แบบแสดงรายการข้อมู ลประจําปี / รายงานประจําปี 2564

(แบบ 56-1 One Report)
บริษัท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชั่ น (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

SAFETY
WELLNESS
CARE

สารบัญ
4

45

ส่วนที่ 1
การประกอบธุ รกิจและ
ผลการด�ำเนินงาน

ส่วนที่ 2
การก�ำกับดูแลกิจการ

45

4
1. โครงสร้างและการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มบรษัิ ท

6. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ

51

23

7. โครงสร้างการก�ำกับดูแล

2. การบรหารจั
ิ
ดการความเสี่ยง

26
3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน

กิจการ และข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับ

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย
ผู้บรหาร
ิ
พนักงาน และอื่นๆ

62
8. รายงานผลการด�ำเนินงาน

ส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ

38
4. การว ิเคราะห์และค�ำอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ

67
9. การควบคุมภายในและรายการ
ระหว่างกัน

44
5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่น

70
ส่วนที่ 3
งบการเงิน

122

139

ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้อง
ของข้อมู ล

140

141

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 4

เอกสารแนบ 5

เอกสารแนบ 6

กรรมการ ผู้บรหาร
ิ
ผู้มี

กรรมการของบรษัิ ทย่อย

ประกอบธุรกิจ

ปฏิบัติการก�ำกับดูแล

ตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับ

อ�ำนาจควบคุม ผู้ท่ีได้รบ
ั

มอบหมาย ให้รบ
ั ผิดชอบ
สูงสุดในสายงานบัญชี

รายละเอียดเกี่ยวกับ

138

และการเง ิน ผู้ท่ีได้รบ
ั

เอกสารแนบ 3

โดยตรงในการควบคุม

หัวหน้างานตรวจสอบ

มอบหมายให้รบ
ั ผิดชอบ
ดูแลการท�ำบัญชี และ
เลขานุการบรษัิ ท
2

137

121

รายละเอียดเกี่ยวกับ
ภายใน

ทรัพย์สินที่ใช้ในการ

นโยบายและแนว

กิจการ ฉบับเต็ม และ
จรรยาบรรณธุรกิจ

ฉบับเต็ม (อ้างอิงใน
เว็บไซต์บรษัิ ท)

รายงานคณะกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

ในปี 2564 ทีผ
่ ่านมา ยังเป็นอีกหนึง่ ปีทป
ี่ ระเทศไทย และทัว่ โลกยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ซึง่ มีผลให้ภาพรวมอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภค (FMCG-Fast Moving Consumer Goods) มีอัตราการขยายตัวลดลง คิดเป็นร้อยละ 9.8 แต่บร ิษัท
สามารถสร้างผลงานให้เติบโตในด้านยอดขายได้ คิดเป็นร้อยละ 40.95 และมีผลก�ำไรเติบโตดีขน
ึ้ เมื่อเทียบกับปีทผ
ี ่านมา ทัง้ นี้ เพราะในทุกธุรกิจ
ภายใต้การด�ำเนินการของบร ิษัท ไม่วา่ จะเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจสินค้าของใช้ในบ้านเร ือน (Consumer Non-Food), ผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจสินค้า
อุตสาหกรรม (Industrial) และผลิตภัณฑ์กลุ่มธุรกิจอาหาร (Consumer Food) สามารถสร้างการเติบโตในด้านยอดขายได้ทก
ุ กลุ่มธุรกิจ  
ในปีทผ
ี่ ่านมา บร ิษัทให้ความส�ำคัญกับการสร้างตราสินค้าไปพร้อมๆ กับการปรับปรุงระบบการกระจายสินค้า โดยได้เพิ่มตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้า
มากขึ้น เพื่อให้กระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้านค้าทั่วประเทศ และมีการท�ำรายการส่งเสร ิมการขายด้วยการท�ำโปรโมชัน
่ เพื่อกระตุ้นยอดขาย ซึง่
ตราสินค้า “เชนไดร้ท”์ สามารถสร้างการเติบโตได้เพิ่มขึน
้ คิดเป็นร้อยละ 6.1 จากการสื่อสารการตลาด และ Rebranding โดยมีพร ีเซ็นเตอร์นัก
แสดงชือ
่ ดัง ส่งผลให้มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 ของตลาดผลิตภัณฑ์สเปรย์ก�ำจัดแมลง เพิ่มจากร้อยละ 23.6 เป็นร้อยละ 25.6 นอกจากนี้
ยังได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ “เชนไดร้ท์ พาวเวอร์แทป” กับดักแมลงสาบ จิง้ จก และแมงมุม เพือ
่ ให้สอดคล้องกับว ิสัยทัศน์ ความเป็นผูเ้ ชีย
่ วชาญผลิตภัณฑ์
ก�ำจัดแมลงและสัตว์รบกวนอย่างครบวงจรของตราสินค้า “เชนไดร้ท”์
เช่นดียวกับตราสินค้า “ทีโพล์” ทีม
่ ีการปรับภาพลักษณ์ตราสินค้าใหม่ และมีการสื่อสารการตลาดทีค
่ รบวงจร และยังได้ขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์
ท�ำความสะอาดจากกลุ่มผู้ใช้เชิงอุตสาหกรรมไปสู่การใช้งานในครัวเร ือน ภายใต้ตราสินค้า “ทีโพล์ โปรเฟชชัน
่ นอล” และ “ทีโพล์ โปรคลีน” ผลิตภัณฑ์
ถูพื้น ชนิดดันฝุ่น สามารถสร้างการเติบโตได้บนสถานการณ์ทย
ี่ ากล�ำบาก
ส�ำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรได้มีตราสินค้า “ไวต์ออย” ซึง่ เป็นผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบ
ั การยอมรับอย่างดีจากเกษตรกรในแง่การป้องกันแมลงที่
ได้ผล และยังไร้สารเคมี ท�ำให้ปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้บร ิโภค โดยมีการ เพิ่มช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและสื่อสารการตลาด
ด้านกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครอื่ งดื่มส�ำหรับบร ิโภค ซึง่ เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ชว่ ยสร้างการเติบโตให้กับบร ิษัท เพราะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่
บร ิษัทมุ่งเน้นให้เกิดการกระจายความเสี่ยง ลดการพึ่งพิงรายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ก�ำจัดแมลงเพียงอย่างเดียว โดยตราสินค้า “ฮอกไกโด” แม้วา่ ได้
รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์ แต่ยังสร้างการเติบโตด้านยอดขายได้ดี จากการปรับโฉมภาพลักษณ์รา้ นฮอกไกโด โมเดลใหม่ และมีการเปิดสาขา
บนท�ำเลกลยุทธ์ และมีการปิดบางสาขาที่ไม่ท�ำก�ำไร นอกจากนี้ ยังรุกตลาดเข้าไปวางจ�ำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตชัน
้ น�ำ  เพิ่มโอกาสทางการขายให้
ครอบคลุมได้มากยิง่ ขึน
้ ด้านตราสินค้า “มารูโจ้” มีการขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่ายเข้าไปในช่องทางขายแบบดั้งเดิมมากขึน
้ (Traditional Trade)
จากการขยายพันธมิตรทางธุรกิจ และตราสินค้าเครอื่ งดื่มสมุนไพรสกัด 8 ชนิด “ซุปเปอร์ไฟต์” ทีไ่ ด้วางจ�ำหน่ายตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 ได้รบ
ั
การตอบรับในการวางจ�ำหน่ายในช่องทางร้านค้าสะดวกซือ
้ ห้างร้าน และตู้แช่ทวั่ ประเทศ
นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา ทางบร ิษั ทได้ ให้ ความส� ำคั ญกั บการขยายช่องทางการจัดจ�ำหน่ ายออนไลน์ อย่างเต็ มที่ ผ่ านการจัดจ�ำหน่ ายบน
แพลตฟอร์ม Shopee, Lazada และ JD Central ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของบร ิษัทเข้าถึงผู้บร ิโภค ผู้ใช้งานได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิง่ ขึน
้
ท่ามกลางสถานการณ์ทย
ี่ ังไม่แน่นอน ทัง้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีย
่ ังคงอยู่ซงึ่ ส่งผลต่อเศรษฐกิจ
ในภาพรวม ผมตระหนักว่า ภารกิจของพวกเรา คือ ความมุ่งมั่นและทุม
่ เท ปฏิบัติงานอย่างเต็มทีไ่ ปพร้อมกับความพยายามในการปรับตัว ให้ตอบ
สนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว ภายใต้หลักบรรษัทภิบาล เพื่อก้าวอย่างมั่นคงในอนาคต ทัง้ นี้ ด้วยการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า    
ผู้บร ิหาร และพนักงานทุกท่าน ผมขอขอบคุณทุกๆ ท่านทีม
่ ีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรให้เจร ิญเติบโตมาโดยตลอด

นายชนินทร์ เย็นสุดใจ
ประธานกรรมการ

3

ส่วนที่ 1 การประกอบธุ รกิจและผลการด�ำเนินงาน
1. โครงสร้างและการด�ำเนินงานของกลุ่มบรษัิ ท
1.1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บร ิษั ท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (“บร ิษั ท”) ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านเร ือน
อุตสาหกรรม สาธารณสุขชุมชน และเคมีเกษตร ก่อตั้งขึน
้ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท โดยกลุ่มบร ิษัท ทีโอ
เอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ ประมูลซือ
้ ธุรกิจเคมีเคหะภัณฑ์บางส่วนจากบร ิษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ประกอบด้วยกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก�ำจัดปลวกเชลล์ไดร้ท์ (Shelldrite) ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดอเนกประสงค์ทโี พล์ (Teepol) แชมพูสุนัขเชนการ์ด (Chaingard) กลุ่มสารก�ำจัดแมลงสาธารณสุขชุมชนวาโปน่า (Vapona) และน้�ำยาฉีดหร ือแช่รก
ั ษาเนื้อไม้ดีวาเทิรน
์ (Devatern) บร ิษัทเรมิ่ รับโอนกิจการ
และด�ำเนินธุรกิจตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2539  โดยมีทม
ี งานเคมีเคหะภัณฑ์ของบร ิษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด เป็นผู้บร ิหาร และต่อมาได้เข้า
ร่วมเป็นผู้ถือหุ้น ในช่วงปี 2544 บร ิษัทได้เรมิ่ แผนงานการเปลี่ยนเครอื่ งหมายการค้าของผลิตภัณฑ์ “เชลล์ไดร้ท”์ เป็น “เชนไดร้ท”์ เมื่อสิทธิการใช้
เครอื่ งหมายการค้าเชลล์ไดร้ทส
์ ิ้นสุดลง ต่อมาบร ิษัทได้ด�ำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60,000,000 บาท และ 120,000,000 บาท ตามล�ำดับ
และเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2547 บร ิษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบร ิษัทมหาชนจ�ำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 120,000,000 บาท เป็น
150,000,000 ล้านบาท โดยการน�ำหุ้นสามัญใหม่เสนอขายให้กับประชาชนทัว่ ไป พร้อมกับน�ำบร ิษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใหม่ และ
เรมิ่ ท�ำการซือ
้ ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2547 ในปี 2552 บร ิษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบร ิษัท
เชอร์วด
ู้ เคมิคอล ออสตราเลเซีย จ�ำกัด ขึน
้ ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ และเพื่อให้ผู้บร ิโภคมีความเชือ
่ มั่นในสินค้า
ของบร ิษัทมากขึน
้ และในปี 2557 บร ิษัทเรมิ่ ส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศอาเซียน อย่างไรก็ตาม บร ิษัทยังคงขยายธุรกิจต่อเนื่อง โดยในปี 2561
และปี 2562 บร ิษัทจดทะเบียนจัดตั้งบร ิษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินธุรกิจสินค้าประเภทบร ิโภคต่างๆ และบร ิษัท ทีโพล์
โปรเฟสชัน
่ รองรับการด�ำเนินธุรกิจสินค้าประเภทท�ำความสะอาดแบบครบวงจร ตามล�ำดับ และในปี 2564 บร ิษัท
่ แนล อินเตอร์เนชัน
่ แนล จ�ำกัด เพือ
ได้จดทะเบียนจัดตั้งบร ิษัท ล้อตโต้ฟู้ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินธุรกิจอาหารโปรตีนจากพืชเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ส�ำหรับการบร ิโภคอาหาร
แห่งอนาคต
1.1.1 ว ิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์การด�ำเนินงานของบรษัิ ท

วิสัยทัศน์
“มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรชัน
้ น�ำที่ผลิต และจัดจ�ำหน่ายสินค้าคุณภาพสูง
เพื่อเพิ่มคุณภาพชีว ิตของผู้บรโภคในระดั
ิ
บสากล”

พันธกิจ
“ใส่ใจในการสร้างสรรค์สินค้าอย่างพิถีพิถันถึงคุณภาพสูงสุด
เพื่อน�ำองค์กรสู่ความเป็นผู้น�ำ และบรรลุความพึงพอใจสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย”
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วัฒนธรรมองค์กร

ความเร็วและความถูกต้องในการท�ำงาน
ทันต่อตลาด เพราะเราอยู ่ในธุ รกิจที่เป็น
Fast Moving

กล้าที่จะคิด กล้าที่จะเปลี่ยนแปลง
กล้าที่จะพู ดรวมถึงกล้าที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง
กล้าที่จะยอมรับความแตกต่างเพื่อผลลัพท์
เพื่อเป้าหมายสูงสุดขององค์กร

ค�ำนึงถึงผู ้บริโภคและลูกค้า รวมถึง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการท�ำงาน
ทัง้ ตนเอง ส่วนรวมและสังคม
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บร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ ะเป็นเป็นองค์กรชัน
่ ลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าคุณภาพสูง เพื่อเพิ่ม
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นทีจ
้ น�ำทีผ
คุณภาพชีว ิตของผู้บร ิโภคในระดับสากล โดยใช้องค์ความรู ้ ประสบการณ์การดําเนินธุรกิจมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปีในประเทศไทย ปัจจุบันบร ิษัท
ตั้งเป้าทีจ
่ ะก้าวเป็นผู้น�ำในการเป็นผู้ผลิตและจัดจําหน่ายสินค้าอุปโภคบร ิโภคของภูมิภาคอาเซียนภายใต้กลยุทธ์ “Diversification” เพื่อสร้างการ
เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้ 3 แกนหลัก ได้แก่

Safety

Wellness

Care

ผู้เชีย
่ วชาญด้านผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิตสินค้าสุขภาพ

ผู้เชีย
่ วชาญด้านดูแล

ก�ำจัดปลวก  แมลง

และบ�ำรุงร่างกายส�ำหรับ

สัตว์เลี้ยงและใส่ใจสุขอนามัย

และสัตว์รบกวน

ผู้บร ิโภค

ของทุกๆ คน

ทัง้ นี้ บร ิษัทได้ขยายธุรกิจผ่านแนวคิด “SWC Change to Win” โดยปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์ พร้อมรองรับการเปลีย
่ นแปลงพฤติกรรม
ผู้บร ิโภคอยู่ตลอดเวลา ด้วยการชู 4 ยุทธศาสตร์สร้างความแข็งแกร่ง ได้แก่
1)

ขยายช่องทางการขาย (Distribution Channel) ทีค
่ รอบคลุมทุกช่องทาง รวมถึงการขยายไปตลาดต่างประเทศ

2)

สร้างตราสินค้า (Brand) ให้แข็งแกร่งในตราสินค้าหลัก “เชนไดร้ท”์ “ทีโพล์” “HOKKAIDO” “Super Fight”

3)

พัฒนาบุคลากร (People) ทีม
่ ีคุณภาพให้พนักงานท�ำงานได้รวดเร็วขึน
้ กล้าคิดกล้าแสดงออก โดยค�ำนึงถึงความต้องการของผู้บร ิโภค

4)

สร้างระบบในการขาย (System) โดยน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการท�ำงานให้มากขึน
้

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่ส�ำคัญของบรษัิ ท และบรษัิ ทย่อยระหว่างปี 2558-2564

ปี พ.ศ. 2558

•
•

ได้รบ
ั รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ได้รบ
ั เกียรติบัตรรับรอง “อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3” ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

ปี พ.ศ. 2559

•
•

ได้รบ
ั รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ครบรอบบร ิษัท 20 ปี

ปี พ.ศ. 2560

•
•
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ได้รบ
ั รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
ได้รางวัลดีเด่นประเภทรางวัลบร ิษัทจดทะเบียนด้านผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2560 (Best Company Performance Awards 2017)
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี พ.ศ. 2561

•
•
•

ได้รบ
ั รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
บร ิษัทจัดตั้งบร ิษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บร ิษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จ�ำกัด เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าบร ิโภค
ทัง้ ปวง อาทิ นม และขนม ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็น 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท
บร ิษัทได้เปลี่ยนชือ
่ เป็น บร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ปี พ.ศ. 2562

•
•
•
•
•

150,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบร ิษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น

•

บร ิษัทจัดตั้งบร ิษัทย่อยแห่งใหม่ คือ บร ิษัท ทีโพล์ โปรเฟสชัน
่ ระกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน้�ำยา
่ แนล อินเตอร์เนชัน
่ แนล จ�ำกัด ทีป

•

ได้รบ
ั รางวัล อย.ควอลิตี้ อวอร์ด จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
บร ิษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นทีต
่ ราไว้ จากเดิมมูลค่าหุ้นทีต
่ ราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นทีต
่ ราไว้หุ้นละ 0.50 บาท
บร ิษัทได้ออกและจัดสรรใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบร ิษัท ครัง้ ที่ 1 (SWC-W1) ในจ�ำนวนไม่เกิน
บร ิษัทได้ออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานบร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (ESOP-W1)
จ�ำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย
บร ิษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบร ิษัท จ�ำนวน 82,500,000.00  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ�ำนวน  150,000,000.00 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่ จ�ำนวน 232,500,000.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 165,000,000  หุ้น
ท�ำความสะอาดทุกชนิดในประเทศและส่งออกไปจ�ำหน่ายต่างประเทศ ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งเป็น 10,000 หุ้น
หุ้นละ 100 บาท
บร ิษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จ�ำกัด เรมิ่ ด�ำเนินกิจการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงอบกรอบและอบเกลือ ภายใต้
ตราสินค้า “มารูโจ้” และยังด�ำเนินกิจการผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์นม ภายใต้ตราสินค้า “HOKKAIDO”

ปี พ.ศ. 2563

•

ได้รบ
ั รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด  จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ปี พ.ศ. 2564

•
•

บร ิษัทได้ออกผลิตภัณฑ์เครอื่ งดื่มเพื่อสุขภาพ ภายใต้ตราสินค้า “Super Fight” ซึง่ เป็นเครอื่ งดื่มสมุนไพรสกัด 8 ชนิด ที่มีน้�ำตาลน้อย
มีคาเฟอีนจากชาเขียวธรรมชาติ และเป็นเครอื่ งดื่ มสมุนไพรรายแรกที่ได้ รบ
ั เครอื่ งหมายสั ญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”
บร ิษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งบร ิษัท ล้อตโต้ฟู้ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด เพื่อด�ำเนินธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหารโปรตีนจากพืชเพื่อเป็นทาง
เลือกใหม่ส�ำหรับการบร ิโภคอาหารแห่งอนาคต
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1.2  ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บร ิษัทมุง่ มัน
่ ะเป็นองค์กรชัน
่ ลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าคุณภาพสูงเพือ
่ เพิม
้ ร ิโภคในระดับสากล บร ิษัทได้ขยายธุรกิจ
่ ทีจ
้ น�ำทีผ
่ คุณภาพชีว ิตของผูบ
มาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันบร ิษัทมีการประกอบธุรกิจใน 3 กลุ่มธุรกิจดังนี้

1. กลุม
่ ธุรกิจสินค้าของใช้ในบ้านเร ือน (Consumer Non-Food) ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ทใี่ ช้ในบ้านเร ือนในกลุม
่ ก�ำจัด
แมลง กลุ่มรักษาเนื้อไม้ และกลุ่มท�ำความสะอาด โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้บร ิโภคตามบ้านเร ือน

2. กลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial) ด�ำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิตและและจ�ำหน่ายสารก�ำจัดแมลง น้�ำยาท�ำความสะอาดและน้�ำยาฆ่าเชือ
้
ทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจอุตสาหกรรมการให้บร ิการ และสินค้าเคมีเกษตรเพื่อใช้ในนาข้าว พืชไร่ สวนผลไม้ ผัก และปศุสัตว์

3. กลุ่มธุรกิจอาหาร (Consumer Food) ด�ำเนินกิจการด้านการผลิต การตลาดและกระจายสินค้าในกลุ่มอาหารและเครอื่ งดื่ม โดยมีกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้บร ิโภคตามบ้านเร ือน
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1.2.1 โครงสร้างรายได้
กลุ่มบร ิษัทสามารถจ�ำแนกโครงสร้างรายได้ดังนี้

กลุ่มผลิตภัณฑ์
				

		
2564				
2563				
2562

กลุ่มธุรกิจสินค้าของใช้ในบ้านเร ือน
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม
กลุ่มธุรกิจอาหาร
รวมรายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวม

ล้านบาท		

%		 ล้านบาท		

%		 ล้านบาท		

%

1,447.26

78.98

974.88

74.93

1,368.08

82.17

261.42

14.27

246.11

18.92

216.31

12.99

117.77

6.43

74.92

5.76

73.41

4.41

1,826.45

99.68

1,295.91

99.61

1,657.80

99.57

5.94

0.32

5.10

0.39

7.15

0.43

1,832.39

100.00

1,301.01

100.00

1,664.95

100.00

1.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

กลุ่มธุรกิจสินค้าของใช้ในบ้านเรอน
ื (Consumer Non-Food)
ตลอดเวลากว่า 20 ปีหลังทีร่ บ
ั โอนธุรกิจมาจากบร ิษัทเชลล์แห่งประเทศไทย บร ิษัทได้มีการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
เพิ่มเติมมาโดยตลอด ปัจจุบันบร ิษัทมีผลิตภัณฑ์ทอ
ี่ อกวางจ�ำหน่ายแล้วภายใต้ 130 เครอื่ งหมายการค้าทีจ
่ ดทะเบียนเร ียบร้อยแล้ว ซึง่ สามารถแบ่ง
ตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1.   กลุ่มผลิตภัณฑ์รก
ั ษาเนื้อไม้ เป็นผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูปส�ำหรับใช้ทาหร ือพ่นบนพื้นผิวของไม้ก่อนทาวัสดุเคลือบผิวอื่นๆ เพื่อป้องกัน ปลวก
มอด และเชือ
้ รา อันเป็นสาเหตุส�ำคัญทีท
่ ำ� ให้ไม้ผุกร่อนเสื่อมสภาพ ได้แก่ เชนไดร้ท์ 1: รักษาเนื้อไม้สูตรน้�ำมัน สีน้�ำตาล, สีชา และสีใส
2.  กลุม
่ ผลิตภัณฑ์ปอ
้ งกันและก�ำจัดปลวกและแมลงรบกวน เป็นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับป้องกันและก�ำจัดปลวกและแมลงรบกวน ทีม
่ ค
ี ณ
ุ ลักษณะ
ทัง้ ในรูปแบบ ของเหลว สเปรย์ ผง และ โฟม โดยคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ทห
ี่ ลากหลายจะมีความเหมาะสมต่อการใช้งานในการก�ำจัดปลวกและ
แมลงรบกวนของแต่ละพื้นทีท
่ แ
ี่ ตกต่างกัน ตลอดจนลักษณะปัญหาทีแ
่ ตกต่างกัน กล่าวคือ ปัญหาเรอื่ งปลวก จะแบ่งเป็น 2 กลุ่มลักษณะ คือ แบบ
ป้องกัน และแบบขับไล่
การป้องกันปลวก เป็นการเตร ียมพื้นทีก
่ ่อสร้างเพื่อป้องกันปลวกในอนาคตจะต้องใช้ เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 เอสซี, เชนไดร้ท์ สเตดฟาด      
40 อีซี ส�ำหรับแบบขับไล่และก�ำจัด เมือ
่ พบปลวกในพืน
้ ทีแ
่ ล้ว จะต้องใช้ เชนไดร้ท์ เทอร์มฟ
ิ อส หร ือ เชนไดร้ท์ สเปรย์, เชนไดร้ท์ เพาเดอร์, เชนไดร้ท์
โฟม
นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ส�ำหรับก�ำจัดและป้องกันแมลงรบกวนในบ้านเร ือนทีก
่ �ำจัดได้ทงั้ แมลงบินและแมลงคลาน ซึง่ เชนไดร้ท์ สเปรย์
ก�ำจัดแมลงบินและแมลงคลานมีให้เลือกทัง้ กลิน
ั หาด้วย เชนไดร้ท์ สเปรย์ สูตร
่ ลาเวนเดอร์ และชนิดไร้กลิน
่ ส�ำหรับการก�ำจัดและป้องกันยุง แก้ปญ
ก�ำจัดยุง กลิ่นดีเลมอนีน, เชนไดร้ท์ ยาจุดกันยุง
ปัญหาแมลงสาบทางบร ิษัทได้น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ บ้านจับแมลงสาบ จิง้ จก และแมงมุม เป็นกับดักชนิดไร้สารพิษ ปลอดภัยกับทุกคนใน
ครอบครัว และส�ำหรับปัญหาหนู ซึง่ เป็นสัตว์รบกวนในบ้านเร ือน มีผลิตภัณฑ์ สะตัน เหยื่อก�ำจัดหนู ทีอ
่ อกฤทธิไ์ ด้ผลอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด เป็นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับท�ำความสะอาดทัว่ ไป เช่น ท�ำความสะอาดจานชาม ขวดนม ของเล่นเด็ก เสื้อผ้าเด็ก
มือและผม โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะค�ำนึงถึงการช�ำระล้างคราบสกปรก อ่อนโยน และถูกสุขอนามัย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดล้างจาน ทีโพล์
อัลตร้าเพียว, ทีโพล์ เพียว, ทีโพล์ พาวเวอร์ คลีน, ทีโพล์ ดิซ ซุปเปอร์, ทีโพล์ สูตรมะนาว, ผลิตภัณฑ์ล้างขวดนม และเครอื่ งใช้ส�ำหรับเด็ก ทีโพล์ เบบี้,
น้�ำยาซักผ้าเด็ก ทีโพล์ เบบี,้  น้�ำยาปรับผ้านุ่ม ทีโพล์ เบบี,้ ผลิตภัณฑ์โฟมล้างมือ ทีโพล์ คลินิซอฟ, ผลิตภัณฑ์ก�ำจัดเหา สคัลลี่ และในปีทผ
ี่ ่านมา บร ิษัท
ได้น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด ด้วยผลิตภัณฑ์ ทีโพล์ โปรคลีน ผลิตภัณฑ์ดันฝุ่นท�ำความสะอาดได้อเนกประส่งค์หลายพื้นผิว ซึง่ ได้รบ
ั การตอบรับ
ด้วยดีจากผู้บร ิโภค
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4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง เป็นผลิตภัณฑ์ส�ำหรับท�ำความสะอาดสัตว์เลี้ยงและทีน
่ อนของสัตว์เลี้ยง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์แชมพูและคร ีม
นวดสุนัข เชนการ์ด, ผลิตภัณฑ์แชมพูแมว เชนการ์ด, ผลิตภัณฑ์สเปรย์ส�ำหรับฉีดทีน
่ อน, ผลิตภัณฑ์สเปรย์ดับกลิ่นเฟอร์นิเจอร์สัตว์เลี้ยง, ผลิตภัณฑ์
สเปรย์ก�ำจัดเห็บหมัด, แป้งสุนัขและแมว, ดรายแชมพูสุนัขและแมว และในปีทผ
ี่ ่านมา บร ิษัทได้น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่สู่ตลาด ด้วยผลิตภัณฑ์ใหม่
เชนการ์ด ออร์แกนิก ส�ำหรับสุนัขและแมว เน้นส่วนผสมจากธรรมชาติ และผ่านการทดลองร่วมกับคณะสัตว์แพทย์ มหาว ิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า
อ่อนโยนต่อสัตว์เลี้ยงทีม
่ ีผิวบอบบาง

การว ิจัยและพัฒนา
บร ิษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของการว ิจัยและพัฒนาว่าเป็นส่วนหนึง่ ของการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยบร ิษัทได้มีการจัดตั้งฝ่าย
ว ิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึน
้ มา มีวัตถุประสงค์เพื่อทีจ
่ ะศึกษาแนวทางและว ิธีการพัฒนาสินค้าเคมีเคหะภัณฑ์ทใี่ ช้ในบ้านเร ือนและในอุตสาหกรรม
ให้มีทงั้ ความหลากหลายและมีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บร ิโภคอย่างต่อเนื่อง  กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เรมิ่
ต้นจากการรับทราบความต้
้ การรับฟังความคิดเห็นของผู้บร ิโภคจากช่องทางการจ�ำหน่ายต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น
Modify องการทางการตลาด รวมทัง
Formula

ส�ำหรับการว ิจัยและพัฒนาซึง่ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนได้แก่
1. การปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม
Yes

Fail

No

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เดิมมีคุณภาพและ/หร ือประโยชน์ในการใช้งานทีด
่ ีขึ้น โดยการก�ำหนดวัตถุประสงค์และแนวทางในการปรับปรุงซึง่ เน้นตอบ
Product

Procure Raw

Plan

Equipment

Conduct
Recognize องการของลูกค้าเป็นส�ำคัญ การปรับปรุงส่วนใหญ่เป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์Test
สนองความต้
ทงั้ ด้the
านเพิ่มประสิทธิภาพ ความปลอดภั
ยในการใช้งาน
Development
Materials and

the needs

a test run

Sample

และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ เช่น เชนไดร้ท์ 1 และ ทีโพล์ เพียว นอกจากนี้ ทีผ
่ ่านมาบร ิษัทยังมีการพัฒนาสู
ตรผสมของวัตถุดิบให้มีประสิทธิภาพสูงขึน
้
Pass

โดยค�ำนึงถึงความปลอดภั
พาวเวอร์ คลีน
Improveยเป็นหลัก เช่น ทีโพล์Formulate
Original and
Packaging

and Review
Formula

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

Pass

Test the
efﬁcacy

Mix the Sample

Design Output

ด้วยการใช้เทคโนโลยีทงั้ ทีพ
่ ัฒนาขึน
้ เองและจากแหล่งอื่นๆ ทีเ่ หมาะสม บร ิษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์Fail
ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่
างต่อเนื่อง ทัง้ นี้
Fail

• Formula

Design and
เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บร ิโภค และขยายฐานธุรกิจของบร ิษัทเป็นส�ำคัญ ให้มีสินค้าที่มีความหลากหลาย และเพิ่มทางเลื
แก่          
• Labelอกใหม่
Packaging

ผู้บร ิโภค เช่น ทีโพล์ โปรคลีน และ เชนการ์ด ออร์แกนิค ส�ำหรับสุนัขและแมว ทัง้ นี้ ทุกผลิตภัณฑ์จะได้รบ
ั การดูแลตรวจสอบประสิทธิภ
าพ ทดสอบ
Importing
Registration

•
• FDA Registration
ความปลอดภัย และขึน
้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์จากหน่วยราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
Certiﬁcate
Speciﬁcations of
บร ิษัทมีค่าใช้จา่ ยในการว ิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวม 5.2 ล้านบาท ในปี 2564 ซึง่ ค่าใช้จา่ ยส่วนใหญ่เป็นค่าพัฒนาผลิตภัณฑ์•ประมาณ
4.0
Materials
Material Safety
•
ล้านบาท บร ิษัทมีขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
Data Sheet

ดัดแปลงสูตร
น�ายา
แบบบรรจุภัณฑ์

ใช่

รับทราบสรุป
ความต้องการ

ไม่
ผ่าน

ไม่ใช่

วางแผนพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

หาวัตถุดิบ
และอุปกรณ์

ทดสอบ
การใช้งาน

ทดสอบตัวอย่าง
ผ่าน

ดัดแปลง
จากของเดิม

กําหนดและ
ทบทวนหลักสูตร

ผสมตัวอย่าง

ผ่าน

ทดสอบ
ประสิทธิภาพ

ไม่
ผ่าน

ออกเอกสาร

Design Output

ไม่
ผ่าน

ตรการผลิต
• สูแบบบรรจุ
ภัณฑ์ฉลาก
•
• ขึ�นทะเบียนนําเข้าผลิต
• ขอทะเบียน อย.
• ลักษณะเฉพาะ
(Speciﬁcations)

เพื�อจัดซือ
�

• ข้อมูลความปลอดภัย

สารอันตราย (MSDS)
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ช่องทางการจัดจําหน่าย
การจัดจําหน่ายในประเทศปัจจุบันมีการกระจายสินค้าผ่าน 4 ช่องทางหลัก
1. ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ประกอบด้วย ร้านค้าประเภท Hypermarket และ Supermarket เช่น เทสโก้โลตัส บิก
๊ ซี ท็อปส์
และ เดอะมอลล์ เป็นต้น ร้านสะดวกซือ
้ (Convenience Store) เช่น เซเว่น-อีเลฟเว่น, แฟมิลี่มาร์ท และจิฟ
๊ ฟี่ เป็นต้น และร้านค้า Cash and
Carry ได้แก่ สยามแม็คโคร โดยบร ิษัทจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามทีต
่ กลงกัน
2. ร้านค้าส่งและปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้าสมัยใหม่ในระดับจังหวัดหร ือภูมภ
ิ าค (Local Modern Trade) ซึง่ ประกอบ
ด้วยร้านค้าส่งทัง้ ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและร้านค้าย่อยทัว่ ไป โดยมีการขายผ่านตัวแทนจําหน่าย (Distributor) เพื่อกระจายสินค้าไปยังร้านค้าส่ง
และร้านค้าปลีกทีก
่ ระจายตัวอยู่ทก
ุ ภูมิภาคของประเทศ โดยพนักงานขายของบร ิษัทจะเข้าเยี่ยมและติดต่องานอย่างสม่�ำเสมอ ซึง่ ในปีทผ
ี่ ่านมาได้มี
การเพิ่มจ�ำนวนตัวแทนจ�ำหน่าย เพื่อให้ครอบคลุมร้านค้าทัว่ ประเทศได้มากยิง่ ขึน
้
3. ช่องทางออนไลน์ในประเทศ บร ิษัทได้จำ� หน่ายผ่าน Platform ชัน
้ น�ำ  อาทิ Lazada, Shopee และ JD Central รวมถึงเปิดช่องทางขาย
ผ่านเว็บไซต์ของบร ิษัทเอง และเฟสบุ๊ค โดยในปีทผ
ี่ ่านมาช่องทางนี้เติบโตอย่างมากจากพฤติกรรมของผู้บร ิโภคทีเ่ ปลี่ยนแปลงไป
4. ช่องทางตลาดต่างประเทศ โดยการแต่งตั้งตัวแทนจ�ำหน่ายในต่างประเทศ (Local Distributor in Overseas Markets) เพื่อท�ำหน้าทีน
่ �ำ
เข้า ด�ำเนินงานด้านการตลาด การขาย และการกระจายสินค้าไปสู่รา้ นค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม

การตลาดและการแข่งขัน
สินค้าอุปโภคบร ิโภคมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง บร ิษัทยังคงมีเป้าหมายทีจ
่ ะสร้างความเติบโต (Growth Strategy) จึงมีการปรับใช้กลยุทธ์
ทางการตลาด โดยเน้นการสร้างความแข็งแกร่งของตราสินค้า ส่งเสร ิมการขาย การพัฒนาสินค้าใหม่เข้าสู่ทอ
้ งตลาด และกลยุทธ์ด้านช่องทางการ
ขาย เพื่อการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีกให้ทวั่ ประเทศ ตลอดจนการขยายไปในตลาดต่างประเทศ

กลยุทธ์ทางการตลาด
1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์
บร ิษัทให้ความใส่ใจกับเรอื่ งคุณภาพของสินค้าเป็นส�ำคัญ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่จะส่งผลต่ อความเชือ
่ มั่นในตราสินค้าไปยังผู้บร ิโภคจนเกิด
เป็นการรับรูใ้ นคุณค่าตราสินค้า (Brand Equity) ซึง่ จะน�ำไปสู่ความจงรักภักดีในตราสินค้า (Brand Loyalty)
ในส่วนของกระบวนการผลิตสินค้า บร ิษัทมีการควบคุมคุณภาพสินค้าในทุกๆการผลิต ซึง่ มีผู้เชีย
่ วชาญในการทดสอบประสิทธิภาพของสินค้า
ให้เป็นไปตามมาตรฐานทีก
่ �ำหนด ก่อนน�ำสินค้าออกสู่ผู้บร ิโภค ส�ำหรับการพัฒนาสินค้า บร ิษัทมีแผนกว ิจัย และพัฒนา ประกอบด้วย บุคคลากรทีม
่ ี
ความรูค
้ วามช�ำนาญ และประสบการณ์การท�ำงานทีย
่ าวนาน อีกทัง้ ยังจัดให้มีห้องทดลองทางด้านเคมี เครอื่ งมือตรวจสอบคุณภาพ และอุปกรณ์การ
ผลิตต่างๆอย่างครบครัน และทันสมัย เช่น Gas Chromatograph (GC) และ High Pressure Liquid Chromatograph (HPLC) ทีใ่ ช้ตรวจ
สอบคุณภาพสารเคมีก�ำจัดแมลงได้ อย่างแม่นย�ำรวดเร็ว ทั้งนี้ นอกจากบร ิษัทจะค�ำนึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นส�ำคัญแล้ว บร ิษัทยังคงค�ำนึงถึง
ปลอดภัยของผู้บร ิโภค พนักงาน และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
เพื่อเป็นการตอกย้�ำในการใส่ใจถึงคุณภาพสินค้า บร ิษัทได้รบ
ั การรับรองมาตรฐานสากลทีจ
่ ะช่วยให้ผู้บร ิโภคเกิดความมั่นใจในคุณภาพ ความ
ปลอดภัย และการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยบร ิษัทได้รบ
ั การรับรองมาตรฐานระบบบร ิหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015, มาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และ มาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ทด
ี่ ีในการผลิตวัตถุอันตรายหร ือ GMP (Good Manufacturing
Practice for Hazardous Substance) เป็นมาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์ว ิธีการทีด
่ ีในการผลิตวัตถุอันตราย ในความรับผิดชอบของส�ำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข  ครอบคลุมระบบการผลิตสารก�ำจัดแมลงและสารท�ำความสะอาด
2. ความหลากหลายของสินค้า
บร ิษัทเตร ียมพร้อมทีจ
่ ะตอบสนองความต้องการของลูกค้าทีห
่ ลากหลาย โดยการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อให้ทน
ั กับการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้บร ิโภคและการปรับเปลี่ยนของตลาด ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ
่ ะน�ำพาบร ิษัทให้มียอดขายทีเ่ ติบโตได้อย่างต่อเนื่อง บร ิษัทได้มีการท�ำว ิจัยสินค้าและ
พฤติกรรมของผู้บร ิโภค เพื่อน�ำมาพัฒนาปรับปรุงสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บร ิโภค
ในปี 2564 ส�ำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ก�ำจัดแมลง บร ิษัทต่อยอดความส�ำเร็จจากการเป็นผู้น�ำตลาดอันดับ 1 ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ก�ำจัดปลวกและ
แมลงคลาน ไปยังกลุ่มสินค้าสเปรย์ก�ำจัด แมลงสาบ ยุง มด  โดยมีการปรับโฉมกลุ่มผลิตภัณฑ์สเปรย์ก�ำจัดแมลงทัง้ หมด ให้มีความทันสมัย และ
สีสันทีโ่ ดดเด่นมากยิง่ ขึน
้ นอกจากนี้ ยังมีการใช้สีของกระป๋อง เป็นสัญลักษณ์แบ่งแยกการก�ำจัดแมลงแต่ละกลุ่ม เช่น กระป๋องสีส้ม ส�ำหรับก�ำจัด
ปลวกและแมลงคลาน, กระป๋องสีเขียว ส�ำหรับก�ำจัดแมลงบินและแมลงคลาน, กระป๋องสีเหลือง ส�ำหรับก�ำจัดยุงและแมลงบิน
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ส�ำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดในครัวเร ือน ได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด (Line Extension) โดยออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ทีโพล์
โปรคลีน ผลิตภัณฑ์ดันฝุน
่ และท�ำความสะอาดอเนกประสงค์ ท�ำความสะอาดได้หลากหลายพืน
้ ผิว ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุน
่ ใหม่ทช
ี่ อบความสะดวก
สบาย และมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ส�ำหรับสัตว์เลี้ยง มีการเติบโตด้วยดี จากการท�ำงานจากทีบ
่ า้ นมากขึน
้ ผู้บร ิโภคมีเวลาอยูร่ ว่ มกับสัตว์เลี้ยงมากขึน
้
เชนการ์ดได้ออกผลิตภัณฑ์แชมพู เชนการ์ด คอมพลีท ขนาดใหม่ 1,500 มิลลิตร เพื่อตอบสนองการใช้งานทีม
่ ากขึน
้ และเหมาะส�ำหรับช่องทาง Pet
Grooming และยังได้ มีผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคอนเซ็ปต์ อ่อนโยนและปลอดภัย แชมพูเชนการ์ด ออร์แกนิก ส�ำหรับสุนัขและแมว ที่ใช้วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติ มีความอ่อนโยนสูง และผ่านการท�ำว ิจัยร่วมกับสัตว์แพทย์ผู้เชีย
่ วชาญ จากมหาว ิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตอบโจทย์ผู้บร ิโภครุน
่ ใหม่ ทีใ่ ส่ใจ
สัตว์เลี้ยงเหมือนสมาชิกในครอบครัว
3. ราคาสินค้า
ในธุรกิจทีม
่ ีภาวะการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง นอกเหนือจากคุณภาพสินค้าแล้ว กลยุทธ์ในการก�ำหนดราคาสินค้าเป็นสิ่งทีจ
่ ะต้องพิจารณา ซึง่
จะต้ องก�ำหนดราคาให้อยู่ในระดั บที่สามารถแข่งขันได้ โดยเฉพาะตราสินค้าที่มีส่วนแบ่งการตลาดรองจากผู้น�ำ  ส�ำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ปัจจุบัน
ตราสินค้าของบร ิษัทเป็นผู้น�ำตลาด การก�ำหนดราคาจะอิงก�ำไรมาตรฐานของบร ิษัทและระดับราคาที่ผู้บร ิโภคยอมรับได้ โดยบร ิษัทจะส�ำรวจและ
สอบถามข้อมูลราคาจากผู้แทนจ�ำหน่ายและฝ่ายการตลาด เพื่อสอบทานราคาของสินค้าคู่แข่งในท้องตลาดอยู่สม่�ำเสมอ
4. ช่องทางการขายและกระจายสินค้า
บร ิษัทมีนโยบายขยายการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยครอบคลุมร้านค้าปลีกทุกประเภททัง้ ในช่องทางการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) และ
ช่องทางการค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ซึง่ เป็นกลไกส�ำคัญอย่างยิง่ ในการช่วยให้ผลิตภัณฑ์กระจายถึงมือผู้บร ิโภคได้สะดวก และทัว่ ถึง
มากขึน
้ นอกจากนี้ บร ิษัทจึงมีนโยบายแบ่งพื้นทีแ
่ ละขยายจ�ำนวนผู้แทนจ�ำหน่าย เพื่อผลักดันการกระจายให้มีประสิทธิภาพทัง้ เชิงปร ิมาณและเชิง
คุณภาพ
ในปีที่ผ่านมาทางบร ิษัทได้เพิ่มผู้แทนจ�ำหน่าย เพื่อให้การกระจายสินค้า สามารถท�ำได้ครอบคลุม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในการบร ิหาร
จัดการยิง่ ขึน
้ รวมถึงได้เพิ่มก�ำลังคนในส่วนงานขาย เพื่อให้การท�ำงานระหว่างบร ิษัทและผู้แทนขายมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน
้ มีการฝึกอบรมความรู ้
ในผลิตภัณฑ์และแผนการตลาดให้กับผู้แทนขาย และพนักงานขายของผู้แทนขายอย่างสม่�ำเสมอ จึงท�ำให้สามารถเพิ่มการกระจายสินค้าของบร ิษัท
ได้ครอบคลุมมากขึน
้ รวมถึงมีการจัดเร ียงในพื้นทีห
่ น้าร้านให้มีความสวยงาม สะดุดตาและจูงใจ สามารถดึงดูดความสนใจจากร้านค้าปลีก/โชวห่วย
ทีม
่ าซือ
้ เพื่อนําไปจําหน่ายต่อ เช่นมีการจัดทําชัน
้ โชว์เพื่อนําไปวางยังร้านขายส่งทัว่ ประเทศ หร ือให้มีการตั้งกองโชว์สินค้าให้มีความโดดเด่น
บร ิษัทจ�ำหน่ายสินค้าผ่านผู้แทนจ�ำหน่ายไปยังผู้บร ิโภค ซึง่ เป็นช่องทางจ�ำหน่ายหลักของบร ิษัท คิดเป็นประมาณร้อยละ 78 ของรายได้รวม
ทัง้ หมด โดยทีผ
่ ู้แทนจ�ำหน่ายจะท�ำหน้าทีก
่ ระจายสินค้าของบร ิษัทไปยังร้านค้าต่างๆ ทัว่ ประเทศ ทัง้ ร้านค้าปลีกทันสมัย (Modern Trade) และร้าน
ค้าดั้งเดิม (Traditional Trade) การใช้ผู้แทนจ�ำหน่ายเพื่อท�ำหน้าทีใ่ นการกระจายสินค้า นอกจากจะมีความช�ำนาญในช่องทางการจัดจ�ำหน่าย และ
ความคุ้นเคยกับร้านค้าย่อยท�ำให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังท�ำให้บร ิษัทสามารถลดต้นทุนในการกระจายสินค้า
นอกจากนี้ บร ิษัทยังเพิม
่ ตอบสนองต่อพฤติกรรมการบร ิโภครูปแบบใหม่ทเี่ ปลีย
่ นแปลงไปหลังเผชิญสถานการณ์
่ ช่องทางจ�ำหน่ายออนไลน์ เพือ
การแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสรมการขาย
ิ
บร ิษั ทตระหนั กในการสร้างตราสิ นค้ าให้ เป็นที่รูจ้ ก
ั (Brand Awareness) เพื่อส่งเสร ิมให้ เกิ ดความจงรักภั กดี ให้ กับตราสิ นค้ า (Brand            
Loyalty) ผ่านการสื่อสารทัง้ ออฟไลน์ และออนไลน์ แบบ 360 องศา เช่น สื่อโทรทัศน์ สื่อนอกบ้าน (Out Of Home) สื่อออนไลน์ และการจัด
กิจกรรมส่งเสร ิมการขายหน้าร้านต่าง ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมโรดโชว์ เป็นต้น ท�ำให้ผู้บร ิโภคเกิดการจดจ�ำตราสินค้า คุณประโยชน์ พร้อมกับภาพ
ลักษณ์ทด
ี่ ี และยังเป็นการสร้างโอกาสในการตัดสินใจซือ
้ อย่างไรก็ตาม บร ิษัทเชือ
่ มั่นว่า ด้วยคุณภาพทีด
่ ี จะท�ำให้ผู้บร ิโภคเกิดความพึงพอใจ และ
ใช้อย่างต่อเนื่อง ซึง่ จะเป็นการสร้างการเติบโตในระยะยาว
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สภาพการแข่งขัน
ธุรกิจเคมีเคหะภัณฑ์ในปัจจุบันมีการแข่งขันสูงจากการมีผู้ประกอบการจ�ำนวนหลายรายในแต่ ละผลิตภัณฑ์ท้ังจากบร ิษัทข้ามชาติ และบร ิษัท
ภายในประเทศ บร ิษัทได้วางต�ำแหน่งทางการตลาดเป็นผู้ผลิตสินค้าคุณภาพสูงจากการได้รบ
ั รองมาตรฐานต่างๆ ด้วยราคาสินค้าในระดับกลางถึง
สูง สภาพการแข่งขันในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบร ิษัท เป็นดังนี้
กลุ่มผลิตภัณฑ์รก
ั ษาเนื้อไม้ เป็นกลุ่มทีบ
่ ร ิษัทมีส่วนแบ่งการตลาดสูงทีส
่ ุด เนื่องจากเป็นผู้ประกอบการรายแรกๆ ในกลุ่มสินค้าดังกล่าว จึงเป็น
ทีร่ จ
ู้ ก
ั ของผูบ
้ ร ิโภค ในปัจจุบน
ั จ�ำนวนผูป
้ ระกอบการในตลาดยังคงมีไม่มากนักหากเทียบกับผลิตภัณฑ์เคมีเคหะภัณฑ์ประเภทอืน
่ ๆ ปัจจัยทีท
่ ำ� ให้บร ิษัท
เป็นผู้น�ำตลาดคือ ผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ีคุณภาพดีเป็นทีเ่ ชือ
่ ถือของผู้บร ิโภคมานาน ประกอบกับความสามารถในการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าสี ร้านขาย
เครอื่ งมือและวัสดุก่อสร้าง เช่น ร้านค้าในกลุ่มของบร ิษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ซึง่ มีรา้ นค้ากระจายไปยังทัว่ ประเทศ โดย
สภาวะการแข่งขันในกลุ่มนี้ คู่แข่งยังคงเน้นการท�ำการตลาดสื่อกระตุ้น ณ จุดขาย อย่างต่อเนื่อง
กลุม
่ ผลิตภัณฑ์ปอ
้ งกันและก�ำจัดแมลง ในส่วนของสินค้าสเปรย์ก�ำจัดแมลงโดยรวมมีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงทัง้ ด้านการโฆษณาและการส่ง
เสร ิมการขาย อย่างไรก็ตาม ส่วนแบ่งการตลาดมากกว่าร้อยละ 90 มาจากผู้ประกอบการเพียง 4 รายเท่านั้น ในปี 2564 สินค้ากลุ่มก�ำจัดแมลงแบบ
สเปรย์มีมูลค่าตลาดโดยรวมประมาณ 2,600 ล้านบาท อัตราการเติบโตของตลาดลดลงร้อยละ 4.1 ในขณะทีต
่ ราสินค้า “เชนไดร้ท”์ มีอัตราการ
เติบโตเพิ่มขึน
้ ร้อยละ 5.4 และจากผลส�ำรวจการจัดอันดับส่วนแบ่งทางการตลาด ซึง่ อ้างอิงแหล่งทีม
่ าจากบร ิษัท นีลเส็น ไอคิว (ประเทศไทย) จ�ำกัด
พบว่า ข้อมูลในปี 2564 ตราสินค้า “เชนไดร้ท”์ มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับ 2 ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 25.6 ในช่วงเวลา 12 เดือนที่
ผ่านมา ด้วยการยอมรับในด้านคุณภาพ และการปรับภาพลักษณ์ของตราสินค้าให้สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุน
่ ใหม่ได้มากขึน
้ ด้วยการเลือก คุณหมาก
ปร ิญญ์ ดาราและนักแสดงชือ
่ ดัง มาเป็นพร ีเซ็นเตอร์ พร้อมกับการสื่อสารการตลาดอย่างครบวงจร ซึง่ เน้นการขยายความแข็งแกร่งไปทีผ
่ ลิตภัณฑ์
ก�ำจัดแมลงบิน และแมลงคลาน จัดการครบทัง้ ยุง มด แมลงสาบ
ส�ำหรับสินค้ากลุ่มสเปรย์ป้องกันและก�ำจัดปลวก บร ิษัทยังคงครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ด้วยส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่า
ร้อยละ 95 รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 30 SC ในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้�ำยาราดพื้น  และเชนไดร้ท์ 1 ผลิตภัณฑ์รก
ั ษาเนื้อไม้ ทาไม้ป้องกันเชือ
้
ราและปลวก ทีย
่ ังคงเป็นหนึง่ ในผู้น�ำตลาด ซึง่ ผู้ประกอบการรายอื่นมีทงั้ บร ิษัทผู้ผลิตและจ�ำหน่ายสารเคมีก�ำจัดแมลงเพื่อการเกษตร และบร ิษัท
ข้ามชาติ ยังมีการกระจายสินค้าได้ไม่ดีมากนัก
กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด ผลิตภัณฑ์ล้างจาน มีมูลค่าตลาดโดยรวมประมาณ 4,600 ล้านบาท และมีอัตราการเติบโตเชิงมูลค่าเพียงเล็ก
น้อย ไม่ถึงร้อยละ 1 เป็นกลุม
่ สินค้าทีม
่ ีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรงทัง้ ทางด้านการพัฒนาสินค้า และโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคา และการแย่ง
ชิงพื้นที่ ณ จุดขาย ในปีทผ
ี่ ่านมา ผลิตภัณฑ์ล้างจานทีโพล์ มีการสื่อสารการตลาด ทีโพล์ เพียว โดยมีคุณเบลล่า ราณี เป็นพร ีเซ็นเตอร์ เพื่อเป็นสร้าง
ฐานลูกค้าใหม่ๆในกลุ่มผลิตภัณฑ์ลา้ งจาน ได้แก่ ตราสินค้าทีโพล์ ผ่านการสื่อสารผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ และการจัดกิจกรรมโรดโชว์ เพื่อสร้าง
การทดลองใช้ทวั่ ประเทศ
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดสัตว์เลี้ยง ภายใต้ตราสินค้า “เชนการ์ด” โดยเป็นตราสินค้าสินค้าอันดับต้นๆ ของแชมพูทำ� ความสะอาดสุนัข
ทีไ่ ด้รบ
ั การไว้วางใจจากผู้บร ิโภค ในปีทผ
ี่ ่านมาผลิตภัณฑ์เชนการ์ดยังคงสื่อสารการตลาด ไปยังกลุ่มคนทีร่ ก
ั และเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอย่างต่อเนื่อง ผ่าน
การสื่อสารในช่องทางออนไลน์ การสื่อสาร ณ จุดขาย ในปีทผ
ี่ า่ นมา บร ิษัทได้เน้นการสื่อสารในกลุม
่ ผลิตภัณฑ์เชนการ์ด คอมพลีท ทีน
่ อกจากจะก�ำจัด
เห็บหมัดแล้ว ยังมีกลิ่นหอม และออกแบบมาเพื่อขนและผิวของสุนัขแต่ละสายพันธุ และผลิตภัณฑ์ เชนการ์ด เฮอร์เบิล
่ ี
้ ซึง่ โดดเด่นเรอื่ งสูตรทีม
ความอ่อนโยนเป็นพิเศษส�ำหรับสุนัข และแมว ซึง่ ได้รบ
ั การตอบรับด้วยดี โดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงแมว ทีป
่ ัจจุบันนิยมท�ำความสะอาดแมวด้วยการ
อาบน้�ำอย่างถูกสุขอนามัยมากยิง่ ขึน
้

การจัดหาผลิตภัณฑ์
ธุรกิจสินค้าของใช้ในบ้านเร ือนมีวัตถุดิบทีใ่ ช้ในการผลิตคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 76.01 ของต้นทุนรวม วัตถุดิบทีส
่ �ำคัญประกอบด้วย
สารออกฤทธิเ์ ข้มข้น (Active Technical Materials) ร้อยละ 22.05 สารท�ำละลาย (Solvent) ร้อยละ 15.38 และบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 38.58
นอกจากราคาทีเ่ หมาะสม วัตถุดิบทีเ่ ลือกซือ
้ จะต้องมีคุณภาพทีไ่ ด้มาตรฐานตรงตามทีบ
่ ร ิษัทก�ำหนด รวมทัง้ มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และมีแหล่งผลิตที่แน่นอนพร้อมมีใบรับรองหร ือใบประกันคุณภาพทุกรอบที่จด
ั ซือ
้ เข้ามา เพื่อการผลิต บร ิษัทไม่มี
นโยบายที่จะผูกขาดการซือ
้ วัตถุดิบแต่ละชนิดจากผู้จด
ั จ�ำหน่ายกลุ่มใดกลุ่มหนึง่ เพื่อความยืดหยุ่นในการเลือกแหล่งวัตถุดิบทั้งในส่วนวัตถุดิบน�ำ
เข้า ซึง่ มีสัดส่วนร้อยละ 20 และวัตถุดิบทีส
่ ั่งซือ
้ ภายในประเทศซึง่ มีสัดส่วนร้อยละ 80 วัตถุดิบส�ำคัญส่วนใหญ่ โดยเฉพาะในส่วนของสารออกฤทธิ์
เข้มข้นนั้นมีผู้จด
ั จ�ำหน่ายหลายราย ดั งนั้น เมื่อประกอบกับการวางแผนการผลิตที่รด
ั กุม ที่ผ่านมาบร ิษัทจึงยังไม่เคยประสบกับปัญหาขาดแคลน
วัตถุดิบ
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บรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบอื่นๆ สั่งซือ
้ ภายในประเทศจากผู้ผลิต และผู้จด
ั จ�ำหน่ายมากกว่า 100 ราย ในขณะทีว่ ต
ั ถุดิบในส่วนของสารเคมีออกฤทธิ์
จะเป็นการน�ำเข้าจากต่างประเทศ บร ิษัทได้มีการสั่งซือ
้ จากหลายแหล่งทัง้ จากยุโรป ญีป
่ ุน
่ อินเดีย และจีน โดยพิจารณาจากคุณภาพสินค้าและราคา
ทีเ่ หมาะสมในแต่ละสถานการณ์ รวมทัง้ การบร ิการหร ือการสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยีบางประการจากผู้ขายบางรายด้วย

ก�ำลังการผลิตและปรมาณการผลิ
ิ
ต
สินค้าของใช้ในบ้านเร ือนมีโรงงานผลิตจ�ำนวน 2 แห่ง โรงงานแห่งแรกตั้งอยู่บนเนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา ทีน
่ ิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์
จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อท�ำการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์รก
ั ษาเนื้อไม้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและก�ำจัดแมลง และกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ และส�ำหรับโรงงาน
แห่งที่ 2 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 18 ไร่ 51 ตารางวา ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ห่างจากโรงงานแรกประมาณ 1.5 กิโลเมตร เพื่อท�ำการผลิตสินค้ากลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด ปัจจุบันมีก�ำลังการผลิตรวมและอัตราการใช้ก�ำลังการผลิตรวมในกลุ่มต่างๆ ดังนี้

2564

2563

2562

19,093,000

7,147,200

7,147,200

ปร ิมาณผลิตจร ิง (ลิตร/ปี)

1,495,175

1,082,110

1,558,620

อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต

8%

15%

22%

13,524,000

6,169,680

6,169,680

ปร ิมาณผลิตจร ิง (ลิตร/ปี)

4,921,828

2,884,700

4,431,145

อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต

36%

47%

72%

15,935,000

12,168,000

12,168,000

ปร ิมาณผลิตจร ิง (ลิตร/ปี)

3,458,930

4,052,006

3,503,152

อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต

22%

33%

29%

6,049,000

600,000

600,000

ปร ิมาณผลิตจร ิง (ลิตร/ปี)

730,882

548,930

538,546

อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต

12%

91%

90%

ผลิตภัณฑ์รก
ั ษาเนื้อไม้ :
ก�ำลังการผลิตเต็มก�ำลัง (ลิตร/ปี)1/

ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก�ำจัดแมลง :
ก�ำลังการผลิตเต็มก�ำลัง (ลิตร/ปี)

ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด :
ก�ำลังการผลิตเต็มก�ำลัง (ลิตร/ปี)

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ :
ก�ำลังการผลิตเต็มก�ำลัง (ลิตร/ปี)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ทีผ
่ ่านมาจนถึงปัจจุบน
ั บร ิษัทไม่เคยมีปญ
ั หาสิ่งแวดล้อมทีม
่ ีนัยส�ำคัญ โรงงานของบร ิษัทมีกระบวนการผลิตทีท
่ น
ั สมัยอยูภ
่ ายใต้การควบคุมของ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และได้รบ
ั การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และได้รบ
ั รอง
มาตรฐานการผลิตตามหลักเกณฑ์ว ิธีการทีด
่ ีในการผลิตวัตถุอันตรายในความรับผิดชอบของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (GMP) และได้
รับรองระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM) โดยบร ิษัทมีนโยบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ดังนี้
1. ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและข้อก�ำหนดทีเ่ กี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
2. การเฝ้าระวัง การป้องกัน และการแก้ไข รวมทัง้ ลดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีอ
่ าจเกิดขึน
้ จากการด�ำเนินกิจกรรมของบร ิษัท รวมถึงการก�ำจัด
ของเสียจะได้รบ
ั การด�ำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
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นอกจากนี้ บร ิษัทมีแนวทางการจัดการกับมลภาวะจากโรงงานดังนี้

•
•
•
•
•

น้�ำทิง้ ทีเ่ กิดจากการใช้ทำ� ความสะอาดทัว่ ไป เช่น จากห้องน้�ำ โรงอาหาร การท�ำความสะอาดพื้นและอื่นๆ บร ิษัทใช้ระบบบ�ำบัดเป็นเซ็ปติค

แทงค์ (Septic Tank) พร้อมเติมอากาศเพื่อให้ค่าควบคุมต่างๆเป็นไปตามกฎหมายทีก
่ �ำหนด
อากาศ ฝุน
่ และกลิน
่ และถังกรองกลิน
่ บร ิษัทใช้ระบบดูดอากาศ (HOOD) โดยผ่านถังกรองฝุน
่ ด้วยผงถ่านขจัดกลิน
่ (Activated Carbon)

และมีผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศทีป
่ ล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมซึง่ อยู่ในเกณฑ์ทก
ี่ ฎหมายก�ำหนด
การปนเปื้ อนสู่ดิน และน้�ำใต้ดิน บร ิษัทมีการจัดให้มีการตรวจว ิเคราะห์ดิน และน้�ำใต้ดินตามทีก
่ ฎหมายก�ำหนดซึง่ ผลการว ิเคราะห์อยู่ใน

เกณฑ์ทก
ี่ ฎหมายก�ำหนดทุกข้อก�ำหนด
เสียงทีเ่ กิดจากการบรรจุผลิตภัณฑ์แอโรโซลในโรงงานอาคารที่ 2 และอาคารที่ 3 บร ิษัทใช้มาตรการจัดการครบทัง้ การป้องกันทีแ
่ หล่ง

การป้องกันทีท
่ างผ่าน และการป้องกันทีต
่ ัวพนักงาน โดยให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ขยะอันตรายทีเ่ กิดจากกระบวนการผลิต บร ิษัทว่าจ้างให้บร ิษัท อัคคีปราการ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ด�ำเนินการขนส่ง และน�ำไปบ�ำบัดก�ำจัด

ด้วยว ิธีทถ
ี่ ูกต้องตามกฎหมาย
ทัง้ นี้ การประหยัดพลังงาน บร ิษัทได้ด�ำเนินโครงการติดตั้ง Can Dry Blower แทนตัวเป่าลม ทีอ
่ าคาร 3 โรงงาน 1 โครงการปรับปรุงแสงสว่าง
ส�ำนักงานฝ่ายว ิจัยและพัฒนา อาคาร 1 โรงงาน 1 โดยใช้หลอดไฟ LED และโครงการกระตุ้นจิตส�ำนึกด้านการการประหยัดพลังงานและทรัพยากร
น้�ำให้กับพนักงาน
โดยในปี 2564 บร ิษัทมีค่าใช้จา่ ยด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานประมาณ 1.6 ล้านบาท

กลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม (Industrial)
กลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม คือธุรกิจทีบ
่ ร ิษัทขายสินค้าโดยตรงให้กับโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร ผู้รบ
ั เหมา บร ิษัทรับจ้าง
ก�ำจัดแมลง บร ิษัทรับจ้างท�ำความสะอาด และร้านค้าเคมีเกษตรทัว่ ประเทศ เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าทีม
่ ีการสั่งซือ
้ ในปร ิมาณมาก และการน�ำสินค้า
ไปใช้งานจ�ำเป็นต้องใช้ความรู ้ เทคนิคต่างๆ จึงมีหน่วยงานและผู้เชีย
่ วชาญและผ่านการฝึกอบรมทีร่ บ
ั ผิดชอบการขายและดูแลให้บร ิการเฉพาะ ซึง่
สามารถแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้
1. กลุม
่ ผลิตภัณฑ์ปอ
้ งกันก�ำจัดปลวกและแมลงรบกวน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้า เชนไดร้ท์ สเตดฟาส 8 เอสซี, เชนไดร้ท์ สเตดฟาส
10 อีซ,ี อิมฟ
ิ อร์ซ 5 เอสซี, อิมฟ
ิ อร์ซ 20 เอสซี, ไบฟอร์ซ 10 เอสซี, ไบฟอร์ซ 100 อีซ,ี ไซเปอร์แทค 25 อีซ,ี ไซเปอร์แทค 10 เอ็มซี, ฟิปฟอร์ซ 2.5 อีซ,ี
ฟิปฟอร์ซ 5 เอสซี, พร ีแม็กซ์ 100 อีซ,ี พร ีแม็กซ์ 250 อีซ,ี พร ีแม็กซ์ เจล, ฟิบฟอร์ซ เพาเดอร์, อัลฟ่าโกลด์, เทอร์แมทร ิกซ์ โฟม, อัลตราฟอร์ซ เทอร์ไมท์
โฟม, ซินเนอร์ฟอร์ซ เอสพี, สะตัน, สะตันโปร ไบฟอร์ซ 100 เอสซี, ไบฟอร์ซ 200 เอสซี, เชนไดร้ท์ เอ็กซ์ตร้า สเตร๊งธ์, วาโปน่า 50 อีซ,ี ฟิปฟอร์ซ
อะควา, อิมิฟอร์ซ 20 เอสซี, อิมิฟอร์ซ 200 เอสซี, สเปรย์ เคลียร์เอ๊าท์ ครอว์ลิง, สเปรย์ เคลียร์เอ๊าท์ คอคโรช เบท, เทอร์แมทร ิกซ์ เทอร์ไมท์ เบท,
เทอร์แมทร ิกซ์ คอมพลีท ไอจี  เซ็ต, เทอร์แมทร ิกซ์ แมกเนท มอนอิเทอะ แทบเล็ท, เทอร์แมทร ิกซ์  เอจี สเทชัน
่ ทู
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดในอุตสาหกรรม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้า ทีโพล์ ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดอเนกประสงค์, ทีโพล์
ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาเฟอร์นิเจอร์, ทีโพล์ ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดพื้นผิวสแตนเลส, ทีโพล์ ผลิตภัณฑ์เช็ดกระจก, ทีโพล์ ผลิตภัณฑ์ซก
ั พรม, ทีโพล์
ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือ, ทีโพล์ ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือสูตรไม่แต่งสีและกลิ่น, ทีโพล์ ผลิตภัณฑ์สบู่เหลวล้างมือสูตรแอนตี้แบคทีเร ีย, ทีโพล์
ผลิตภัณฑ์ล้างจาน, ทีโพล์ ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดพื้น, ทีโพล์ ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้�ำ, ทีโพล์ผลิตภัณฑ์เคลือบเงาพื้น, ทีโพล์ ผลิตภัณฑ์ดันฝุ่น,          
ทีโพล์ อัล-เจล, ทีโพล์ คาร์วอช ผลิตภัณฑ์ลา้ งรถยนต์ชนิดโฟม, ทีโพล์ เจลและน้�ำยาแอลกอฮอล์ฆา่ เชือ
้ , เครอื่ งจ่ายแอลกอฮอล์ฆา่ เชือ
้ อัตโนมัติพร้อม
ขาตั้งเครอื่ ง, ควอทแซน น้�ำยาฆ่าเชือ
้ ส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรม
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันก�ำจัดปลวกและแมลงรบกวนส�ำหรับสาธารณสุขชุมชน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้า เชอร์วาไซด์ - ดี,      
เอาท์ร ิกเกอร์, เอาท์ร ิกเกอร์ อาร์ทย
ี ู, ซับมาร ิน, วาโปน่า 50 อีซ,ี เชอร์วด
ู้ ชิลด์ มอร์, สคูลเนอร์, เดร็กเจอร์ 10 เอสซี, เชอร์วด
ู้ เอาท์ดอร์ ชิลด์
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก�ำจัดแมลง : ไวต์ออยล์, ทร ีนออยล์, เชอร์มิพร ิด, เชอร์มิดา, ไพรานิก้า, เฟนไพเรด,
ไทอะมิทอกแซม  ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก�ำจัดโรคพืช : พูจโิ อ, เบนเชอมิค, โรโบเนต, ทิปบูล, เชอร์พลัส, อะซ๊อคฟี่ ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก�ำจัดวัชพืช
: เชอร์บิว, เพรทิราคลอร์, มิวเพนดิ, อะเซ็ตคลอ ผลิตภัณฑ์สารจับเปียกใบ : เชอเรสตอล, เซอร์, ฟลอราลิส เกรดเอ / เชอเรสตอล พลัส, เชอร์บาลาน
ซ์ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเกล็ดและอาหารเสร ิม : ปุ๋ยเกล็ด เชอร์วาไจเซอร์ สูตร 30-10-10, ปุ๋ยเกล็ด เชอร์วาไจเซอร์สูตร 18-18-18, ปุ๋ยเกล็ด เชอร์วาไจเซอร์
สูตร 4-10-40, ปุ๋ยเกล็ด เชอร์วาไจเซอร์ สูตร 4-41-27, เชอร์มิสตาร์ ดับบลิวจี, เชอร์มิครูท
้ , เมท, จิก
๊ ซอว์, เชอร์วามิกซ์, ไฮแค๊บ, เชอร์วาแม็กซิงค์
ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก�ำจัดแมลงด้านปศุสัตว์ : เชอร์ดอล, เชอร์เฟน 10
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กลยุทธ์การตลาด
บร ิษัทให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความสะดวกและปลอดภัยในการใช้งาน ผูใ้ ช้งานและสิง่ แวดล้อมทีบ
่ ร ิษัทผลิต ท�ำการ
ว ิจัยพัฒนาและปรับปรุงสูตรการผลิตให้มค
ี ณ
ุ สมบัติพเิ ศษ รวมทัง้ ติดตามเทคโนโลยีทท
ี่ น
ั สมัยอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของบร ิษัทเป็นทีย
่ อมรับ
และได้รบ
ั ความไว้วางใจจากลูกค้า บร ิษัทได้ลงทุนพัฒนาห้องปฏิบัติการทางเคมีที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานระดับ
สากล โดยบร ิษัทมีกระบวนการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบทีใ่ ช้ ขั้นตอนการผลิต จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ส�ำเร็จรูป ด้านงานบร ิการบร ิษัทมีการ
ฝึกอบรมหลังการขายให้กับพนักงานของลูกค้า หร ือผู้ใช้รายใหญ่ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ได้ อย่างถูกต้ อง เต็ มประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัยด้วย
บร ิษัทให้ความส�ำคัญต่อการส่งเสร ิมการขายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบร ิษัทให้เป็นที่รูจ้ ก
ั ของลูกค้า ดังนั้นบร ิษัทจึงเน้นการให้ความ
ส�ำคัญกับการประชาสัมพันธ์ และความรูค
้ วามเข้าใจกับผู้ประกอบการโดยตรง ด้วยการออกงานแสดงสินค้า เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
ของบร ิษัทให้เป็นทีร่ จ
ู้ ก
ั มากขึน
้ สร้างโอกาสในการพบปะลูกค้ารายใหม่และรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม ซึง่ ถือเป็นการท�ำประชาสัมพันธ์โดยตรง
กับกลุ่มลูกค้า อีกทัง้ เป็นการส�ำรวจข้อมูลคู่แข่ง ภาวะตลาดและการแข่งขัน เพื่อปรับกลยุทธ์ของบร ิษัทให้มีศักยภาพในการแข่งขันให้มากยิง่ ขึน
้
ส�ำหรับธุรกิจเคมีเกษตร บร ิษัทมีจุดเด่นทีใ่ ช้ในการแข่งขัน คือ บร ิษัทมีผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ค
ี ณ
ุ ภาพได้มาตรฐาน ซึง่ ได้รบ
ั การยอมรับจากลูกค้ามาอย่าง
ยาวนาน มีผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ีความหลากหลายทัง้ สารก�ำจัดวัชพืช (Herbicide), สารก�ำจัดแมลง (Insecticide), สารก�ำจัดเชือ
้ รา (Fungicide), สารจับ
เปียกใบ (Wetting Agent), ปุย
๋ (Fertilizer) ท�ำให้บร ิษัทสามารถขยายตลาดได้ครอบคลุมพื้นทีก
่ ารเกษตร และพื้นทีเ่ พาะปลูกทีส
่ �ำคัญของประเทศ
เช่น ไม้ผล นาข้าว พืชผัก และพืชไร่ ซึง่ จะลดความเสียหายของพืชผลทางการเกษตรอันเกิดจากโรคพืช แมลง และภัยธรรมชาติ อีกทัง้ ยังมีการกระ
จายตลาด ครอบคลุมทุกพื้นทีข
่ องประเทศไทยในทุกภูมิภาค เนื่องจากแต่ละภูมิภาคของประเทศมีความแตกต่างกันทัง้ พืชทีป
่ ลูก   ปร ิมาณน้�ำฝน
การชลประทาน แต่ละพื้นทีม
่ ีปร ิมาณความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน

สภาพการแข่งขัน
ปัจจุบันการแข่งขันในธุรกิจน้�ำยาเคมีภัณฑ์มีการแข่งขันค่อนข้างรุนแรง เนื่องจากมีผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมากทั้งรายเล็กและราย
ใหญ่ คู่แข่งทีส
่ �ำคัญของบร ิษัทจะเป็นบร ิษัททีจ
่ ด
ั จ�ำหน่ายน้�ำยาเคมีภัณฑ์ทเี่ ป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ ทัง้ ทีเ่ ป็นบร ิษัทใหญ่จากต่างประเทศ (Multinational Companies) และบร ิษัทในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บร ิษัทมีความได้เปร ียบคู่แข่งในเรอื่ งความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และการ
บร ิการทีค
่ รบวงจรเมือ
่ เปร ียบเทียบกับคู่แข่งหร ือผูผ
้ ลิตรายอืน
่ ๆ ในอุตสาหกรรม กล่าวคือบร ิษัทเน้นการว ิจัยพัฒนาสูตรผลิตเพือ
่ เพิม
่ คุณสมบัติพเิ ศษ
ของน้�ำยาและติดตามเทคโนโลยีสมัยใหม่มาน�ำเสนอให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าทีห
่ ลากหลาย
และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นๆ ได้ อย่างไรก็ตาม บร ิษัทมีจุดแข็งและมีความได้เปร ียบคู่แข่งในเรอื่ งของความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และ
การบร ิการที่ครอบคลุมทุกความต้ องการใช้งานของลูกค้า มีความพร้อมด้ านบร ิการก่อนและหลังการขาย และมีความพร้อมด้ านช่องทางการจัด
จ�ำหน่ายทีค
่ รอบคลุม ส่งผลให้บร ิษัทคาดว่าจะยังคงสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในอุตสาหกรรมและเป็นผูเ้ ล่นรายหลักทีไ่ ด้รบ
ั การยอมรับในอุตสาหกรรม
ได้
ส�ำหรับธุรกิจเคมีเกษตร บร ิษัททีท
่ ำ� ธุรกิจเคมีเกษตรมีทง้ั บร ิษัทคู่แข่งจากต่างประเทศ (Multinational Companies) ทีม
่ ีผลิตภัณฑ์เป็นของ
ตนเองหร ือซือ
้ จากบร ิษัทอื่นบ้างเล็กน้อย ส่วนใหญ่จะน�ำเข้าจากต่างประเทศในรูปของผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูปแล้วว่าจ้างบร ิษัทภายในประเทศเป็นผูแ
้ บ่ง
บรรจุ (Repack) ให้ หร ือน�ำเข้าเป็นเทคนิคอลเกรดเพื่อจ�ำหน่ายต่อให้กับบร ิษัทในประเทศไทย และบร ิษัทคู่แข่งภายในประเทศที่มีทั้งประเภทมี
โรงงานผลิตและปรุงแต่งพร้อมทัง้ มีทม
ี ฝ่ายขายและส่งเสร ิมการขายเป็นของตัวเอง และประเภททีม
่ ีเฉพาะโรงงานผลิตและปรุงแต่งแต่ไม่มีทม
ี งาน
ด้านการตลาด และประเภททีเ่ ป็นผู้จด
ั จ�ำหน่ายเพียงอย่างเดียวโดยมีทม
ี ฝ่ายขายและส่งทีมส่งเสร ิมการขาย อย่างไรก็ตามบร ิษัทมีความได้เปร ียบคู่
แข่งในเรอื่ งผลิตภัณฑ์ทค
ี่ วามหลากหลายทัง้ ในด้านชนิดของสารเคมีและรูปแบบในการน�ำไปใช้ มีทม
ี งานด้านการขายการตลาดทีม
่ ป
ี ระสบการณ์และ
มีความช�ำนาญสูง สามารถกระจายสินค้าครอบคลุมพื้นทีก
่ ารขายทัว่ ประเทศ

กลุ่มธุรกิจอาหาร (Consumer Food)
กลุม
่ ธุรกิจอาหารด�ำเนินธุรกิจด้านการผลิต การตลาดและการจัดจ�ำหน่ายสินค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่ ประกอบด้วย บร ิษัท ฮอกไกโด
ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จ�ำกัด (HFB) บร ิษัท ฮอกไกโด โมร ิโมโตะ จ�ำกัด (HOK) บร ิษัท ฮอกไกโด อินเตอร์เนชัน
่ แนล แฟรนไชส์ จ�ำกัด (HIF) และ
บร ิษัท ล้อตโต้ฟู้ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด (LOTTO) นอกจากนี้ กลุ่มบร ิษัทยังมีการรับจ้างผลิตและจัดจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหารและเครอื่ งดื่มให้
กับคู่ค้าภายนอกด้วย ซึง่ สามารถแบ่งตามประเภทผลิตภัณฑ์ ดังนี้
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1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้า “มารูโจ้” เป็นผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงอบกรอบและอบเกลือ มีทงั้ หมด 8 รสชาติ
ได้แก่ รสไก่ รสกุ้ง รสสไปซีแ
่ ม็กซิกัน รสมายองเนสวาซาบิ รสชีส รสปลาหมึก รสกะทิ รสต้มย�ำกุ้ง และผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงอบเกลือ ผสมเกลือหิมาลายัน
นอกจากนี้ ยังมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เกรดคัดสรรอย่างดี ภายใต้ตราสินค้า “มารูโจ้ โกลด์” มีทงั้ หมด 2 รสชาติ ได้แก่ รสเกลือหิมาลายันและรสไทย
ฮอตแอนด์สไปซี่ และผลิตภัณฑ์นมอัดเม็ดภายใต้ตราสินค้า “HOKKAIDO”
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครอื่ งดื่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครอื่ งดื่มสมุนไพรสกัด 8 ชนิด ภายใต้ตราสินค้า “Super Fight” และผลิตภัณฑ์น้�ำส้มผสม
แอปเปิ้ ลฟูจิ ภายใต้ตราสินค้า “HOKKAIDO”
3.   กลุ่มผลิตภัณฑ์นม นมเปรยี้ ว และนมถั่วเหลือง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้า “HOKKAIDO” เป็นผลิตภัณฑ์นม รสชาติเข้มข้น
กลมกล่อม ตามแบบฉบับนมฮอกไกโด มีทงั้ หมด 7 รสชาติ ได้แก่ รสธรรมชาติ รสดาร์คช็อกโกเเลต รสสตรอว์เบอร์ร ี่ รสกล้วย รสไวท์ชอ
็ กโกเเลต
รสมัทฉะลาเต้ รสชาซีลอน ผลิตภัณฑ์โยเกิรต
์ พร้อมดื่ม และนมถั่วเหลือง ภายใต้ตราสินค้า “ไวต้าบีน”

การว ิจัยและพัฒนา
บร ิษัทได้คิดค้นและพัฒนาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพือ
่ ออกสู่ตลาดและก่อให้เกิดความหลากหลายของสินค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นด้วยความ
หลากหลายในผลิตภัณฑ์ของบร ิษัททีม
่ ีอยู่ และความสามารถในการปรับเปลี่ยนสินค้าทัง้ ในเรอื่ งรูปแบบ และรสชาติ ให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและ
ความชอบในการบร ิโภคสินค้า รวมไปถึงก�ำลังซือ
้ ของผู้บร ิโภคทีเ่ ป็นกลุ่มเป้าหมายทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ จึงเป็นส่วนส�ำคัญทีช
่ ว่ ยเสร ิมสร้าง
ข้อได้เปร ียบในการแข่งขันเพือ
่ เพิม
่ โอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงการขยายส่วนแบ่งตลาดด้วยการปรับปรุงหร ือต่อยอดจากผลิตภัณฑ์
เดิมหร ือน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้ตราสินค้าเดิมทีม
่ ีความเป็นเอกลักษณ์และเป็นทีร่ ูจ้ ก
ั เช่น มารูโจ้ ถั่วลิสงอบกรอบรสกะทิ เม็ดยักษ์, มารูโจ้ ถั่ว
ลิสงอบกรอบ รสสไปซี่ แซลมอน กลิ่น เทอร์ปีน, น้�ำส้มผสมน้�ำแอบเปิ้ ลญี่ปุ่นตรา ฮอกไกโด, ไอศคร ีม Soft serve กลิ่น เทอร์ปีน, เครอื่ งดื่มผสม
สมุนไพรสกัด 8 ชนิด ภายใต้ตราสินค้า “Super Fight” เป็นต้น
ส�ำหรับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ บร ิษัทจะเรมิ่ จากการท�ำการศึกษาและส�ำรวจความต้องการของผู้บร ิโภค เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพ รสชาติ
รูปลักษณ์และรูปแบบทีต
่ อบสนองต่อความต้องการของผู้บร ิโภค ไม่วา่ จะเป็นการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ พัฒนาสูตรการผลิตเดิม และ/หร ือปรับเปลีย
่ น
วัตถุดิบ  โดยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ นี้จะสามารถเพิ่มโอกาสในการเติบโตของธุรกิจ ผ่านการน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์
เดิม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บร ิโภคและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบร ิษัทได้ในระยะยาว

ช่องทางการจัดจําหน่าย
การจัดจําหน่ายในประเทศปัจจุบันมีการกระจายสินค้าผ่าน 5 ช่องทางหลัก
1. ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ประกอบด้วย ร้านสะดวกซือ
้ ซุปเปอร์มาร์เก็ตและไฮเปอร์มาร์เก็ต บร ิษัททําการขาย ซ่องทางนี้
โดยตรงกับลูกค้าแต่ละราย โดยส่งสินค้าจากคลังสินค้าของบร ิษัทเข้าศูนย์กระจายสินค้าของลูกค้าเพื่อกระจายไปยังสาขาต่างๆ
2. ร้านค้าส่งและปลีกแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และร้านค้าสมัยใหม่ในระดับจังหวัดหร ือภูมภ
ิ าค (Local Modern Trade) ซึง่ ประกอบ
ด้วยร้านค้าส่งทัง้ ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและร้านค้าย่อยทัว่ ไป โดยมีการขายผ่านตัวแทนจําหน่าย (Distributor) เพื่อกระจายสินค้าไปยังร้านค้าส่ง
และร้านค้าปลีกทีก
่ ระจายตัวอยู่ทก
ุ ภูมิภาคของประเทศ
3. ร้านค้าแบบ Online โดยบร ิษัทมีการเปิดช่องทางขายผ่าน เว็บไซต์ของบร ิษัทเอง, เฟสบุค
๊ และการเปิดบัญชีรา้ นค้าออนไลน์ ในแพลตฟอร์ม
ต่างๆ เช่น SHOPEE, LAZADA หร ือ JD Central
4. ช่องทางตลาดต่างประเทศ โดยการแต่งตั้งตัวแทนจ�ำหน่ายในต่างประเทศ (Local Distributor in Overseas Markets) เพื่อท�ำหน้าทีน
่ �ำ
เข้า ด�ำเนินงานด้านการตลาด การขาย และการกระจายสินค้าไปสู่รา้ นค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านค้าส่ง และร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม
5. Hokkaido Shop ร้านฮอกไกโด ซึง่ ปัจจุบันด�ำเนินการเองโดยบร ิษัท ทุกสาขา เพื่อให้สามารถควบคุมมาตรฐานการให้บร ิการได้ด้วยการ
ดูแลจากบร ิษัทโดยตรง ซึง่ ในปีทผ
ี่ ่านมา ได้มีการ Rebranding ครัง้ ใหญ่ส�ำหรับร้านฮอกไกโด ซึง่ ได้เปิดสาขาใหม่เพิ่ม ทีเ่ ซ็นทรัล พลาซา บางนา
และเซ็นทรัล เฟสติวล
ั อีสต์ว ิลล์ ด้วยรูปโฉมใหม่ทม
ี่ ค
ี วามทันสมัย และมีกลุม
่ ผลิตภัณฑ์ทห
ี่ ลากหลาย ไม่ได้จำ� กัดอยูเ่ พียงกลุม
่ ผลิตภัณฑ์จากนม ท�ำให้
สามารถเพิ่มยอดขายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น กลุ่มน้�ำผลไม้ กลุ่มกาแฟ และกลุ่มผลิตภัณฑ์นมถั่วเหลือง เพื่อสุขภาพ

การตลาดและการแข่งขัน
กลุ่มธุรกิจอาหารทีบ
่ ร ิษัทท�ำการตลาดและจัดจ�ำหน่ายอยู่นั้น มีมูลค่าการตลาดสูงถึงกว่าแสนล้านบาทต่อปี โดยมีอัตราการเจร ิญเติบโตลดลง
ตามสภาวะเศรษฐกิจทีช
่ ะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงท�ำให้มก
ี ารแข่งขันเต็มรูปแบบและรุนแรง
มากขึน
้ ไม่วา่ จะเป็นการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ในทุกสื่อ เช่น โทรทัศน์, นิตยสาร, ว ิทยุ และ สื่อออนไลน์ เป็นต้น ยังรวมไปถึงการตกแต่งพื้นที่
ณ จุดขายให้โดดเด่น การจัดโปรโมชัน
้ ร้านค้าสมัย
่ อย่างหนักให้กับผู้บร ิโภคโดยตรง ณ จุดขาย ทัง้ ไฮเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าสะดวกซือ
ใหม่ และร้านค้าปลีกดั้งเดิม
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กลยุทธ์การตลาด
1. คุณภาพของผลิตภัณฑ์
บร ิษัทจะให้ความส�ำคัญกับการส่งเสร ิมสุขภาพผู้บร ิโภคทีด
่ ีทง้ั ทางร่างกายและจิตใจเรมิ่ จากการคัดสรรวัตถุดิบทีม
่ ีคุณภาพ ตลอดจนกรรมว ิธี
ในการผลิตทีพ
่ ิถีพิถันและบรรจุภัณฑ์ทส
ี่ ะอาดปลอดภัย โดยผลิตภัณฑ์จะมีการพัฒนาคิดค้นเพื่อรสชาติอร่อยเหมาะสมกับผู้บร ิโภคแต่ละกลุ่มเป้า
หมาย รวมถึงปรับลดปร ิมาณความหวานให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้อยู่ในระดับที่ผ่านมาตรฐานให้ได้รบ
ั “โลโก้ทางเลือกเพื่อสุขภาพ” จาก
กระทรวงสาธารณสุข
2. การจัดจ�ำหน่ายและการกระจายสินค้า
การขยายช่องทางจาํ หน่ายเพื่อให้สินค้าของบร ิษัทกระจายไปยังผู้บร ิโภคกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างทั่วถึงในทุกช่องทาง ทางบร ิษัทได้ จด
ั ตั้ งทีม   
ขยายตลาดทีจ
่ ะรับผิดชอบในทุกช่องทางหลัก รวมทัง้ มีคู่ค้าพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อรับผิดชอบการกระจายสินค้าไปในทุกช่องทางทัว่ ประเทศ ทัง้ ร้าน
ค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซือ
้ (Convenience Store), ซุปเปอร์มาร์เก็ต (Supermarket), ไฮเปอร์มาร์เก็ต
(Hypermarket) และร้านค้าแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ดังจะเห็นได้วา่ สินค้าของบร ิษัทมีอยู่ในทุกช่องทางทัว่ ประเทศ
เพื่อให้สินค้าของบร ิษัทกระจายและเข้าถึงกลุม
่ ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดภาวะสินค้าขาดตลาด บร ิษัทได้ควบคุมและติดตามสินค้าตั้งแต่
การเคลื่อนย้ายสินค้าพร้อมขายออกจากฐานการผลิต และส่งต่อให้ผู้จด
ั จ�ำหน่ายตลอดจนการกระจายสินค้าให้รา้ นค้าปลีก นอกจากนี้ บร ิษัทยังมี
ทีมงานท�ำหน้าทีต
่ ิดตามผลการขายและระยะเวลาการหมุนของสินค้าในแต่ละพืน
้ ทีเ่ พือ
่ คาดการณ์ปร ิมาณ การขายและปร ิมาณการเก็บสินค้าทีเ่ หมาะ
สมในอนาคต รวมถึงก�ำหนดแผนการขายและการตลาดทีเ่ หมาะสมกับกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่
การขยายกลุ่มลูกค้า e-commerce และ online เนื่องจากการประกาศ Lockdown ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ทําให้ผู้บร ิโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาซือ
้ สินค้า online มากขึน
้ ทางบร ิษัทจึงปรับกลยุทธ์การขายโดยกระตุ้นการขายในช่อง
ทาง online ต่างๆมากขึน
้ ไม่วา่ จะเป็นการเข้าร่วมโปรโมทกับช่อง ทาง online หร ือการสร้างร้านค้า Official Store ใน Market Places ต่างๆ
เพื่อสามารถกระตุ้นการขายได้โดยตรงถึงผู้บร ิโภค โดยการทําโปรโมชัน
่ ต่างๆ ตามเทศกาลและแคมเปญของ Market Places Online Platform
นั้นๆ
3. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสรมการขาย
ิ
นโยบายการตลาดถือเป็นกลยุทธ์ที่มีความส�ำคัญต่ อการด�ำเนินธุรกิจของบร ิษัทโดยบร ิษัทมุ่งเน้นการท�ำการตลาดอย่างต่ อเนื่อง เพื่อสร้าง
อิทธิพลของตราสินค้าต่อผู้บร ิโภคด้วยการมีตัวตนบนสื่อตลอดเวลาและเพื่อสร้างให้ตราสินค้าของบร ิษัทเป็นสินค้าทีผ
่ ู้บร ิโภคนึกถึงเป็นอันดับหนึง่
(Top of mind) โดยบร ิษัทมีการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อให้เข้าถึงลูกค้า ทัง้ ในรูปแบบของการตลาดแบบ 1) Above the line เช่น การว่าจ้าง
พร ีเซ็นเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์บนโทรทัศน์ สื่อในช่องทางดิจต
ิ ัล การท�ำป้ายโฆษณา ทีส
่ ามารถเข้าถึงผู้บร ิโภคในวงกว้าง 2) การตลาดแบบ Below
the line ซึง่ เป็นการท�ำกิจกรรมทางการตลาดโดยตรงกับผู้บร ิโภคหร ือการเข้าถึงผู้บร ิโภคเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง อาทิ การแจกตั วอย่าง
ผลิตภัณฑ์ให้ผู้บร ิโภคได้ทดลอง การลงพื้นทีจ
่ ด
ั แสดงผลิตภัณฑ์เพื่อประชาสัมพันธ์โดยเป็นการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารทางการตลาดกับผู้บร ิโภค
เพื่อขยายตลาดไปสู่ฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ทำ� ให้สามารถเพิ่มยอดขายจากสินค้าทีส
่ ามารถสร้างก�ำไรให้กับบร ิษัทได้มากขึน
้ และ 3) การส่งเสร ิมการขาย
ผ่านช่องทางการจัดจ�ำหน่าย (Trade promotion) เช่น ส่วนลดและของแถม การออกบูธแนะน�ำสินค้า เพื่อกระตุ้นยอดขายในร้านค้า ซึง่ บร ิษัทเชือ
่
ว่าการท�ำกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสร ิมการขายจะช่วยสร้างมูลค่าให้กับตราสินค้าของบร ิษัท (Brand Value) และความมั่นใจในการบร ิโภค
ผลิตภัณฑ์ทอ
ี่ อกใหม่ของบร ิษัทซึง่ ช่วยส่งเสร ิมความแข็งแกร่งของธุรกิจของบร ิษัทในระยะยาว

สภาพการแข่งขัน
อุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวและเครอื่ งดื่มมีการแข่งขันทีค
่ ่อนข้างสูง เนื่องจากความหลากหลายของผู้ประกอบการเดิม การเข้ามาของผู้ประกอบ
การรายใหม่ ทัง้ ในส่วนของผู้ประกอบการทีม
่ ีและไม่มีเครอื่ งหมายการค้าเป็นของตนเอง การทดแทนกันได้งา่ ยของผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมในการผลิต
ช่องทางการจัดจ�ำหน่าย ตลอดจนการโฆษณาและกิจกรรมส่งเสร ิมการขาย และความสามารถในการตอบสนองต่อความผันผวนของอุปสงค์ ส่งผล
ให้การแข่งขันในอุตสาหกรรมมีความรุนแรงมากยิง่ ขึน
้ โดยแนวโน้มของตลาดอุตสาหกรรมขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยนั้นมีความต้องการทีเ่ พิ่มขึน
้
ในกลุ่มของขนมขบเคี้ยวทีเ่ ป็นผลิตภัณฑ์ทท
ี่ ำ� ภาพลักษณ์เชิงสุขภาพและผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ีส่วนประกอบของโปรตีนสูง เนื่องจากผู้บร ิโภคในปัจจุบันเรมิ่
หันมาสนใจในเรอื่ งของสุขภาพมากขึน
้ จึงเป็นเหตุให้ผู้บร ิโภคหลีกเลี่ยงการบร ิโภคอาหารทีม
่ ีผลเสียต่อสุขภาพ
นอกจากนี้ ตลาดเครอื่ งดื่มเพือ
่ สุขภาพในประเทศไทยยังได้รบ
ั ความนิยมอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เป็นผลจากพฤติกรรมทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไปของผูบ
้ ร ิโภค
ในช่วงของการระบาดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในช่วงปีทผ
ี่ ่านมา บร ิษัทต่างๆ ในอุตสาหกรรม
ได้มีการออกผลิตภัณฑ์เครอื่ งดื่มเพื่อสุขภาพมากขึน
้ รวมถึงบร ิษัททีไ่ ด้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เครอื่ งดื่มสมุนไพรสกัด 8 ชนิด ภายใต้ตราสินค้า “SuperFight”
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ยิง่ ไปกว่านั้น สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ฉด
ุ ภาวะเศรษฐกิจและก�ำลังซือ
้ ของผู้บร ิโภคให้ชะลอตัว
ลง ส่งผลให้ตลาดนมพร้อมดื่มหดตัวลงร้อยละ 4 จากสถานการณ์ดังกล่าว ท�ำให้อุตสาหกรรมนมมีขอ
้ จ�ำกัดในการท�ำธุรกิจตั้งแต่ต้นน้�ำไปจนถึงปลาย
น้�ำ โดยเฉพาะการน�ำเข้าวัตถุดิบหร ือนมดิบจากต่างประเทศ เนื่องจากผู้ผลิตหร ือซัพพลายเออร์ในต่างประเทศเองก็ได้รบ
ั ผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�ำให้วัตถุดิบมีไม่เพียงพอ รวมถึงปัญหาการขนส่งจากปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ไม่เพียงพอ
ส่งผลให้มีต้นทุนค่าใช้จา่ ยเพิ่มขึน
้ นอกจากนี้ ในช่วงทีม
่ ีการระบาดของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเร ียน
ต้องมีการปิดการเร ียนการสอนซึง่ ส่งผลกระทบต่ออุปทานของนมโรงเร ียน เนื่องจากความต้องการของนมในส่วนนี้ลดลงจึงส่งผลกระทบต่อยอดขาย
ของผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ส่งผลให้ตลาดนมพร้อมดื่มมีการแข่งขันทีส
่ ูงยิง่ ขึน
้ โดยเฉพาะการโฆษณาทีเ่ น้นการสร้างภาพลักษณ์
ให้กับตราสินค้า รวมถึงการเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆ ทัง้ ออฟไลน์และออนไลน์ ในปีทผ
ี่ ่านมาการเติบโตของตลาดนมจะมาจากช่องทางร้านค้าทีเ่ ป็น
แบบดั้งเดิม (Traditional Trade) เนื่องจากมาตรการอัดฉีดต่างๆ ของภาครัฐผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครงึ่ โครงการเราชนะ
เป็นต้น ส่วนช่องทางไฮเปอร์มาร์เก็ต ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซือ
้ ต่างๆ มียอดทีล
่ ดลงเนื่องจากการเดินทางทีล
่ ดลง การท�ำงานทีบ
่ ้าน การ
เร ียนออนไลน์ รวมถึง มาตรการล็อกดาวน์เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ จากสถานการณ์นี้บร ิษัทจึงหันมาให้
ความสนใจกับช่องทางออนไลน์มากขึน
้ เพื่อเพิ่มโอกาสและอ�ำนวยความสะดวกให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ทก
ุ เวลา รวมถึงการจัดโปรโมชัน
่ ส่งเสร ิม
การขายเป็นระยะเพื่อกระตุ้นความต้องการของผู้บร ิโภค
การจัดหาผลิตภัณฑ์
การจัดหาวัตถุดิบเพื่อน�ำมาใช้ในการผลิตและด�ำเนินงาน บร ิษัทจะค�ำนึงถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของวัตถุดิบเป็นหลัก โดยบร ิษัทมีแผนก
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบเพือ
่ ให้ได้มาตรฐานตามทีก
่ �ำหนดและมีการสอบเทียบเคียงราคาวัตถุดิบประเภทเดียวกันเพือ
่ ความโปร่งใส
ของราคาและเพือ
่ ประโยชน์สูงสุดด้านต้นทุน นอกจากนี้ บร ิษัทยังแสวงหาผูจ
้ ด
ั หาวัตถุดิบใหม่ๆ และนวัตกรรมทีอ
่ าจทดแทนวัตถุดิบเดิมเพือ
่ ป้องกัน
ความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ และเพื่อลดต้นทุนของวัตถุดิบ  อีกทัง้ บร ิษัทมีแนวทางการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้จด
ั หาวัตถุดิบ และยัง
จัดท�ำการประเมินผู้ขายวัตถุดิบทุกปี นอกจากนี้บร ิษัทยังมีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบจากผู้จำ� หน่ายอย่างน้อยสองถึงสามรายเพื่อหลีกเลี่ยงการ
พึ่งพิงผู้จำ� หน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึง่ มากเกินไป รวมทัง้ เป็นการสร้างอ�ำนาจต่อรองให้แก่บร ิษัทด้วย
วัตถุดิบทีใ่ ช้ในการผลิตของบร ิษัทส่วนใหญ่เป็นผลผลิตทางการเกษตร ซึง่ เป็นการน�ำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพือ
่ เพิม
ั
่ มูลค่า ในปัจจุบน
บร ิษัทจัดซือ
้ วัตถุดิบหลักในการผลิตจากผู้จำ� หน่ายมากกว่า 50 ราย วัตถุดิบภายในประเทศ ได้แก่ น้�ำนมดิบ ส้ม น้�ำมันปาล์ม น้�ำตาลทราย ซอส ผง
ปรุงรสและเครอื่ งปรุงอื่นๆ แป้งและสารให้ความหวาน บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ภายในประเทศ ได้แก่ ขวด ซอง ฟิลม
์ กระป๋อง กล่องกระดาษลูกฟูก เป็นต้น
วัตถุดิบจากต่างประเทศ ได้แก่ ถั่ว เครอื่ งปรุงรส หัวเชือ
้ ต่างๆ เป็นต้น
ก�ำลังการผลิตและปรมาณการผลิ
ิ
ต
โรงงานผลิตมารูโจ้ตั้งอยู่ที่ 195/5 หมู่ 10 ถนนสุวรรณศร ต�ำบลดงขี้เหล็ก อ�ำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุร ี

2564

2563

2562

1,000,000

1,000,000

1,000,000

493,018

354,916

393,560

49%

35%

39%

ผลิตภัณฑ์ถั่ว :
ก�ำลังการผลิตเต็มก�ำลัง (กิโลกรัม/ปี)
ปร ิมาณผลิตจร ิง (กิโลกรัม/ปี)
อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต
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โรงงานผลิตฮอกไกโดตั้งอยูท
่ ี่ โครงการบัวทองแฟคทอร ี่ 2 เลขที่ 48/85-87 หมู่ 2 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต�ำบลบางรักใหญ่ อ�ำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุร ี

2564

2563

2562

939,600

943,200

939,600

ปร ิมาณผลิตจร ิง (ลิตร/ปี)

77,839

109,239

110,571

อัตราการใช้ก�ำลังการผลิต

8%

12%

12%

ผลิตภัณฑ์นม :
ก�ำลังการผลิตเต็มก�ำลัง (ลิตร/ปี)

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้�ำเสียจากกระบวนการผลิตจะผ่านระบบบ�ำบัดน้�ำเสียเพื่อให้ได้ มาตรฐานก่อนปล่อยไปสู่ระบบบ�ำบัดน้�ำเสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรม
และมีการจัดการขยะตามทีร่ ฐั มนตร ีก�ำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหร ือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว
1.3 โครงสร้างการถือหุน
้ ของกลุ่มบรษัิ ท
บร ิษัทมีนโยบายการลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ทเี่ กี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบันของบร ิษัท และขยายการลงทุนไปยังธุรกิจด้านอาหารและเครอื่ งดื่ม
โดยบร ิษัทมีนโยบายทีจ
่ ะแต่งตั้งผู้แทนเข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการทีม
่ ีอำ� นาจควบคุมในบร ิษัทย่อย เพื่อควบคุมการบร ิหารงานของบร ิษัทย่อย
ให้เป็นไปตามนโยบายของบร ิษัทอย่างมีประสิทธิภาพโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบร ิษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้

บรษั� ท เชอร์วู้ด คอร์ปอเรชัน
�

(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

บรษั� ท เชอร์วู้ด เคมิคอล
ออสตราเลเซีย จํากัด

บรษั� ท ฮอกไกโด ฟู�ด แอนด์
เบฟเวอเรจ จํากัด

50.00 %

บรษั� ท ทีโพล์ โปรเฟสชัน
� แนล
อินเตอร์เนชัน
� แนล จํากัด

99.95 %

บรษั� ท ฮอกไกโด
โมรโมโตะ
�
จํากัด

100 %

99.97 %

บรษั� ท ฮอกไกโด
อินเตอร์เนชัน
� แนล
แฟรนไชส์ จํากัด

99.98 %

Sherwood Corporation
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(Thailand)

Public Company Limited

บรษั� ท ล้อตโต้ฟู�ด
(ประเทศไทย) จํากัด

บรษั� ท ทีทีดี โฮลดิ�ง จํากัด

99.98 %

70 %

บรษัิ ทมีการลงทุนในบรษัิ ทย่อย ดังนี้
บร ิษัท เชอร์วด
ู้ เคมิคอล ออสตราเลเซีย จ�ำกัด ทีป
่ ระกอบธุรกิจจ�ำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ทใี่ ช้ในบ้านเร ือนและอุตสาหกรรม โดยมีสัดส่วนการ  
ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 50 ของเง ินลงทุน และบร ิษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จ�ำกัด ทีป
่ ระกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าบร ิโภคทัง้ ปวง
อาทิ นม และขนม โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 99.95 ของเง ินลงทุน และบร ิษัท ทีโพล์ โปรเฟสชัน
่ แนล อินเตอร์เนชัน
่ แนล จ�ำกัด              
ที่ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายน้�ำยาท�ำความสะอาดทุกชนิดในประเทศและส่งออกไปจ�ำหน่ายต่ างประเทศ โดยมีสัดส่ วนการถือหุ้ นในอัตรา        
ร้อยละ 99.97 ของเง ินลงทุน และบร ิษัท ล้อตโต้ฟู้ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด ทีป
่ ระกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายอาหารโปรตีนจากพืชเพื่อเป็นทางเลือก
ใหม่ส�ำหรับการบร ิโภคอาหารแห่งอนาคต โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 70 ของเง ินลงทุน

ชือ
่ บร ิษัทย่อย 1

:

บร ิษัท เชอร์วด
ู้ เคมิคอล ออสตราเลเซีย จ�ำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

จ�ำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์ในบ้านเร ือนและอุตสาหกรรม

ทีต
่ ั้งส�ำนักงาน

:

ชัน
้ 3 เลขที่ 1060 ถ.เฮย์ เพิรธ์ ตะวันตก ประเทศออสเตรเลีย 6005

เว็บไซต์

:

www.sherwoodchemicals.com.au

โทรศัพท์

:

+61 892194683

โทรสาร

:

+61 892194672

ทุนเร ือนหุ้น

:

ทุนจดทะเบียนและช�ำระแล้ว หุ้นสามัญ 2,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 เหร ียญออสเตรเลีย
สัดส่วนเง ินลงทุนอัตราร้อยละ 50

ชือ
่ บร ิษัทย่อย 2

:

บร ิษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ

:

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าบร ิโภคทัง้ ปวง อาทิ นม และขนม

ทีต
่ ั้งสํานักงาน

:

1065 ถนนศร ีนคร ินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์

:

0-2320-2288

โทรสาร

:

0-2320-2670

ทุนเร ือนหุ้น

:

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนเง ินลงทุนทุนอัตราร้อยละ 99.95

ชือ
่ บร ิษัทย่อย 3

:

บร ิษัท ทีโพล์ โปรเฟสชัน
่ แนล อินเตอร์เนชัน
่ แนล จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ

:

ผลิตและจ�ำหน่ายน้�ำยาท�ำความสะอาดทุกชนิดในประเทศและส่งออกไปจ�ำหน่ายต่างประเทศ

ทีต
่ ั้งสํานักงาน

:

1065 ถนนศร ีนคร ินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์

:

0-2320-2288

โทรสาร

:

0-2320-2670

ทุนเร ือนหุ้น

:

ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 10,000 หุ้น หุ้นละ 100 บาท
สัดส่วนเง ินลงทุนทุนอัตราร้อยละ 99.97

ชือ
่ บร ิษัทย่อย 4

:

บร ิษัท ล้อตโต้ฟู้ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด

ประเภทธุรกิจ

:

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารโปรตีนจากพืชเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ส�ำหรับการบร ิโภคอาหารแห่งอนาคต

ทีต
่ ั้งสํานักงาน

:

1065 ถนนศร ีนคร ินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์

:

0-2320-2288

โทรสาร

:

0-2320-2670

ทุนเร ือนหุ้น

:

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 1,000,000 หุ้น หุ้นละ 10 บาท
สัดส่วนเง ินลงทุนทุนอัตราร้อยละ 70
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โครงสร้างผู้ถือหุน
้
ตารางแสดงรายชือ
่ ผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ของบร ิษัท ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2564

รายชือ
่

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น (%)

1.

บร ิษัท ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด

208,215,842

64.52

2.

นางสาวปาลิตา คูสกุล

16,000,000

4.96

3.

นายนร ินทร์ ตร ีสุโกศล

8,150,000

2.53

4.

นายบุญวัน วรธรรมทองดี

7,510,900

2.33

5.

นายไพศาล พิสุทธิว์ ัชระกุล

6,500,000

2.01

6.

นายนิพนธ์ โกมลสุวรรณ

6,107,600

1.89

7.

นายว ิศณุ สกุลพิเชฐรัตน์

5,891,400

1.83

8.

นายฮารกิชน
ิ ทันวานี

5,500,000

1.70

9.

บร ิษัท ไลฟ์เซฟเวอร์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล จ�ำกัด

3,550,000

1.10

2,733,300

0.85

270,159,042

83.72

10. นายพงศ์ธวัช ชีรณวาณิช
รวม			

1.4 จ�ำนวนทุนจดทะเบียนและทุนช�ำระแล้ว
บร ิษัทมีทน
ุ จดทะเบียน 232,500,000 บาท เร ียกช�ำระแล้ว 163,522,209 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 327,044,418 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

1.5 นโยบายการจ่ายเง ินปันผล
บร ิษัทมีนโยบายจ่ายเง ินปันผลในอัตราไม่ต่�ำกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิหลังหักภาษีและส�ำรองตามกฎหมาย ทัง้ นี้ การจ่ายเง ินปันผลได้น�ำ
ปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น ผลการด�ำเนินงานและฐานะการเง ินของบร ิษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องในการ
บร ิหารงานของบร ิษัท โดยอยู่ภายใต้เงอื่ นไขทีก
่ ารด�ำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
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2. การบรหารจั
ิ
ดการความเสี่ยง
2.1  นโยบายและแผนการบรหารความเสี
ิ
่ยง
บร ิษัทกําหนดกรอบการบร ิหารความเสี่ยงเพื่อนําไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
บร ิษัทยึดมั่นในจร ิยธรรมทางธุรกิจ โดยผู้บร ิหารและพนักงานทุกระดั บปฏิบัติและยึดมั่นในปรัชญาและจรรยาบรรณธุรกิจ บร ิษัทมีการจัด
โครงสร้างการบร ิหารทีเ่ หมาะสม มีการกําหนดและระบุอํานาจหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบอย่างชัดเจน และมีการกําหนด นโยบายระเบียบ ขั้นตอนหร ือ
ว ิธีปฏิบัติงานให้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดการและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทีด
่ ี โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน
คู่ค้า เจ้าหนี้การค้า คู่แข่งขันทางธุรกิจ ตลอดจนผู้ถือหุ้น สังคมและสิ่งแวดล้อมต่างๆ นอกจากนี้ มีการจัดการฝึกอบรมพนักงานหกระดับให้ทราบ
และเข้าใจเรอื่ งการบร ิหารความเสี่ยงและมีการกําหนดกิจกรรม การบ่งชี้ การประเมิน และการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง รวมถึง    
กําหนดระดับความเสี่ยงทีย
่ อมรับได้อย่างเหมาะสม
ก. การกําหนดวัตถุประสงค์
บร ิษัทมีการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายองค์กร ทัง้ แผนกลยุทธ์ แผนงาน/งาน/กิจกรรม ของแต่ละหน่วยธุรกิจ โดย วัตถุประสงค์ควร
ระบุถึงสิง่ ทีอ
่ งค์กรหร ือหน่วยงานนั้นคาดหวังทีจ
่ ะประสบผลสําเร็จ ดังนั้นวัตถุประสงค์จะต้องแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ ทีอ
่ งค์กรหร ือหน่วยงานต้องการ
ที่จะบรรลุ คณะกรรมการบร ิหารความเสี่ยง จะนําวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรมาพิจารณาความสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่กําหนด เพื่อกําหนด
แผนจัดการความเสสียงให้อยู่ในระดับทีอ
่ งค์กรยอมรับได้ตามสถานการณ์หร ือปัจจัยเสี่ยงทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่�ำเสมอ
ข. การระบุเหตุการณ์หรอปั
ื จจัยเสี่ยง
เป็นการค้นหาว่ามีความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อการบรรลุวต
ั ถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร หร ือผลการ
ปฏิบัติงานทัง้ ในระดับองค์กรและระดับกิจกรรม โดยได้ระบุประเภทความลี่ยง ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risks)
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risks)
3. ความเสี่ยงในด้านการเง ิน (Financial Risks)
4. ความเสี่ยงในด้านการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด/กฎหมาย (Compliance Risk)
ค. การประเมินความเสี่ยง การจัดระดับความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยง
หลังจากทีค
่ ณะกรรมการบร ิหารความเสี่ยงได้มก
ี ารระบุเหตุการณ์/กิจกรรมและประเภทความเสี่ยงขององค์กรทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ ไม่วา่ จะเป็น ด้าน
กลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน ด้านการเง ิน และ ด้านการไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด/กฎหมายแล้ว คณะกรรมการจะมาว ิเคราะห์วา่ ความเสี่ยงนั้นมีหน่วย
งานใดทีเ่ ข้ามาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์หร ือกิจกรรมนั้น ซึง่ หน่วยงานเหล่านั้นคือ Risk Owner
หน่ วยงาน Risk Owner จะทําการระบุ กิจกรรมของหน่ วยงานตนเองที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกั บความเสี ยงนั้นรวมถึ งประเมินความ เป็นไปได้        
(Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์ความเสี่ยง (Impact) เพื่อนําไปสู่การตัดสินใจในการจัดการ ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
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2.2  ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด�ำเนินธุรกิจของบรษัิ ท
1. ความเสี่ยงจากการเข้ามาของผู้ประกอบการรายใหม่ และการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น
ธุรกิจเคมีเคหะภัณฑ์หลายกลุ่มในปัจจุบันมีการแข่งขันสูง โดยมีผู้ประกอบการจ�ำนวนมากรายในแต่ ละผลิตภัณฑ์ทั้งจากบร ิษัทข้ามชาติ และ
บร ิษัทภายในประเทศ  กลุ่มผลิตภัณฑ์ก�ำจัดแมลงและกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาดจัดอยู่ในตลาดทีม
่ ีการแข่งขันสูงมาก แต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์มีคู่
แข่งกว่า 10 เครอื่ งหมายการค้า หากการแข่งขันทว ีความรุนแรงขึน
้ อาจส่งผลกระทบด้านราคา ท�ำให้บร ิษัทมีรายได้หร ือก�ำไรลดลง อย่างไรก็ตาม มี
ผู้ประกอบการรายใหญ่อยูจ
่ ำ� นวนน้อยรายทีส
่ ามารถครองส่วนแบ่งตลาดได้อย่างมีนัยส�ำคัญ ทัง้ นี้ เป็นเพราะความส�ำเร็จของเครอื่ งหมายการค้าของ
แต่ละผลิตภัณฑ์เป็นผลมาจากองค์ประกอบการตลาดทีถ
่ ก
ู ต้อง กล่าวคือมีระดับราคาเหมาะสมกับคุณภาพ มีการใช้งบในสื่อโฆษณาและส่งเสร ิมการ
ขายหลากหลายรูปแบบอย่างสม่�ำเสมอเพื่อสร้างความเชือ
่ มั่นในผลิตภัณฑ์ ท�ำให้เกิดความภักดี ในการใช้สินค้า และความสามารถในการกระจาย
สินค้าได้อย่างทัว่ ถึง ดังนั้นโอกาสทีจ
่ ะมีเครอื่ งหมายการค้าใหม่ประสบความส�ำเร็จในการครอบครองส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึน
้ มาอีกนั้นต้องอาศัย
เวลาพอสมควร โดยเฉพาะการผลิตสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ก�ำจัดแมลง จะต้องใช้เทคนิค ความรู ้ และความช�ำนาญเป็นพิเศษในกระบวนการน�ำเข้า
วัตถุดิบ การค้นคว้าว ิจัย การทดลองผลิตภัณฑ์ เพื่อพัฒนาขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ จนถึงขั้นน�ำออกจ�ำหน่ายได้นั้นจะต้องผ่านขั้นตอนการทดสอบ
ประสิทธิภาพ น�ำผลทีไ่ ด้ไปขึน
้ ทะเบียนผลิตภัณฑ์ และขออนุญาตผลิตจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข และหร ือส่วนราช
การอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นๆ สามารถใช้ได้ตามคุณสมบัติทรี่ ะบุไว้ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้ และไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อมเมื่อใช้ตามข้อแนะน�ำบนฉลาก
2.

ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาวัตถุดิบ

ต้ นทุนวัตถุดิบถือเป็นค่าใช้จา่ ยหลักในการผลิตคือ คิดเป็นร้อยละ 76.01 ของต้ นทุนขาย และความผันผวนของราคาวัตถุดิบส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อต้นทุนสินค้าและผลการด�ำเนินงานของบร ิษัท เนื่องจากบร ิษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบทีผ
่ ันผวนได้
ทันทีทน
ั ใด ดังนั้น ส�ำหรับวัตถุดิบหลักประเภทสารออกฤทธิเ์ ข้มข้น (Active Technical Materials) ซึง่ ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศนั้น โดยมีแหล่ง
ผลิตสารออกฤทธิท
ี่ �ำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมร ิกา ยุโรป ญี่ปุ่น อินเดีย และจีน อย่างไรก็ตาม บร ิษัทมีนโยบายทีจ
่ ะกระจายการซือ
้ วัตถุดิบไว้กับผู้ผลิต
์ ส
หลายราย เพื่อลดความเสี่ยงของการขาดแคลนวัตถุดิบ รวมทัง้ การเพิ่มอ�ำนาจการต่อรองทัง้ ด้านราคาและคุณภาพ ในส่วนของวัตถุดิบหลักอื่น อาทิ
เช่น ก๊าซหุงต้ม (LPG) และตัวท�ำละลาย(Solvent) ซึง่ ราคาเปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทานทัง้ ในภูมิภาคและตลาดโลกนั้นอยู่เหนือความ
ควบคุมของบร ิษัท อย่างไรก็ดี บร ิษัทยังได้ใช้กลยุทธ์การออกสินค้าทีห
่ ลากหลายเพื่อวางจ�ำหน่าย ท�ำให้ต้นทุนสินค้ามีการกระจายตัว รวมถึง การ
บร ิหารต้นทุนวัตถุดิบและโครงสร้างราคาสินค้าให้มีความสัมพันธ์ในเชิงก�ำไร
วัตถุดิบขึ้นราคายังเป็นปัญหาทีม
่ ีผลกระทบไม่มากเท่าปัญหาวัตถุดิบขาดสต็อก เพื่อทีจ
่ ะป้องกันปัญหาวัตถุดิบขาดทีม
่ ักจะเกิดขึ้นในช่วงทีว่ ัตถุดิบ
ก�ำลังจะขึน
้ ราคา ฝ่ายจัดซือ
้ จะต้องรับรูร้ บ
ั ทราบความเปลี่ยนแปลงให้ทน
ั กับเหตุการณ์ และปรับเปลี่ยนปร ิมาณการสั่งซือ
้ เพื่อเก็บเป็นสินค้าคงคลัง
มากขึน
้ ในรายการวัตถุดิบทีค
่ าดว่าจะมีปัญหาขาดแคลน
3.

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน

วัตถุดิบส่วนใหญ่ทเี่ ป็นประเภทสารออกฤทธิเ์ ข้มข้นของบร ิษัทต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ โดยมีการก�ำหนดราคาส่วนใหญ่เป็นสกุลเหร ียญสหรัฐ
ในบางกรณี บร ิษัทจะท�ำสัญญาซือ
้ เง ินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนถึงก�ำหนดช�ำระเง ิน โดยเฉพาะในกรณีทบ
ี่ ร ิษัทคาดว่าจะเกิด
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และหากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อราคาวัตถุดิบ ก็จะไม่มีกระทบต่อก�ำไรขั้นต้นของบร ิษัท
มากนัก
4.

ความเสี่ยงจากการออกสินค้าใหม่

บร ิษัทมีเป้าหมายทีจ
่ ะออกสินค้าใหม่ปีละอย่างน้อย 2 ผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดความเสี่ยงทีอ
่ าจมาจากความล้มเหลวในการสร้างตลาดผลิตภัณฑ์
ใหม่ ท�ำให้สูญเสียทรัพยากรในขบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สูญเสียงบประมาณทางการตลาด และอาจมีปญ
ั หากับสต็อกสินค้า ตลอดจนวัตถุดิบและ
บรรจุภัณฑ์ทค
ี่ งค้างและระบายออกไปไม่ได้
ทางบร ิษัทจึงพยายามลดความเสี่ยง ด้วยการผสมผสานการน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาดใหญ่บ้างเล็กบ้าง โดยใช้ข้อได้เปร ียบของตราสินค้าที่
เป็นทีย
่ อมรับของผู้บร ิโภคอย่างดีแล้ว และสร้างเคร ือข่ายการกระจายสินค้าให้ได้ลึกและทัว่ ถึงในเวลาทีส
่ ั้นทีส
่ ุด
ผู้แทนจ�ำหน่ายในแต่ละช่องทางและในแต่ละภาคจะมีบทบาทส�ำคัญในการลดความเสี่ยงของการออกสินค้าใหม่ และท�ำให้สินค้าใหม่แจ้งเกิด
ในตลาดได้รวดเร็วยิง่ ขึน
้ นอกจากนี้ ยังได้พยายามพัฒนาสินค้าใหม่ โดยการใช้ประโยชน์จากสต็อกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ทใี่ ช้อยู่ให้มากทีส
่ ุด เพื่อ
ลดความเสี่ยงทีจ
่ ะเกิดสต็อกคงค้างเคลื่อนไหวช้า หร ือระบายออกไปไม่ได้ถ้าหากผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่ประสบความส�ำเร็จดังทีค
่ าดหวัง
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5.

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

บร ิษัทอาจมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย
้ ของเง ินทีบ
่ ร ิษัทกู้ยม
ื จากสถาบันการเง ิน การเปลีย
่ นแปลงของอัตราดอกเบีย
้ อาจส่งผลกระทบต่อภาระ
ต้นทุนทางการเง ินของบร ิษัทได้ ดังนั้น บร ิษัทจึงก�ำหนดนโยบายการบร ิหารความเสี่ยงดังกล่าว โดยจัดโครงสร้างทางการเง ินทีเ่ หมาะสมกับลักษณะ
ของเง ินทุน กล่าวคือ กรณีรายจ่ายลงทุนต่างๆ ของการขยายโครงการ บร ิษัทจะพยายามใช้แหล่งเง ินทุนระยะยาว และบร ิษัทจะใช้แหล่งเง ินกู้ระยะ
สั้นในกรณีเง ินทุนหมุนเว ียน
ณ สิ้นปี 2564 บร ิษัทมีเง ินกู้ยืมจากสถาบันการเง ินจ�ำนวน 50 ล้านบาท และมีการทยอยช�ำระเง ินคืนให้กับสถาบันการเง ิน อย่างไรก็ตาม
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.70 ณ สิ้นปี 2563 เป็น 0.71 ณ สิ้นปี 2564
6.

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาผลิตภัณฑ์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

กลุ่มผลิตภัณฑ์ก�ำจัดแมลง ภายใต้ตราสินค้า “เชนไดร้ท”์ เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบร ิษัท โดยมีสัดส่วนยอดขายประมาณร้อยละ 70 ของ
ยอดขายรวม การทีบ
่ ร ิษัทพึ่งพารายได้หลักจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ก�ำจัดแมลง อาจท�ำให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อผลการด�ำเนินงานของบร ิษัท หาก
ผลิตภัณฑ์ก�ำจัดแมลงไม่ได้รบ
ั ความนิยมจากผู้บร ิโภค เนื่องจากเทคโนโลยีหร ือพฤติกรรมของผู้บร ิโภคทีอ
่ าจเปลี่ยนแปลงไป  
อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงนี้ บร ิษัทจึงพยายามทีจ
่ ะขยายธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด ภายใต้ตราสินค้า “ทีโพล์” ให้
มากขึน
้ และครบวงจร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ก�ำจัดแมลงโดยใช้สารจากธรรมชาติ เพื่อรองรับกระแสรักสุขภาพและการลดการใช้สารเคมี นอกจากนี้
บร ิษัทยังมีการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครอื่ งดื่ม โดยผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ถ่ัวลิสงอบกรอบและอบเกลือ ภายใต้ตราสินค้า
“มารูโจ้”  และผลิตภัณฑ์นม ภายใต้ตราสินค้า “HOKKAIDO” เพื่อลดภาระการพึ่งพารายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มใดกลุ่มหนึง่
7.

ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บร ิษัทอาจมีความเสี่ยงจากการโจมตีทางไซเบอร์ ซึง่ มีตัวอย่างภัยคุกคามดังกล่าวปรากฏให้เห็นอยูใ่ นปัจจุบน
ั ความเสี่ยงดังกล่าวอาจส่งผลต่อ
ชือ
่ เสียงบร ิษัท และก่อความเสียหายต่อทั้งบร ิษัท พนักงาน และคู่ค้า บร ิษัทจึงให้ความส�ำคัญในการบร ิหารจัดการความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล รวมทัง้ ก�ำกับดูแลให้มก
ี ารด�ำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบทีเ่ กีย
่ วข้อง เช่น พ.ร.บ. คุม
้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เป็นต้น โดยจัดให้มีการให้ความรู ้ และออกระเบียบปฏิบต
ั ิ รวมถึงก�ำหนดอ�ำนาจการ
เข้าถึงข้อมูลต่างๆ โดยร ิเรมิ่ ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป
8.

ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

บร ิษัทอาจมีความเสี่ยงจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยอาจส่งผลให้การจัดจาํ หน่ายสินค้าทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศชะลอตัว โดยเฉพาะช่วงล็อคดาวน์ของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดี บร ิษัทได้ก�ำหนดนโยบาย เรอื่ งการบร ิหารจัดการภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยร ิเรมิ่ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา รวมทัง้ มีการปรับเปลีย
่ นแนวทางการปฏิบต
ั ิ
งานให้ทน
ั สมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ระหว่างปี เช่น ก�ำหนดมาตรการ Work From Home รักษาระยะห่าง โดยไม่กระทบการปฏิบัติงาน และ
มาตรการ Bubble and Seal ทีโ่ รงงาน เป็นต้น อีกทัง้ บร ิษัทยังได้การจัดทําแผนบร ิหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)
เพื่อวางแนวทางในการป้องกันและลด ผลกระทบจากการดําเนินงานหยุดชะงัก ด้วยการว ิเคราะห์ความเสี่ยงในการผลิตทัง้ กระบวนการและควบคุม
ดูแลด้ านอาชีวอนามัยในบร ิเวณโรงงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดในการตรวจและป้องกันการการติ ดต่ อของเชือ
้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) สู่พนักงานได้อย่างมีประสิทธิผล  ทําให้มั่นใจได้วา่ ธุรกิจของบร ิษัทสามารถดําเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ในช่วงทีม
่ ี
โรคระบาด
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
3.1  นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
บร ิษัทเชือ
่ มัน
่ ะน�ำไปสู่องค์กรทีแ
่ ข็งแกร่ง และเติบโตอย่างยัง่ ยืนได้นั้น จะต้องพัฒนาองค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม
่ ว่า การด�ำเนินธุรกิจทีจ
และสิ่งแวดล้อม โดยค�ำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ภาครัฐ ชุมชน สังคม ตลอดจนสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น เพือ
่ ให้พนักงานตระหนัก และปลูกจิตส�ำนึกในการปฏิบต
ั ิให้เกิดความใส่ใจต่อผูม
้ เี สียได้เสียทุกฝ่าย บร ิษัทจึงก�ำหนดในพันธกิจและวัฒนธรรม
องค์กร
3.2  การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บร ิษัทให้ความส�ำคัญกับการบร ิหารจัดการตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (value chain) ตั้งแต่ต้นน้�ำจนถึงปลายน้�ำ  เพื่อสร้างคุณค่าให้กับ
สินค้าและบร ิการ และตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเรมิ่ ตั้งแต่การจัดซือ
้ จัดหาวัตถุดิบจากผู้ขายทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ ซึง่ จะต้องคัดเลือกวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ทม
ี่ ีคุณภาพและได้มาตรฐานจากผู้ขายทีเ่ ชือ
่ ถือได้ในตลาด และมีต้นทุนทางการเง ินทีเ่ หมาะสมที่
สามารถท�ำให้บร ิษัทมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาดได้ รวมทัง้ มีการตรวจสอบ/ทวนสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิต มีกระบวนการ
ผลิตทีต
่ ้องค�ำนึงถึงผลกระทบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม การตลาดและการขายทีค
่ รอบคลุมตั้งแต่การสร้างตราสินค้า การสร้างภาพลักษณ์
ของสินค้า และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สินค้าเป็นทีร่ ูจ้ ก
ั และจดจ�ำ รวมถึง เกิดความมั่นใจในสินค้าและบร ิการ การกระจายสินค้าและขนส่ง
โดยบร ิษัทมีนโยบายการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้านค้าปลีกทัง้ ในช่องทางการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) และช่องทางการค้าแบบดั้งเดิม
(Traditional Trade) ซึง่ เป็นกลไกส�ำคัญอย่างยิง่ ทีส
่ ามารถช่วยให้สินค้ากระจายถึงมือผู้บร ิโภคได้ทว่ั ถึงมากขึน
้ ตลอดจนการขยายไปในตลาดต่าง
ประเทศ และมีการบร ิหารจัดการการขนส่งให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลให้มากทีส
่ ุด เพื่อลดต้นทุน และส่งมอบสินค้าให้กับผู้บร ิโภคตรง
ตามเวลา

จัดซือ
� จัดหา
วัตถุดิบ

กระบวน
การผลิต

การตลาด
และการขาย

การกระจาย
สินค้าและ
การขนส่ง

ผู้บรโภค
�

3.2.2 การว ิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บร ิษัทได้ด�ำเนินการว ิเคราะห์ประเด็นผลกระทบทีอ
่ าจเกิดขึน
้ จากผูม
้ ส
ี ่วนได้เสียทุกฝ่ายผ่านกิจกรรมและช่องทางการสื่อสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
และก�ำหนดว ิธีการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียให้ครอบคลุมทุกฝ่าย
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การด�ำเนินงานกับผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ถือหุน
้ และนักลงทุน

			

			

ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม

การตอบสนอง

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี

- การก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี

- การแจ้งผลการด�ำเนินงานรายไตรมาส

- การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

- แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปี / รายงาน

- การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส ถูกต้อง

ประจ�ำปี (แบบ 56-1 One Report))

ทันเวลา

- รายงานความยั่งยืน

- การจ่ายเง ินปันผลอย่างเหมาะสม

- การสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ เช่น

- มีระบบการตรวจสอบและควบคุมทีด
่ ี

เว็บไซต์, โทรศัพท์ และอีเมล เป็นต้น
- การรับข้อร้องเร ียน / การตอบข้อซักถาม

						

- การจัดการข้อร้องเร ียน
- การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นและ
นักลงทุน และรับฟังความเห็นจากผู้ถือหุ้น
และนักลงทุน เพื่อน�ำมาประกอบการพิจารณา
ในการก�ำหนดกลยุทธ์และแนวทางการ
ด�ำเนินงานของบร ิษัท

พนักงาน

- CEO Town Hall

- การสร้างความผูกพันของพนักงาน

- การสื่อสาร HR Communications / บอร์ด

- การส่งเสร ิมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน

ประชาสัมพันธ์
- การจัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- การอบรมให้ความรู ้ ทักษะทีเ่ หมาะสม และ
ตรงตามความสนใจ
		
				
			

- การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�ำปี
- การส�ำรวจความผูกพันของพนักงาน
- การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ

- เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกัน
- บร ิหารจัดการค่าตอบแทน สวัสดิการ และ
ผลประโยชน์ต่างๆ ให้เหมาะสมและเป็นธรรม
- บร ิหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสิ่งแวดล้อม
- การจัดการข้อร้องเร ียน

- การให้ความรูเ้ กี่ยวกับความปลอดภัยในที่
ท�ำงาน และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคล
- การรับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรยนพนั
ี
กงาน

ลูกค้า

- การก�ำหนดขั้นตอนการปฏิบัติทด
ี่ ี และมี
มาตรฐาน

- การสร้างความเชือ
่ มั่นสร้างภาพลักษณ์ของ
บร ิษัท

- การว ิจัยทางการตลาด

- ความเชือ
่ มั่นในตราสินค้า

- สื่อสารข้อมูลสินค้าผ่านฉลากสินค้า

- คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า

- สื่อสารผ่านการประชาสัมพันธ์ โฆษณา

- ฉลากสินค้า การให้ข้อมูลสินค้าทีค
่ รบถ้วน

เว็บไซต์บร ิษัท และผู้เชีย
่ วชาญคอยให้ค�ำ
ปร ึกษา
- การลงพื้นทีเ่ ยี่ยมเยียนและให้ความรูแ
้ ก่ลูกค้า
- การจัดงานแสดงสินค้า

- การพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและบร ิการ
- การจัดการข้อร้องเร ียน / ผลส�ำรวจความ
พึงพอใจลูกค้า

- การรับข้อร้องเร ียน / การส�ำรวจความพึงพอใจ
ของลูกค้าประจ�ำปี
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เจ้าหนี้และคู่ค้า
			

ช่องทางในการสร้างการมีส่วนร่วม
- กระบวนการคัดเลือก การสรรหา

- การด�ำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม

- การประเมินผู้ขาย

- การปฏิบัติตามสัญญาและเงอื่ นไขข้อตกลง

- การประชุมหาร ือ / สนทนาพูดคุย
- การร่วมกิจกรรมและงานต่างๆ

			

การตอบสนอง

- การสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ
- การรับข้อร้องเร ียน

อย่างเคร่งครัด
- การปฏิบัติตามนโยบายการจัดซือ
้ จัดจ้าง
ของบร ิษัท
- การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจร ิต
คอร์รป
ั ชัน
่
- การรักษาสัมพันธภาพทีย
่ งั่ ยืนกับเจ้าหนีแ
้ ละคูค
่ า้
- การแลกเปลี่ยนความรู ้ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการผลิตและบร ิการ
ให้ได้มาตรฐาน
- การจัดการข้อร้องเร ียน

คู่แข่งทางการค้า

			

- การพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์รว่ มกัน
- การรับข้อร้องเร ียน

- ปฏิบัติต่อคู่แข่งภายใต้กรอบการแข่งขันทาง
การค้าอย่างเป็นธรรม
- ไม่ล่วงละเมิดความลับ หร ือแสวงหาข้อมูล
ทีเ่ ป็นความลับทางการค้าของคู่แข่งทาง
การค้าด้วยว ิธีทจ
ุ ร ิต
- ไม่ทำ� ลายชือ
่ เสียงและความสัมพันธ์กับคู่แข่ง
ทางการค้า
- ไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และงาน
อันมีลิขสิทธิข์ องผู้อื่น หร ือคู่แข่งทางการค้า
- การปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจร ิต
คอร์รป
ั ชัน
่
- การจัดการข้อร้องเร ียน

ภาครัฐ

- รายงานข้อมูลตามทีก
่ ฎหมายก�ำหนด

- ปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล รวมทัง้ ปฏิบัติ
ตามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องอย่าง
ครบถ้วน

ชุมชน สังคม

- การสนทนา / พูดคุย / เยี่ยมเยียน

			

- การจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสังคม

				

- การรับข้อร้องเร ียน

- ส่งเสร ิมให้พนักงานทุกระดับมีจต
ิ ส�ำนึกของ
ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
- การมอบสินค้าของบรษัิ ทให้กบ
ั ชุมชมและสังคม
- การจัดการข้อร้องเร ียน

สิ่งแวดล้อม

- นโยบาย คุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

- ปฏิบัติตามนโยบาย คุณภาพ ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
- บร ิษัทมีการควบคุมดูแลการบร ิหารจัดการ
การก�ำจัดของเสีย ทัง้ จากกระบวนการผลิต
และการใช้งานทัว่ ไป รวมถึงสิ่งปนเปื้ อนต่างๆ
สู่สภาพแวดล้อมภายนอก

- บร ิษัทได้รบ
ั การรับรองมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
ISO14001

- ส่งเสร ิมให้พนักงานทุกระดับพึงใช้ทรัพยากร
28

อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด

3.3  การจัดการด้านความยั่งยืนในมิติส่งิ แวดล้อม
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม
บรษัิ ทด�ำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความส�ำคัญของสิง่ แวดล้อม จึงปฏิบต
ั ิตามข้อกฎหมายและข้อก�ำหนดทีเ่ กีย
่ วข้องกับสิง่ แวดล้อมอย่างเคร่งครัด
และมุ่งมั่นในการปรับปรุงระบบการบร ิหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมทีเ่ กิดขึน
้ จากการด�ำเนินธุรกิจของ
บร ิษัท
3.3.2 ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว
บร ิษัทมุ่งพัฒนาเข้าสู่ “อุตสาหกรรมสีเขียว” (Green Industry) ตามโครงการของกระทรวงอุตสากรรม ซึง่ ส่งเสร ิมให้เกิดการปรับปรุงระบบ
เข้าสู่ห่วงโซ่คณ
ุ ค่าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ในปัจจุบน
ั บร ิษัทอยูใ่ นระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green
System) คือ การบร ิหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รบ
ั
รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมทีเ่ ป็นทีย
่ อมรับและการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ
การจัดการทรัพยากรน้�ำ
น้�ำเป็นทรัพยากรหลักที่ส�ำคัญส�ำหรับสิ่งมีชวี ิตและการด�ำเนินธุรกิจต่ างๆ บร ิษัทจึงให้ความส�ำคัญกับการบร ิหารจัดการทรัพยากรน้�ำอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยการสร้างจิตส�ำนึกให้พนักงานได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการใช้น้�ำอย่างรูค
้ ุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
บร ิษัทมีการบ�ำบัดน้�ำเสียก่อนทีจ
่ ะระบายลงสู่ทอ
่ ระบายน้�ำเสียของการนิคมอุตสาหกรรมเวลโกร เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้�ำทิง้ ก่อนระบายออกสู่
สิง่ แวดล้อม โดยจัดให้มต
ี รวจวัดค่าปร ิมาณมลพิษทางน้�ำทุกๆ 6 เดือน เพือ
่ ให้แน่ใจว่า คุณภาพน้�ำตามค่าชีว้ ด
ั ทีไ่ ด้ตรวจสอบนั้นเป็นไปตามข้อก�ำหนด
ทีเ่ กี่ยวข้อง
ตารางแสดงค่าปรมาณมลพิ
ิ
ษน้�ำ เปรยบเที
ี
ยบ 3 ปีย้อนหลัง
พารามิเตอร์
		
pH

มาตร
ฐาน

1/2562
ผลการตรวจ

2/2562
ผลการตรวจ

1/2563
ผลการตรวจ

2/2563
ผลการตรวจ

1/2564
ผลการตรวจ

2/2564
ผลการตรวจ

5.5-9.0

8

ผ่าน

7.8

ผ่าน

7.8

ผ่าน

7.6

ผ่าน

7.3

ผ่าน

7.5

ผ่าน

BOD

500

189.6

ผ่าน

184.95

ผ่าน

256.2

ผ่าน

97.5

ผ่าน

81.0

ผ่าน

188.2

ผ่าน

COD

750

418

ผ่าน

319.5

ผ่าน

503.0

ผ่าน

162.0

ผ่าน

131.0

ผ่าน

304.0

ผ่าน

Oil & Grease

10

3.9

ผ่าน

3.8

ผ่าน

4.6

ผ่าน

3.0

ผ่าน

5.2

ผ่าน

< 3.0

ผ่าน

Surfactant

30

0.22

ผ่าน

0.165

ผ่าน

0.150

ผ่าน

0.920

ผ่าน

0.120

ผ่าน

0.100

ผ่าน

Formaldehyde

1

ND

ผ่าน

0.05

ผ่าน

<0.1

ผ่าน

ND

ผ่าน

<0.1

ผ่าน

<0.1

ผ่าน

Phenol

1

0.126

ผ่าน

0.109

ผ่าน

0.218

ผ่าน

0.020

ผ่าน

0.150

ผ่าน

0.100

ผ่าน

2000

34.99

ผ่าน

38

ผ่าน

31.0

ผ่าน

194.93

ผ่าน

178.2

ผ่าน

289.90

ผ่าน

200

80

ผ่าน

25.55

ผ่าน

46.5

ผ่าน

59.0

ผ่าน

11.0

ผ่าน

58.0

ผ่าน

3000

672.6

ผ่าน

969.7

ผ่าน

778.4

ผ่าน

709.0

ผ่าน

815.0

ผ่าน

915.0

ผ่าน

600

64.5

ผ่าน

51.5

ผ่าน

75.0

ผ่าน

37.0

ผ่าน

38.0

ผ่าน

42.0

ผ่าน

-

เทาขุ่น

ผ่าน

เหลือง

ผ่าน

เหลือง

ผ่าน

เหลือง

ผ่าน

เทาใส

ผ่าน

เหลือง

ผ่าน

Chloride
Suspended
solids
Total dissolved
solids
Color
Physical
appearance

ขุ่น

ขุ่น

ขุ่น

ตะกอน

ตะกอน

ตะกอน

ขุ่น
ตะกอน
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การจัดการขยะและของเสีย
บร ิษัทมีแนวทางในการบร ิหารจัดการของเสียทีเ่ กิดขึน
้ จากกระบวนการผลิตทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมาย โดยมีการแบ่งพื้นทีข
่ องถัง
ขยะเป็น 4 สี คือ
1.

ถังสีเหลือง ส�ำหรับรองรับขยะมูลฝอย

2.

ถังสีเขียว ส�ำหรับรองรับขยะทีส
่ ามารถน�ำไปร ีไซเคิล

3.

ถังสีน้�ำเง ิน ส�ำหรับรองรับภาชนะบรรจุภัณฑ์ปนเปื้ อน

4.

ถังสีแดง ส�ำหรับรองรับขยะอันตราย

ส�ำหรับถังขยะประเภทที่ 1 และ 2 บร ิษัทจะน�ำส่งให้ทางนิคมคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) รับไปก�ำจัด และส�ำหรับถังขยะประเภท
ที่ 3 และ 4 บร ิษัทได้วา่ จ้างให้บร ิษัท อัคคีปราการ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นผู้ด�ำเนินการขนส่ง และน�ำไปบ�ำบัดก�ำจัดโดยว ิธีทถ
ี่ ูกต้องตามกฎหมาย เพื่อ
ให้เกิดความปลอดภัยในการจัดเก็บ การขนส่ง ตลอดจนการท�ำลาย เพื่อเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้ขยะและวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้วหร ือของเสียอันตรายส่ง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การจัดการพลังงาน
ในปัจจุบน
ั แนวโน้มความผันผวนด้านราคาพลังงานเรมิ่ ปรับตัวสูงขึน
้ ส่งผลให้ต้นทุนด้านพลังงานมีแนวโน้มสูงขึน
้ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ ในภาคอุตสาหกรรม บร ิษัทจึงเร่งปรับตัวและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน โดยในปี 2564 บร ิษัทได้ด�ำเนินโครงการ
อนุรก
ั ษ์พลังงาน 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการติดตั้ง Can Dry Blower แทนตัวเป่าลม ที่อาคาร 3 โรงงาน 1
หัวข้อ
ผลประหยัด

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี

บาท/ปี

107,283.50

396,948.99

เง ินลงทุน

850,000.00

ระยะเวลาคืนทุน

2.14

2. โครงการปรับปรุงแสงสว่างส�ำนักงานฝ่ายว ิจัยและพัฒนา อาคาร 1 โรงงาน 1 โดยใช้หลอดไฟ LED
หัวข้อ

กิโลวัตต์-ชัว่ โมง/ปี

ผลประหยัด

1,314.00

เง ินลงทุน
ระยะเวลาคืนทุน

บาท/ปี
4,861.80
7,280.00
1.49

และบร ิษัทมีการส่งเสร ิมการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สงู สุด โดยการจัดตั้งโครงการอนุรก
ั ษ์พนักงาน เพือ
่ กระตุ้นให้พนักงาน
ทุกระดับมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า ซึง่ บร ิษัทได้มีการสื่อสารให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง โดยมีนโยบาย ดังนี้
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•
•
•
•
•
•
•

ปิดไฟภายในอาคารและลานจอดรถในเวลาทีก
่ �ำหนด และเปิดเท่าทีจ
่ ำ� เป็น
ปิดไฟห้องประชุม และถอดสายอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครัง้ หลังใช้งาน
ปิดจอคอมพิวเตอร์ชว่ งพักเทีย
่ ง และปิดเครอื่ งทุกครัง้ หลังใช้งาน
เปลี่ยนการส่งข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์แทนการใช้กระดาษ
ปิดเครอื่ งถ่ายเอกสารทุกครัง้ หลังใช้งาน และใช้กระดาษร ีไซเคิลปรนิ้ ขาวด�ำส�ำหรับข้อมูลทีไ่ ม่ส�ำคัญ
รณรงค์การใช้หลอดไฟ LED
ปรับเครอื่ งปรับอากาศไว้ทอ
ี่ ุณหภูมิ 25oC และมีการล้างเครอื่ งปรับอากาศเป็นประจ�ำ

การจัดการมลพิษทางอากาศ
บร ิษัทได้ตระหนักว่า มลพิษทางอากาศทีป
่ ล่อยจากโรงงานอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงจัดให้การตรวจวัดค่าปร ิมาณมลพิษทางอากาศ
และปร ิมาณสารเคมีที่อยู่ในพื้นที่ที่พนักงานปฏิบัติงานทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้แน่ใจว่า คุณภาพอากาศตามค่าชีว้ ัดที่ได้ตรวจสอบนั้นเป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดทีเ่ กี่ยวข้อง
ตารางแสดงค่าปรมาณมลพิ
ิ
ษทางอากาศและปรมาณสารเคมี
ิ
ท่ีอยู่ในพื้นที่ท่ีพนักงานปฏิบัติงาน เปรยบเที
ี
ยบ 3 ปีย้อนหลัง

พารามิเตอร์
		

1/2562
ผลการตรวจ

2/2562
ผลการตรวจ

1/2563
ผลการตรวจ

2/2563
ผลการตรวจ

1/2564
ผลการตรวจ

2/2564
ผลการตรวจ

Stack pollution:
Total suspended

2

ผ่าน

2

ผ่าน

3

ผ่าน

3

ผ่าน

5

ผ่าน

6

ผ่าน

24

ผ่าน

24

ผ่าน

18

ผ่าน

25

ผ่าน

23

ผ่าน

31

ผ่าน

particular, Xylene
Chemical in
work place:
Benzene,
Methylene
chloride, Xylene,
Total dust

การจัดการมลพิษทางดินและน้�ำใต้ดิน
การด�ำเนินธุรกิจอาจท�ำให้มีสารเคมีปนเปื้ อนลงไปในดินและน้�ำใต้ดิน ซึง่ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ อนามัย และสิ่งแวดล้อม บร ิษัทได้
ด�ำเนินการแจ้งข้อมูลของสารเคมีทใี่ ช้หร ือเก็บรักษาภายในบร ิเวณโรงงานต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีการตรวจวัดค่าปร ิมาณมลพิษทางดิน
และน้�ำใต้ดินเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้แน่ใจว่า คุณภาพอากาศตามค่าชีว้ ัดทีไ่ ด้ตรวจสอบนั้นเป็นไปตามข้อก�ำหนดทีเ่ กี่ยวข้อง
ตารางแสดงค่าปรมาณมลพิ
ิ
ษทางดินและน้�ำใต้ดิน เปรยบเที
ี
ยบ 3 ปีย้อนหลัง
พารามิเตอร์
		

ปี 2562
ผลการตรวจ

ปี 2563
ผลการตรวจ

ปี 2564
ผลการตรวจ

						
Soil: 1,3,5-Trimethylbenzene, Ethyl benzene, Benzene, Naphthalene,
Xylene, 0-Xylene, p-Xylene, Methylene chloride, Zinc, Acetone,

-

-

-

-

1

ผ่าน

2

ผ่าน

4

ผ่าน

4

ผ่าน

Hexane, Methanol, Chloroform
Water: pH, 1,3,5-Trimethylbenzene, Ethyl benzene, Benzene,
Naphthalene, Xylene, 0-Xylene, p-Xylene, Methylene chloride,
Zinc, Acetone, Hexane, Methanol, Chloroform

หมายเหตุ

-

การตรวจวัดค่าปร ิมาณมลพิษทางดิน จะท�ำทุกๆ 3 ปี

-

การตรวจวัดค่าปร ิมาณมลพิษน้�ำใต้ดิน จะท�ำทุกปี
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การจัดการวัตถุอันตราย
บร ิษัทได้จด
ั ท�ำระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Process Safety Management: PSM) ซึง่ เป็นระบบการจัดการให้เกิด
ความปลอดภัย การป้องกันการเกิดอุบัติการณ์ และการบาดเจ็บที่เกี่ยวเนื่องกับกระบวนการผลิตที่มีการใช้สารเคมีอันตรายร้ายแรงและสารไวไฟ
โดยใช้มาตรการทางการจัดการและพื้นฐานทางด้านว ิศวกรรมในการชีบ
้ ง่ ประเมิน และควบคุมอันตรายจากกระบวนการผลิต และให้หมายความรวม
ถึงการจัดเก็บ การออกแบบ การใช้ การผลิต การบ�ำรุงรักษา การตรวจสอบ การทดสอบ และการขนส่งหร ือเคลื่อนย้ายสารเคมีอันตรายร้ายแรงใน
เขตนิคมอุตสาหกรรม
โดยบร ิษัทได้บูรณาการการด�ำเนินงานด้านการเดินเครอื่ งกระบวนการผลิตและว ิศวกรรม รวมทัง้ ขั้นตอนด�ำเนินงานและการปฏิบัติให้มีความ
ปลอดภัยตลอดเวลา นอกจากนี้ บร ิษัทได้ ผ่านการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต” (Process
Safety Management: PSM) ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ ว ิธีการ และเงอื่ นไขในการ
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
การจัดการเพื่อลดปัญหาก๊าซเรอนกระจก
ื
บร ิษัทได้ให้ความส�ำคัญกับการป้องกันและลดผลกระทบจากการด�ำเนินธุรกิจทีส
่ ง่ ผลต่อการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ ด้วยการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2564 บร ิษัทได้จด
ั ท�ำโครงการอนุรก
ั ษ์พลังงาน และได้เรมิ่ มีการจัดท�ำคาร์บอนฟรุตพรนิ้ ท์ขององค์กร
ส�ำหรับการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรอนกระจกจะอ้
ื
างอิงว ิธีการค�ำนวณปรมาณการปล่
ิ
อยก๊าซเรอนกระจกตามแนวทางการประเมิ
ื
นคาร์บอน
ฟุตพร ินท์ขององค์กร โดยองค์การบร ิหารจัดการก๊าซเร ือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรอนกระจกทางตรง
ื
(Scope 1)
				

ปี 2564

หน่วย

56.80

ton CO2eq

ปร ิมาณการปล่อยก๊าซเร ือนกระจกทางอ้อมผ่านการใช้ไฟฟ้า (Scope 2)

1,145.63

ton CO2eq

ปร ิมาณการปล่อยก๊าซเร ือนกระจก Scope 1 + Scope 2

1,202.43

ton CO2eq

ปร ิมาณการปล่อยก๊าซเร ือนกระจกทางตรง-การใช้น้�ำมันดีเซล (Scope 1)

ปร ิมาณการปล่อยก๊าซเร ือนกระจกต่อตันการผลิต Scope 1 + Scope 2

0.113

ton CO2eq /

ton of product

3.4 การจัดการความยั่งยืนในมิติสงั คม
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม
บร ิษัทมุง่ ด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคณ
ุ ธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม โดยการพัฒนาคุณภาพชีว ิตทีด
่ ีให้กับพนักงาน และผูม
้ ส
ี ่วนได้เสียด้วยการด�ำเนิน
การต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม
การดูแลพนักงาน
พนักงานเป็นทรัพยากรหลักและส�ำคัญของการขับเคลื่อนการด�ำเนินธุรกิจ บร ิษัทจึงให้ความส�ำคัญในการดูแลพนักงาน โดยการบร ิหารจัดการ
ระบบค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลประโยชน์ต่างๆ ให้เหมาะสมและเป็นธรรม บร ิหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การท�ำงาน และพัฒนาความรูค
้ วามสามารถพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีศักยภาพในการผลักดันธุรกิจให้เติบโตอย่างยังยืน
หลักสิทธิมนุษยชน
บร ิษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรทีม
่ ีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของบร ิษัท โดยบร ิษัทได้ให้ความส�ำคัญต่อการเคารพในหลัก
สิทธิมนุษยชน และยึดมั่นในการปฏิบัติต่อพนักงาน บร ิษัทย่อย และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบร ิษัทอย่างเป็นธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบัติ ใน
เรอื่ งของเชือ
้ ชาติ ศาสนา สัญชาติ เพศ อายุ พื้นฐานการศึกษา และยังให้สิทธิเท่าเทียมต่อคนพิการ รวมทัง้ การรักษาสิทธิมนุษยชนของพนักงาน
ตามทีก
่ ฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม  
ทัง้ นี้ บร ิษัทได้จด
ั ตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสวัสดิการได้มีส่วนร่วมกับบร ิษัทในการบร ิหารจัดการสวัสดิการ
แรงงานในบร ิษัทให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานอย่างแท้จร ิง รวมทัง้ เปิดโอกาสให้บร ิษัทและพนักงานได้รว่ มกันในการปร ึกษาหาร ือให้
ข้อเสนอแนะ แลกเปลีย
่ นความคิดเห็นเกีย
่ วกับสภาพการจ้าง การท�ำงาน การพัฒนาคุณภาพชีว ิตพนักงาน ซึง่ มีการจัดประชุมในทุกๆ 3 เดือน นอกจาก
นี้ บร ิษัทจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้มีความมั่นคงและเป็นผลประโยชน์ระยะยาวให้กับพนักงาน
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•

การให้โอกาสการท�ำงานแก่คนพิการ

บร ิษัทได้จา้ งผู้พิการตามมาตรา 33 การจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ โดยในปี 2564 รับคนพิการเข้าท�ำงาน
จ�ำนวน 3 คน เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการใช้ศักยภาพของตนเองในการท�ำงาน และมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเท่าเทียม
การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
บร ิษัทมุง่ เน้นการบร ิหารจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง จึงได้มก
ี ารก�ำหนดนโยบายการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน เพือ
่ สรรหาพนักงาน
จากภายในและภายนอกทีม
่ ีความรูค
้ วามสามารถ เหมาะสม และตรงกับสายงาน ตอบสนอง และรองรับการเติบโตทางธุรกิจ โดยบร ิษัทมีการทบทวน
แผนอัตราก�ำลังทุกปี เพื่อก�ำหนดแนวทางและวางแผนกลยุทธ์ในการสรรหาบุคลากร และมีกระบวนการคัดเลือกบุคลากรโดยการทดสอบไหวพร ิบ
เชาว์ปญ
ั ญา ความถนัดทางว ิชาชีพ และความรูพ
้ น
ื้ ฐานในการปฏิบต
ั ิงาน อย่างไรก็ตาม บรษัิ ทจัดให้มก
ี ารปฐมนิเทศพนักงานใหม่ทก
ุ คน เพือ
่ ให้พนักงาน
เร ียนรูบ
้ ร ิษัท และพร้อมทีจ
่ ะปฏิบัติงานตามทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมายอย่างเหมาะสม
การสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจ
บร ิษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงาน บร ิษัทจึงพยายามสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการปฏิบต
ั ิงานของพนักงาน เพื่อให้พนักงาน
มีแรงจูงใจและทัศนคติในการท�ำงานดี อันจะส่งผลถึงการบรรลุเป้าหมายและความส�ำเร็จขององค์กรได้ โดยมีการด�ำเนินงาน ดังนี้

•
•
•
•
•

บร ิษัทมีการส�ำรวจค่าตอบแทนและสวัสดิการของตลาดภายนอก เพือ
่ น�ำข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงนโยบายโครงสร้างเง ินเดือนให้สามารถ

แข่งขันกับตลาดภายนอกได้
บร ิษัทมีการส�ำรวจความผูกพันของพนักงานทีม
่ ต
ี ่อองค์กร (Employee Engagement Survey) เพือ
่ น�ำผลส�ำรวจไปใช้ในการพัฒนาระบบ

บร ิหาร พัฒนางานด้านสวัสดิการ และสิ่งแวดล้อม
บร ิษัทจัดกิจกรรม “Town Hall” เพื่อให้พนักงานร่วมขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน
บร ิษัทมอบรางวัลขอบคุณพนักงานทีม
่ ีอายุการท�ำงานนาน เพื่อเป็นการส่งเสร ิมและสร้างขวัญก�ำลังใจให้กับพนักงานทีไ่ ด้ตั้งใจปฏิบต
ั ิงาน

และสร้างผลงานทีด
่ ีให้กับบร ิษัท
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บร ิษัทมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา

2019 (COVID-19) โดยยึดหลักการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Physical Distancing) การรักษาสุขอนามัย เช่น สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ
ด้วยสบู่หร ือแอลกอฮอล์ ลดการรวมกลุ่ม เป็นต้น
การประเมินผลการปฏิบัติงาน
บร ิษัทยึดหลักการประเมินตามผลงานตาม Key Performance Indicator ในรูปของดัชนีวัดผล 2 ระดับ คือ ระดับองค์กร (Corporate KPI)
และระดับตัวบุคคล (KPI & Personal Core Competency) โดยฝ่ายบร ิหารพิจารณาการด�ำเนินงานทุกส่วนของบร ิษัท และก�ำหนดตัวชีว้ ัด เพื่อ
้
ถ่ายทอดลงไปตามล�ำดับสายงาน และเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการก�ำหนดเป้าหมายในการท�ำงาน และตัวชีวั้ ดผลการปฏิบต
ั ิงานของตนเอง
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบร ิษัท เพื่อน�ำผลทีไ่ ด้จากการประเมินไปพิจารณาปรับเง ินเดือน และโบนัสประจ�ำปี
การพัฒนาพนักงานและฝึกอบรม
บร ิษัทมีเป้าหมายในการพัฒนาพนักงานให้มีทก
ั ษะและความสามารถทีจ
่ ำ� เป็นในแต่ละสายงาน เพื่อรองรับกับการแข่งขันทางธุรกิจทีร่ ุนแรงขึน
้
และก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน
้ อย่างรวดเร็ว โดยบร ิษัทมีแผนการพัฒนาพนักงานรายบุคคล (Individual Development Plan) บนหลัก
การ 70:20:10 คือ การเร ียนรูจ้ ากประสบการณ์และการท�ำงานจร ิง (Experience) ร้อยละ 70 การเร ียนรูแ
้ ละพัฒนาจากบุคคลอื่นๆ (Mentoring
& Coaching) ร้อยละ 20 และการเร ียนรูจ้ ากการอบรม (Courses) ร้อยละ 10 และบร ิษัทมีการจัดให้มีการฝึกอบรมภายใน โดยว ิทยากรภายใน
บร ิษัท และ/หร ือเชิญว ิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาให้ความรูแ
้ ลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์ซงึ่ กันและกัน และฝึกอบรมภายนอก เพื่อ
พัฒนาความรู ้ ทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึน
้
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สรุปผลการฝึกอบรม ประจ�ำปี 2564
					

หลักสูตรการอบรม

จ�ำนวน (หลักสูตร)

ค่าใช้จา่ ยในการอบรม

ภายใน (Inhouse)

17

241,954

ภายนอก (Public)

29

157,243

พัฒนาผู้สืบทอดต�ำแหน่ง (Successor)

3

64,380

ผู้มีความสามารถสูง (Talent)

3

222,014

โดยในปี 2564 ชัว่ โมงอบรมเฉลี่ยของพนักงานทัง้ หมด เท่ากับ 6.5 ชัว่ โมง และผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงานภายหลังการฝึก
อบรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้
				

คะแนนเฉลี่ย

หัวข้อ

						

(เต็ม 100 คะแนน)

เนื้อหามีความสอดคล้องกับหลักสูตร

87.0

สามารถน�ำไปใช้ต่อยอดในการท�ำงานได้

89.5

ภาพรวมของการจัดอบรม

85.5

ความรูค
้ วามสามารถของว ิทยากร

91.0

เทคนิคในการน�ำเสนอและอธิบายของว ิทยากร

88.5

เทคนิคการดึงดูดความสนใจของว ิทยากร

89.0

การเปิดโอกาสให้ซก
ั ถามและแสดงความคิดเห็น รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วม

92.5

ความสามารถในการตอบค�ำถามทีช
่ ด
ั เจน

90.5

รูปแบบและว ิธีการจัดอบรม

80.0

การรับทราบก�ำหนดการและการนัดหมายล่วงหน้า

88.0

ระยะเวลาการอบรมมีความสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหา

84.0

เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการอบรม

67.5

สถานทีแ
่ ละสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการจัดอบรม

72.5

คะแนนเฉลี่ย		

85.0

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
บร ิษัทได้จด
ั ท�ำ  “นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีว
อนามัย และสิง่ แวดล้อมของบร ิษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามข้อก�ำหนดของระบบมาตรฐานระบบบร ิหารงานคุณภาพ ISO 9001
: 2015, มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ทด
ี่ ีในการผลิตวัตถุอันตรายหร ือ
GMP (Good Manufacturing Practice for Hazardous Substance) ในความรับผิดชอบของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
กระทรวงสาธารณสุข และได้รบ
ั รองระบบการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM) ตามข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์ ว ิธีการ และเงอื่ นไขในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
นโยบาย
คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
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1.

สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าโดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นไปตามข้�ำก�ำหนดคุณภาพอย่างสม่�ำเสมอ

2.

ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อก�ำหนดต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

3.

มุ่งเน้นความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของบุคลากรในองค์กรและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

4.

มุ่งมั่นในการป้องกัน ป้องกันและลดความเสี่ยงจากกิจกรรมของบร ิษัท ทีอ
่ าจมีผลกระทบชุมชนและสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์

5.

ใช้ทรัพยากร และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การป้องกันความเสี่ยงในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีไ่ ด้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการด�ำเนินธุรกิจ บร ิษัทจึงแต่งตั้งคณะ
ท�ำงานป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อท�ำหน้าทีก
่ �ำกับ ดูแล เฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบร ิษัทมีการก�ำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึง่ แบ่งเป็น 3 แผน
คือ 1. แผน A มาตรการป้องกัน (Preventive) 2. แผน B แพนิค (Panic) และ 3. แผน C การระบาด (Pandemic) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. แผน A มาตรการป้องกัน (Preventive) กรณีทใี่ นสถานการณ์การระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยบร ิษัทมีการก�ำหนด
มาตรการเข้มงวดด้ านการปฏิบัติตนและการดูแลสุ ขลักษณะในสถานประกอบการ มีการสื่ อสารประชาสั มพันธ์แนวทางป้องกัน อาการเฝ้าระวัง
ประเมินความเสี่ยง และมีการบร ิหารจัดหาวัคซีนให้กับพนักงาน
2. แผน B แพนิค (Panic) กรณีทใี่ นสถานการณ์ทม
ี่ ีพนักงานเรมิ่ มีอาการแพนิค (Panic) โดยบร ิษัทมีการจัดเตร ียมสถานทีพ
่ ักอาศัยภายใน
บร ิษัท, อาหาร น้�ำดื่ม, ชุดยังชีพ, หน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์, ของใช้ส่วนตัว, ชุดตรวจโคว ิด (Antigen Test Kit), เครอื่ งวัดอุณหภูมิรา่ งกาย
และรถยนต์ส่วนกลางกรณีฉก
ุ เฉิน
3. แผน C การระบาด (Pandemic) กรณีทใี่ นสถานการณ์ทม
ี่ ีการระบาดเกิดขึน
้ ในบร ิษัท โดยบร ิษัทจัดเตร ียมพื้นทีส
่ �ำหรับจัดท�ำ  Home
Isolation & โรงพยาบาลสนาม เพื่อดูแลพนักงานทีต
่ ิดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นอกจากนัน
ั ท�ำ “Bubble and Seal” เพือ
่ ควบคุมดูแลพนักงานและการลดความเสี่ยงต่อการน�ำเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
้ บรษัิ ทได้จด
เข้าสู่โรงงาน
การส่งเสรมสุ
ิ ขภาพ
บร ิษัทได้จด
ั ให้มีการตรวจสุขภาพก่อนการท�ำสัญญาจ้าง และมีการตรวจสุขภาพเป็นประจ�ำทุกปี ปีละ 1 ครัง้ ทัง้ ส�ำนักงาน และส�ำนักงานสาขา
1 และ 2 เพื่อเสร ิมสร้างสุขภาพและพลานามัยทีด
่ ี พร้อมทัง้ รับค�ำแนะน�ำและการรักษาทีถ
่ ูกต้องจากแพทย์
กิจกรรมเพื่อสังคม
บร ิษัทให้ความส�ำคัญกับกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่ไปกับการด�ำเนินธุรกิจ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วม ได้แก่

•

บร ิษัทมอบผลิตภัณฑ์ป้องกันและก�ำจัดแมลง ภายใต้

ตราสินค้า “เชนไดร้ท”์ ผลิตภัณฑ์น้�ำยาล้างจาน ภายใต้ตราสินค้า
“ทีโพล์” ผลิตภัณฑ์ถ่ัวลิสงอบกรอบและอบเกลือ ภายใต้ตราสินค้า
“มารูโจ้” และผลิตภัณฑ์เครอื่ งดื่ มสมุนไพรสกัด 8 ชนิด ภายใต้
ตราสินค้า “ซุปเปอร์ไฟต์” รวมเป็นมูลค่า 199,560 บาท ให้กับกรม
ส่งเสร ิมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อช่วยผู้ประสบภัย
น้�ำท่วมปี 2564
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•

บร ิษัทได้มอบผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด และเจลแอลกอฮอล์ส�ำหรับล้างมือ ภายใต้ตราสินค้า “ทีโพล์” ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสง

อบกรอบและอบเกลือ ภายใต้ตราสินค้า “มารูโจ้” และผลิตภัณฑ์เครอื่ งดื่มสมุนไพรสกัด 8 ชนิด ภายใต้ตราสินค้า “ซุปเปอร์ไฟต์” ให้
กับโรงพยาบาลแพทย์สนามกรุงเทพ รวม 4 แห่ง รวมเป็นมูลค่า 170,000 บาท เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564

•

บร ิษัทได้มอบผลิตภัณฑ์รก
ั ษาเนื้อไม้ สูตรน้�ำ ภายใต้ตราสินค้า “เชนไดร้ท”์   ให้กับโรงเร ียนบ้านไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม

รวมเป็นมูลค่า 58,080 บาท เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

•

บร ิษัทร่วมกิจกรรม “กล่องพลังใจจากเบลล่า”

โดยมอบผลิตภัณฑ์น้ำ� ยาล้างจาน ภายใต้ตราสินค้า “ทีโพล์
เพียว” จ�ำนวน 20,000 ถุง ให้กับผู้ทไี่ ด้รบ
ั ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
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•

บร ิษัทมอบผลิตภัณฑ์เครอื่ งดื่มสมุนไพรสกัด 8 ชนิด ภายใต้ตราสินค้า “ซุปเปอร์ไฟต์” จ�ำนวน 15,500 ขวด รวมเป็นมูลค่า

•

บร ิษัทมอบผลิตภัณฑ์เครอื่ งดื่มสมุนไพรสกัด 8 ชนิด ภายใต้ตราสินค้า “ซุปเปอร์ไฟต์” จ�ำนวน 7,500 ขวด รวมเป็นมูลค่า

•

บร ิษัทมอบผลิตภัณฑ์เครอื่ งดื่มสมุนไพรสกัด 8 ชนิด ภายใต้ตราสินค้า “ซุปเปอร์ไฟต์” จ�ำนวน 15,500 ขวด รวมเป็น

225,000 บาท ให้กับเทศบาสต�ำบลบางกระสั้น อ�ำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศร ีอยุธยา

112,000 บาท ให้กับเทศบาลนคร นครราชสีมา อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

มูลค่า 225,000 บาท ให้กับมูลนิธพ
ิ ุทธธรรม 31 นครราชสีมา อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
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4. การว ิเคราะห์และค�ำอธิบายของฝ่ายจัดการ
4.1  ภาพรวมของการด�ำเนินธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงทีส
่ ่งผลกระทบต่อการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของไทยและต่างประเทศ ซึง่ ได้สร้างความท้าทายต่อการด�ำเนินธุรกิจของบร ิษัท โดยบร ิษัทขับเคลือ
่ นธุรกิจผ่านว ิกฤตและความ
ท้าทายจากการมุ่งเน้นการต่อยอดจุดแข็งด้านการกระจายสินค้า ซึง่ น�ำไปสู่การขยายธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด ภายใต้ตราสินค้า “ทีโพล์”
ให้มากขึน
้ และครบวงจร และขยายธุรกิจในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครอื่ งดื่ม เพื่อลดภาระการพึ่งพารายได้จากผลิตภัณฑ์กลุ่มใดกลุ่มหนึง่ อีกทัง้
ได้ เพิ่มกิ จกรรมส่งเสร ิมการขายในห้ างสรรพสิ นค้ าและร้านค้ าชัน
้ น�ำทั่วประเทศ พร้อมทั้งเพิ่มการโฆษณาสิ นค้ าผ่านสื่ อต่ างๆมากขึ้นในทุกกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างการรับรูใ้ นตราสินค้าและการปรับโฉมสินค้าของบร ิษัท ซึง่ การโฆษณาสินค้ายังช่วยสนับสนุนการขายสินค้าให้กับบร ิษัทอีกด้วย  
ส่งผลให้ผลประกอบการของบร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
้
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มียอดขายในปี 2564 เท่ากับ 1,826.46 ล้านบาท เพิ่มขึน
530.59 ล้านบาท หร ือเพิ่มขึน
้ คิดเป็นร้อยละ 40.95 เมื่อเทียบกับปี 2563 และมีผลก�ำไรสุทธิจำ� นวน 151.57 ล้านบาท คิดเป็นก�ำไรต่อหุ้น 0.45
บาท ทัง้ นี้ บร ิษัทยังคงมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานเพื่อรองรับการฟื้ นตัวของทางเศรษฐกิจหลังจาก
การผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทัง้ บรษัิ ทยังได้มก
ี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกกลุม
่ ผลิตภัณฑ์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นทางเลือกทีด
่ ียิง่ ขึน
้ และสามารถผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของผู้บร ิโภคมากทีส
่ ุด
4.2  ผลการด�ำเนินงานและความสามารถในการท�ำก�ำไร
1. รายได้จากการขาย
ในปี 2564 บร ิษัทมีรายได้จากการขายรวมทัง้ สิ้น 1,826.46 ล้านบาท เพิ่มขึน
้ 530.59 ล้านบาท หร ือเพิ่มขึน
้ คิดเป็นร้อยละ 40.95 เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 เนื่องจากยอดขายในกลุ่มธุรกิจสินค้าของใช้ในบ้านเร ือนและกลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมมีอัตราการเติบโตทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยรายได้จากการขายในประเทศเติบโตจากช่องทางจ�ำหน่ายธุรกิจค้าปลีกดั้ งเดิม เนื่องจากในปี 2564 บร ิษัทได้เพิ่ม
ตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้ามากขึน
้ เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าได้ครอบคลุมร้านค้าทัว่ ประเทศมากขึน
้ อีกทัง้ ยังมีการท�ำรายการส่งเสร ิมการขายด้วย
การท�ำโปรโมชัน
่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขายในทุกช่องทางการจัดจ�ำหน่ายในประเทศ ส่วนรายได้จากการขายตลาดส่งออกเติบโตจากตลาด
ส่งออกออสเตรเลียในสินค้ากลุ่มสเปรย์ก�ำจัดปลวกและกลุ่มราดพื้นป้องกันปลวก รวมทั้ง ตลาดส่งออก Consumer ในสินค้ากลุ่มสเปรย์ก�ำจัด
ปลวกและกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยง อีกทัง้ บร ิษัทมีรายได้จากการขายในกลุ่มธุรกิจอาหารและเครอื่ งดื่มเพิ่มขึน
้ จากธุรกิจถั่ว ภายใต้ตราสินค้า
“มารูโจ้” ทีม
่ ก
ี ารปรับระบบการกระจายสินค้าในช่องทางจ�ำหน่ายธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิมและการออกสินค้าใหม่ “มารูโจ้ รสสไปซีแ
่ ซลมอน” ส�ำหรับธุรกิจ
นม ภายใต้ตราสินค้า “ฮอกไกโด” ได้มีการน�ำสินค้าเข้าไปจ�ำหน่ายในห้าง Villa Market , Foodland และ Gourmet Market เพื่อเพิ่มช่องทางจัด
จ�ำหน่ายสินค้าให้เข้าถึงผู้บร ิโภคมากขึน
้ และในปี 2564 บร ิษัทมีรายได้จากการขายในธุรกิจเครอื่ งดื่มเพิ่มขึน
้ จากทีบ
่ ร ิษัทได้มีการขยายธุรกิจในกลุม
่
เครอื่ งดื่ม โดยได้ผลิตและจัดจ�ำหน่ายเครอื่ งดื่มสมุนไพร ภายใต้ตราสินค้า “ซุปเปอร์ไฟต์” ในทุกช่องทางจัดจ�ำหน่ายทัว่ ประเทศ ซึง่ เป็นการเพิ่มขึน
้
ของรายได้จากการขยายธุรกิจของบร ิษัทย่อยในเคร ือ ทัง้ นี้ รายได้จากการขายแบ่งตามกลุ่มธุรกิจได้ ดังนี้ กลุ่มธุรกิจสินค้าของใช้ในบ้านเร ือนมีราย
ได้จากการขายจ�ำนวน 1,447.26 ล้านบาท หร ือคิดเป็นร้อยละ 79.24 ของรายได้จากการขายรวมและเพิ่มขึน
้ คิดเป็นร้อยละ 48.46 เมื่อเทียบกับปี
2563 กลุ่มธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมมีรายได้จากการขายจ�ำนวน 261.42 ล้านบาท หร ือคิดเป็นร้อยละ 14.31 ของรายได้จากการขายรวม และเพิ่ม
ขึน
้ คิดเป็นร้อยละ 6.22 เมื่อเทียบกับปี 2563 และกลุ่มธุรกิจอาหารและเครอื่ งดื่มจ�ำนวน 117.77 ล้านบาท หร ือคิดเป็นร้อยละ 6.45 ของรายได้จาก
การขายรวม และเพิ่มขึน
้ คิดเป็นร้อยละ 57.19 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยรายได้จากการขายแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ ดังนี้ รายได้จากการขายกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์รก
ั ษาเนื้อไม้จำ� นวน 114.17 ล้านบาท หร ือคิดเป็นร้อยละ 6.25 ของรายได้จากการขายรวม รายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ป้องกันและ
ก�ำจัดแมลงจ�ำนวน 1,197.45 ล้านบาท หร ือคิดเป็นร้อยละ 65.56 ของรายได้จากการขายรวม รายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด
จ�ำนวน 107.26 ล้านบาท หร ือคิดเป็นร้อยละ 5.87 ของรายได้จากการขายรวม รายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงจ�ำนวน 148.98 ล้าน
บาท หร ือคิดเป็นร้อยละ 8.16 ของรายได้จากการขายรวม รายได้จากกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ จ�ำนวน 140.82 ล้านบาท หร ือคิดเป็นร้อยละ 7.71 ของราย
ได้จากการขายรวม รายได้จากการขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ถั่ว จ�ำนวน 64.03 ล้านบาท หร ือคิดเป็นร้อยละ 3.51 ของรายได้จากการขายรวม รายได้จาก
การขายกลุม
่ ผลิตภัณฑ์เครอื่ งดื่ม จ�ำนวน 24.57 ล้านบาท หร ือคิดเป็นร้อยละ 1.35 ของรายได้จากการขายรวม และรายได้จากการขายกลุม
่ ผลิตภัณฑ์
นม จ�ำนวน 29.17 ล้านบาท หร ือคิดเป็นร้อยละ 1.60 ของรายได้จากการขายรวม และบร ิษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายตามช่องทางการจัดจ�ำหน่าย
ดังนี้ ช่องทางค้าปลีกสมัยใหม่มีสัดส่วนอยู่ทรี่ อ
้ ยละ 28.47 ของรายได้จากการขายรวม ช่องทางค้าปลีกดั้งเดิมมีสัดส่วนอยู่ทรี่ อ
้ ยละ 50.46 ของราย
ได้จากการขายรวม ซึง่ ในปี 2564 บร ิษัทได้เพิ่มตัวแทนจ�ำหน่ายสินค้ามากขึน
้ เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าได้ครอบคลุมร้านค้าทัว่ ประเทศมากขึน
้
อีกทัง้ ยังมีการท�ำรายการส่งเสร ิมการขายด้วยการท�ำโปรโมชัน
้ ยละ
่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นยอดขาย ช่องทางตลาดอุตสาหกรรมมีสัดส่วนอยู่ทรี่ อ
11.42 ของรายได้จากการขายรวม ช่องทางส่งออกมีสัดส่วนอยู่ทรี่ อ
้ ยละ 8.69 ของรายได้จากการขายรวม ช่องทางออนไลน์มีสัดส่วนอยู่ทรี่ อ
้ ยละ 1
ของรายได้จากการขายรวม โดยบร ิษัทได้ขยายช่องทางจ�ำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย Facebook ของบร ิษัท รวม
ทัง้ ขายผ่านมาร์เก็ตเพลส อาทิ Shopee, Lazada และ JD Central เพื่อให้สอดรับพฤติกรรมของผู้บร ิโภคทีซ
่ อ
ื้ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน
้
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2. รายได้อ่ืน
บร ิษัทมีรายได้อื่น เท่ากับ 5.95 ล้านบาท เพิ่มขึน
้ จากปี 2563 จ�ำนวน 0.85 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของรายได้ทงั้ หมดของบร ิษัท ซึง่
เป็นก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการขายบรรจุภัณฑ์และเศษวัสดุ และก�ำไรจากการขายทรัพย์สินทีเ่ ลิกใช้งานแล้ว
3. ต้นทุนและค่าใช้จา่ ยในการขายและบรหาร
ิ
ในปี 2564 บร ิษัทมีอัตราส่วนต้นทุนขายอยู่ทรี่ อ
้ ยละ 59.12 ของรายได้จากการขายรวม ซึง่ ลดลงจากอัตราส่วนต้นทุนขายของปี 2563 ทีอ
่ ยู่ที่
ร้อยละ 59.68 ของรายได้จากการขายรวม เนื่องจากบร ิษัทมุ่งเน้นการขายสินค้าในกลุ่มทีม
่ ีอัตราก�ำไรสูงและบร ิหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน
้ ประกอบกับปร ิมาณการผลิตทีเ่ พิม
้ ท�ำให้ค่าใช้จา่ ยการผลิตต่อหน่วยลดลงจึงสามารถชดเชยราคาต้นทุนวัตถุดิบและบรรจุ
่ สูงขึน
ภัณฑ์ทม
ี่ ีการปรับเพิ่มขึน
้ ตามราคาน้�ำมันดิบในตลาดโลกซึง่ ปรับตัวสูงขึน
้ โดยต้นทุนขายหลักของบร ิษัท ได้แก่ ต้นทุนของวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ซงึ่
คิดเป็นร้อยละ 76.01 ของต้นทุนขายรวม โดยมีต้นทุนขายอื่นๆ ได้แก่ ค่าแรงงาน ค่าเสื่อมราคา และรายการของแถมทีใ่ ช้ในกิจกรรมส่งเสร ิมการ
ขายเป็นต้น วัตถุดิบทีม
่ ีมูลค่าสูงทีส
่ ุด ได้แก่ บรรจุภัณฑ์ รองลงมาคือวัตถุดิบกลุ่มสารเคมี และวัตถุดิบกลุ่มสารท�ำละลาย (Solvent) ในปี 2564
วัตถุดิบ 3 ประเภทนี้มีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 38.58 ร้อยละ 22.05 และร้อยละ 15.38 ของต้นทุนวัตถุดิบทัง้ หมด ตามล�ำดับ ทัง้ นี้ จากอัตราส่วน
ต้นทุนขายทีล
่ ดลงส่งผลให้ให้บร ิษัทมีอัตราก�ำไรขั้นต้นเพิ่มขึน
้ จากร้อยละ 40.32 ในปี 2562 เป็นร้อยละ 40.88 ในปี 2564
บร ิษัทมีค่าใช้จา่ ยในการขายในปี 2564 เท่ากับ 379.69 ล้านบาท เพิ่มขึน
้ 113.25 ล้านบาท หร ือเพิ่มขึน
้ คิดเป็นร้อยละ 29.83 เมื่อเทียบกับปี
2563 เนื่องจากบร ิษัทได้มีการโฆษณาสินค้าผ่านสื่อต่างๆ มากขึน
้ ทัง้ ในกลุม
่ เคมีเคหะภัณฑ์และในกลุม
่ อุตสาหกรรมอาหารและเครอื่ งดื่ม รวมทัง้ จัด
กิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสร ิมการขาย เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายและช่วยสนับสนุนการขายให้กับบร ิษัทอย่างต่อเนื่องตลอดทัง้ ปี 2564
อาทิ ในกลุ่มเคมีเคหะภัณฑ์ มีแคมเปญการโปรโมทสินค้า “ทีโพล์ เพียว” จากหนังโฆษณาเรอื่ งร้ายต่อคราบแต่รก
ั ผิวคุณและแคมเปญการโปรโมท
สินค้า “เชนไดร้ท”์ จากหนังโฆษณาเรอื่ งเชนไดร้ท์ ชนะขาดฉลาดสู้ โดยใช้โฆษณาและพร ีเซ็นเตอร์ เพื่อสร้างการรับรูใ้ นตราสินค้าและการปรับโฉม
สินค้า ส่วนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครอื่ งดื่ม บร ิษัทได้โฆษณาถั่ว “มารูโจ้” และนม “ฮอกไกโด” ผ่านทางช่องทางออนไลน์ และจากทีบ
่ ร ิษัท
ได้มีการขยายธุรกิจในกลุ่มเครอื่ งดื่ม บร ิษัทได้โปรโมทเครอื่ งดื่มสมุนไพร ภายใต้ตราสินค้า “ซุปเปอร์ไฟต์” ผ่านหนังโฆษณา เรอื่ งพลิกชีว ิตสู้ทก
ุ ไฟต์
เพื่อสร้างการรับรูใ้ นตราสินค้าให้กับผู้บร ิโภคและเพื่อช่วยสนับสนุนทางด้านการขาย ส�ำหรับค่าใช้จา่ ยในการบร ิหารในปี 2564 เท่ากับ 159.23 ล้าน
บาท เพิ่มขึน
้ 7.21 ล้านบาท หร ือเพิ่มขึน
้ คิดเป็นร้อยละ 4.53 เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากการเพิ่มพนักงานขาย เพื่อให้ครอบคลุมร้านค้าให้มาก
ขึน
้ และจากจ�ำนวนพนักงานทีเ่ พิ่มขึน
้ เพื่อรองรับการขยายของธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครอื่ งดื่ม
4. ก�ำไร
ก�ำไรสุทธิรวมของบร ิษัท ในปี 2564 เท่ากับ 151.57 ล้านบาท เพิ่มขึน
้ 80.92 ล้านบาท หร ือเพิ่มขึน
้ คิดเป็นร้อยละ 114.54 เมื่อเทียบกับปี 2563
ซึง่ มีก�ำไรสุทธิ 70.65 ล้านบาท หร ือคิดเป็นอัตราก�ำไรสุทธิรอ
้ ยละ 8.30 และ 5.45 ของรายได้จากการขาย ตามล�ำดับ
5. อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุน
้
ในปี 2564 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเพิ่มขึน
้ จากร้อยละ 10.08 เป็นร้อยละ 21.74 เนื่องจากก�ำไรสุทธิส่วนทีเ่ ป็นของผู้ถือหุ้นของบร ิษัทเพิ่ม
ขึน
้
โดยทีผ
่ ่านมา บร ิษัทมีการก�ำหนดนโยบายการจ่ายเง ินปันผลทีช
่ ด
ั เจนในอัตราไม่ต่�ำกว่าร้อยละ 40 ของก�ำไรสุทธิ ประกอบกับการพิจารณาจาก
ผลการด�ำเนินงานและกระแสเง ินสดในแต่ละช่วง ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของปี 2562 - 2564 บร ิษัทได้มีการประกาศจ่ายเง ินปันผลทัง้ หมด โดย
มีรายละเอียดดังนี้
ก�ำไร

เง ินปันผล

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

2562

169.85

115.60

68.06%

2563

67.68

119.70

176.86%

2564

146.20

127.01

86.87%

เฉลี่ย

127.91

120.77

94.42%

ผลการด�ำเนินงานของปี
		

			

อัตราการจ่าย
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การจ่ายเง ินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2562 แบ่งเป็น การจ่ายเง ินปันผล 2 ครัง้ ครัง้ แรกเป็นการจ่ายเง ินปันผลส�ำหรับผลประกอบการ
งวด 6 เดือนแรกเป็นเง ิน 37.50 ล้านบาท และครัง้ ที่ 2 ส�ำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังเป็นเง ิน 78.10 ล้านบาท ส่วนการจ่ายเง ินปันผล
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานปี 2563 แบ่งเป็นการจ่ายเง ินปันผล 2 ครัง้ ครัง้ แรกเป็นการจ่ายเง ินปันผลส�ำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกเป็น
เง ิน 39.00 ล้านบาท และครัง้ ที่ 2 ส�ำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังเป็นเง ิน 80.70 ล้านบาท และการจ่ายเง ินปันผลส�ำหรับผลการด�ำเนิน
งานปี 2564 แบ่งเป็นการจ่ายเง ินปันผล 2 ครัง้ ครัง้ แรกเป็นการจ่ายเง ินปันผลส�ำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกเป็นเง ิน 40.34 ล้านบาท
และครัง้ ที่ 2 ส�ำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังเป็นเง ิน 86.67 ล้านบาท
4.3  ความสามารถในการบรหารทรั
ิ
พย์สิน
1. สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร ิษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 1,217.82 ล้านบาท เพิ่มขึน
้ 85.86 ล้านบาท หร ือเพิ่มขึน
้ คิดเป็นร้อยละ 7.59 เมื่อ
เทียบกับปี 2563 โดย (1) สินทรัพย์หมุนเว ียนมีมูลค่า 839.07 ล้านบาท หร ือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 68.90 ของสินทรัพย์รวม และ (2) สินทรัพย์ไม่
หมุนเว ียนมูลค่า 378.75 ล้านบาท หร ือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.10 ของสินทรัพย์รวม
สินทรัพย์หมุนเว ียนเพิม
้ 94.44 ล้านบาท หร ือเพิม
้ คิดเป็นร้อยละ 12.68 มีสาเหตุมาจากเง ินสดและรายการเทียบเท่าเง ินสดเพิม
้ 37.37
่ ขึน
่ ขึน
่ ขึน
ล้านบาท หร ือเพิ่มขึน
้ คิดเป็นร้อยละ 16.89 เนื่องจากกิจกรรมการด�ำเนินงานจากทีบ
่ ร ิษัทมีการเติบโตของยอดขายในกลุ่มธุรกิจสินค้าของใช้ในบ้าน
เร ือนและกลุม
่ ธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรม รวมทัง้ ได้มีการขยายธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมอาหารและเครอื่ งดื่ม ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิม
้ 21.99
่ ขึน
ล้านบาท หร ือเพิ่มขึน
้ คิดเป็นร้อยละ 7.66 เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องมาจากยอดขายทีเ่ พิ่มขึน
้ มากขึน
้ สินค้าคงเหลือมีจำ� นวน 243.50 ล้านบาท
เพิม
้ 19.53 ล้านบาท หร ือเพิม
้ คิดเป็นร้อยละ 8.72 เนือ
่ งจากราคาของวัตถุดิบน�ำเข้าจากต่างประเทศมีการปรับราคาเพิม
้ อีกทัง้ สถานการณ์
่ ขึน
่ ขึน
่ สูงขึน
การแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีส
่ ่งผลกระทบต่อระบบขนส่ง บร ิษัทจึงสั่งซือ
้ วัตถุดิบเพื่อกักตุนไว้เพื่อป้องกันวัตถุดิบขาด
สต็อก ในส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเว ียนลดลง 8.58 ล้านบาท หร ือลดลงคิดเป็นร้อยละ 2.22 เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากทีด
่ ิน อาคาร และอุปกรณ์
และสินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงเนื่องจากนโยบายการควบคุมค่าใช้จา่ ยและการลงทุนในช่วงทีภ
่ าวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอน
2. หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน
้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร ิษัทมีหนี้สินจ�ำนวน 503.97 ล้านบาท เพิ่มขึน
้ 37.50 ล้านบาท หร ือเพิ่มขึน
้ คิดเป็นร้อยละ 8.04 เมื่อเทียบกับ
ปี 2563 โดยมีหนี้สินหมุนเว ียนจ�ำนวน 450.33 ล้านบาท เพิ่มขึน
้ 39.10 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าในการสั่งซือ
้ วัตถุดิบ
และบรรจุภัณฑ์เพิม
้ จากการขายทีเ่ พิม
้ และจากการขยายธุรกิจ รวมทัง้ ภาษีเง ินได้ค้างจ่ายเพิม
้ และบร ิษัทมีหนี้สินไม่หมุนเว ียนจ�ำนวน 53.63
่ ขึน
่ ขึน
่ ขึน
ล้านบาท ลดลง 1.60 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากเง ินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง ิน – สุทธิจากส่วนทีถ
่ ึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี
ลดลง ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานลดลง และหนี้สินภาษีเง ินได้รอการตัดบัญชีลดลงเช่นกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร ิษัทมีส่วน
ของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 713.85 ล้านบาท เพิ่มขึน
้ 48.36 ล้านบาท หร ือเพิ่มขึน
้ คิดเป็นร้อยละ 7.27 เมื่อเทียบกับปี 2563 เป็นผลมาจากส่วนของผู้ถือ
หุ้นของบร ิษัทยกมา 651.29 ล้านบาท บวกกับก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปีจำ� นวน 147.90 ล้านบาท รวมทัง้ มีการใช้สิทธิซอ
ื้ หุ้นสามัญตามใบส�ำคัญ
แสดงสิทธิ SWC-W1 จ�ำนวน 8.19 ล้านบาท และส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จ�ำนวน 7.12 ล้านบาท หักจ่ายเง ินปันผล 2 รอบจ�ำนวน
121.02 ล้านบาท คงเหลือส่วนของผู้ถือหุ้นของบร ิษัทจ�ำนวน 693.49 ล้านบาท
3. สภาพคล่องและกระแสเง ินสด
บร ิษัทมีกระแสเง ินสดสุทธิทไี่ ด้มาจากกิจกรรมการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 275.42 ล้านบาท เพิ่มขึน
้ 107.25 ล้านบาท หร ือเพิ่มขึน
้ คิดเป็นร้อยละ
63.78 เมื่อเทียบกับปี 2563 ประกอบด้วยก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน จ�ำนวน 265.61 ล้าน
บาท สินทรัพย์ด�ำเนินงานเพิ่มขึน
้ 52.34 ล้านบาท และหนี้สินจากการด�ำเนินงานเพิ่มขึน
้ 107.42 ล้านบาท กระแสเง ินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
32.00 ล้านบาท และมีเง ินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเง ิน 204.94 ล้านบาท ซึง่ เกิดจากการจ่ายเง ินปันผล จ่ายคืนเง ินกู้ยืมจากสถาบันการเง ิน
และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง ซึง่ บร ิษัทมีเง ินสดและรายการเทียบเท่าเง ินสดคงเหลือต้นปี เท่ากับ 221.20 ล้านบาท ส่งผลให้บร ิษัทมีเง ินสดคง
เหลือ ณ 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวน 258.57 ล้านบาท  
ในปี 2564 บร ิษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง 1.86 ซึง่ เพิ่มขึน
้ จากปี 2563 ทีม
่ ีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 1.81 เท่า เนื่องจากสินทรัพย์หมุนเว ียน
ทีเ่ พิ่มขึน
้ จากเง ินสดและรายการเทียบเท่าเง ินสด ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน
้ และมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วเพิ่มขึน
้ จาก 1.24 เท่า
เป็น 1.26 เท่า สาเหตุจากมีเง ินสดและรายการเทียบเท่าเง ินสดและลูกหนี้การค้าเพิ่มขึน
้
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4. แหล่งที่มาของเง ินทุน
บร ิษัทมีนโยบายการบร ิหารจัดการโครงสร้างทางการเง ินทีเ่ หมาะสมกับลักษณะของเง ินทุน กล่าวคือ กรณีรายจ่ายลงทุนต่างๆ ของการขยาย
โครงการ บร ิษัทจะใช้แหล่งเง ินทุนระยะยาว และบร ิษัทจะใช้แหล่งเง ินกู้ระยะสั้นในกรณีเง ินทุนหมุนเว ียน
ทรัพย์สินของบร ิษัทมาจากส่วนของหนีส
้ ินและส่วนของผูถ
้ ือหุ้นร้อยละ 41.38 และร้อยละ 58.62 ตามล�ำดับ ส่วนของหนีส
้ ินรวมเพิม
้ เนือ
่ งจาก
่ ขึน
เจ้าหนี้การค้าในการสั่งซือ
้ วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึน
้ รวมทัง้ ภาษีเง ินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึน
้ จึงส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึน
้
จาก 0.70 เท่าเป็น 0.71 เท่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นได้เพิ่มขึน
้ จาก 665.49 ล้านบาท เป็น 713.85 ล้านบาท เพิ่มขึน
้ 48.36 ล้านบาท หร ือเพิ่มขึน
้ คิดเป็นร้อยละ 7.27 เมื่อเทียบ
กับปี 2563 บวกกับก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปีจำ� นวน 147.90 ล้านบาท รวมทัง้ มีการใช้สิทธิซอ
ื้ หุ้นสามัญตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิ SWC-W1 จ�ำนวน
8.19 ล้านบาท และส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ จ�ำนวน 7.12 ล้านบาท หักจ่ายเง ินปันผล 2 รอบจ�ำนวน 121.02 ล้านบาท ส่งผลให้บร ิษัท
มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึน
้
4.4  ปัจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินงานหรอฐานะการเง
ื
ินในอนาคต
การด� ำเนินธุรกิจในสภาวการณ์ปัจจุ บันที่เศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มขยายตั วเป็นบวก เนื่องจากหลายประเทศทั่วโลกเรมิ่ ผ่อนคลายมาตรการ
Lockdown ทีใ่ ช้ควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท�ำให้สามารถกลับมาด�ำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ สอดคล้อง
กับดัชนีชวี้ ัดทางเศรษฐกิจทีม
่ ีแนวโน้มฟื้ นตัวดีขน
ึ้ แม้ทศ
ิ ทางเศรษฐกิจไทยในปี 2564 มีแนวโน้มขยายตัวในทิศทางบวกเช่นเดียวกับเศรษฐกิจโลก
หลังจากที่ได้รบ
ั ผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนท�ำให้เศรษฐกิจไทยหดตัวเมื่อปี 2563 แต่
เศรษฐกิจจะกลับมาขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป เนื่องจากไทยต้องพึ่งพาการท่องเทีย
่ วและการส่งออกระดับสูง นอกจากนี้ ไทยมีแนวโน้มเผชิญ
ปัจจัยฉุดรัง้ การขยายตัวอย่างรอบด้าน ทัง้ ความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธุโ์ อมิครอนทีเ่ รมิ่ ระบาด
อย่างรวดเร็วในเดือนธันวาคมและจากภัยธรรมชาติ สะท้อนถึงความเปราะบางทีเ่ พิม
้ เชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย ซึง่ การเปลีย
่ นแปลงทางด้าน
่ ขึน
เศรษฐกิจและสังคมส่งผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม ทัง้ ยังน�ำมาซึง่ ความไม่แน่นอนและกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจ จึง
ท�ำให้บร ิษัทให้ความส�ำคัญต่อปัจจัยทั้งภายนอกและภายในองค์กร ที่อาจจะส่งผลต่อผลการด�ำเนินงานและฐานะการเง ินในอนาคต ซึง่ ปัจจัยและ
อิทธิพลหลักทีอ
่ าจมีผลต่อการด�ำเนินงานหร ือฐานะการเง ินในอนาคต โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และน�ำเสนอสินค้าทีม
่ ีความหลากหลายเป็นหนึง่ ในปัจจัยส�ำคัญทีผ
่ ลักดันความส�ำเร็จของบร ิษัทโดยตลอดมา ผู้ประกอบ
การส่วนใหญ่จำ� เป็นต้องมีการเสนอรูปแบบใหม่ๆ ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นผลิตภัณฑ์เดิม ทัง้ นี้ เพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงหลังจากออก
ขายผลิตภัณฑ์จนเป็นทีน
่ ิยมแล้ว บร ิษัทพยายามทีจ
่ ะเพิ่มจ�ำนวนสินค้าทีม
่ ีเสนอให้กับผู้บร ิโภค ทัง้ จากการเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ของสินค้าเดิมและ
จากการพัฒนาสินค้าใหม่ โดยการใช้ประโยชน์จากสต็อกวัตถุดิบและบรรจุภณ
ั ฑ์ทใี่ ช้อยูใ่ ห้มากทีส
่ ุด เพือ
่ ลดความเสี่ยงทีจ
่ ะเกิดสต็อกคงค้างเคลือ
่ นไหว
ช้า หร ือระบายออกไปไม่ได้ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ทไี่ ม่ประสบความส�ำเร็จดังทีค
่ าดหวัง อย่างไรก็ตาม การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จะช่วย
บร ิษัทเข้าถึงความต้องการทีม
่ ีอยู่เดิมและช่วยเพิ่มการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้านค้าปลีกมากขึน
้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขายให้กับบร ิษัทต่อไป
2. การขยายธุรกิจเพื่อกระจายความเสี่ยง
กลุ่มผลิตภัณฑ์ก�ำจัดแมลง ภายใต้ตราสินค้า “เชนไดร้ท”์ เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบร ิษัท การทีบ
่ ร ิษัทพึ่งพารายได้หลักจากกลุ่มผลิตภัณฑ์
ก�ำจัดแมลง อาจท�ำให้เกิดผลกระทบในทางลบต่ อผลการด�ำเนินงานของบร ิษัท หากผลิตภัณฑ์ก�ำจัดแมลงไม่ได้ รบ
ั ความนิยมจากผู้บร ิโภค จาก
เทคโนโลยีหร ือพฤติกรรมของผู้บร ิโภคทีอ
่ าจเปลี่ยนแปลงไป   ด้วยเหตุนี้ บร ิษัทจึงได้ขยายธุรกิจไปยังผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด ภายใต้ตราสินค้า
“ทีโพล์” ให้ครบวงจรมากขึ้น นอกจากนี้ บร ิษัทยังมีการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครอื่ งดื่มอย่างต่อเนื่อง โดยผลิตและจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงอบกรอบและอบเกลือ ภายใต้ตราสินค้า“มารูโจ้”  ผลิตภัณฑ์นม ภายใต้ตราสินค้า “HOKKAIDO” และผลิตภัณฑ์เครอื่ งดื่มสมุนไพร
ภายใต้ตราสินค้า “ซุปเปอร์ไฟต์” เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงและยังสามารถช่วยขยายธุรกิจไปในอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้อีกด้วย
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3. พัฒนาช่องทางการจ�ำหน่าย
หลังจากทีบ
่ ร ิษัทได้แต่งตั้งผู้แทนจ�ำหน่ายเขตได้ครอบคลุม 77 จังหวัดทัว่ ประเทศ ช่องทางการจ�ำหน่ายของบร ิษัทโดยรวมจึงมีประสิทธิภาพ
มากขึน
้ โดยเฉพาะในเขตภูมิภาคทีไ่ ด้รบ
ั การสนับสนุนจากผู้แทนจ�ำหน่ายทีม
่ ีความคุ้นเคย และความช�ำนาญพื้นทีใ่ นแต่ละเขต จึงเป็นแรงส�ำคัญใน
การผลักดันรายได้จากการขายให้กับบร ิษัท นอกจากนี้ บร ิษัทยังได้ขยายการจัดจ�ำหน่ายไปยังตลาดเคมีเกษตร และตลาดส่งออกเพื่อเพิ่มยอดขาย
โดยการใช้ความรูค
้ วามช�ำนาญด้านเคมีปอ
้ งกัน และก�ำจัดแมลง และใช้ผลิตภัณฑ์ทม
ี่ อ
ี ยูเ่ ดิมแล้วเป็นฐานในการเจาะเข้าไปในตลาดดังกล่าว ซึง่ บร ิษัท
ได้จด
ั หาทีมงานและบุคลากรผูม
้ ค
ี วามเชีย
่ วชาญในตลาดสินค้าดังกล่าวเข้ามาร่วมงานเพิม
้ และบร ิษัทยังได้เพิม
่ ขึน
่ ช่องทางการจ�ำหน่ายสินค้าโดยการ
ขยายช่องทางจ�ำหน่ายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านทางโซเชียลมีเดีย Facebook ของบร ิษัท รวมทัง้ ขายผ่านมาร์เก็ตเพลส อาทิ Shopee,
Lazada และ JD Central เพื่อให้สอดรับพฤติกรรมของผู้บร ิโภคทีซ
่ อ
ื้ สินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึน
้ นอกจากประเทศไทยแล้ว บร ิษัทยังเพิ่ม
ช่องทางการจัดจ�ำหน่ายและขายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศด้วย โดยในปี 2552 บร ิษัทได้ลงทุนก่อตั้งบร ิษัทย่อยในประเทศออสเตรเลีย เพื่อส่งเสร ิม
และขยายช่องทางการส่งออกสินค้าไปยังประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ รวมถึง การจัดตั้งแผนกใหม่เพือ
่ การส่งออกสินค้าไปยังประเทศภูมภ
ิ าค
อาเซียน โดยได้จด
ั หาทีมงานบุคลากรทีม
่ ค
ี วามเชีย
่ วชาญในตลาดภูมภ
ิ าคอาเซียนเข้ามาร่วมงานและบร ิษัทท�ำการตลาดในตลาดต่างประเทศด้วยการ
จัดหาผู้แทนจ�ำหน่ายท้องถิ่นเพื่อให้น�ำผลิตภัณฑ์เข้าถึงตลาดได้มากขึน
้ ซึง่ ทางบร ิษัทจะเป็นผู้ก�ำหนดแนวทางและกลยุทธ์ โดยมีผู้จด
ั จ�ำหน่ายปรับ
เปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ซึง่ จะท�ำให้ยอดการส่งออกในอนาคตเพิ่มขึ้นตามแผนการขยายธุรกิจ ในปัจจุบันมีนโย
บายแบ่งพื้นทีแ
่ ละขยายจ�ำนวนผู้แทนจ�ำหน่าย เพื่อผลักดันการกระจายให้มีประสิทธิภาพเชิงลึกยิง่ ขึน
้
4. ภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม
จากเดิมทีบ
่ ร ิษัทอยูใ่ นอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์เพือ
่ การอุปโภคและบร ิษัทได้มก
ี ารขยายธุรกิจไปยังกลุม
่ ผลิตภัณฑ์อาหารและเครอื่ งดื่ม ซึง่ ในแต่ละ
กลุ่มอุตสาหกรรมมีภาวะการแข่งขันทีร่ ุนแรงมากทัง้ ในตลาดสเปรย์ก�ำจัดแมลงและตลาดผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด รวมทัง้ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหาร
และเครอื่ งดื่ม บร ิษัทจึงได้มีการจัดรายการส่งเสร ิมการขายในกลุ่มผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทใี่ ช้ในบ้านเร ือน รวมถึง กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครอื่ งดื่ม
ในห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชัน
้ โดยจะพิจารณาก�ำลังซือ
้ ของผู้อุปโภคและบร ิโภคกลุ่มเป้าหมาย และราคาของสินค้าทดแทน
้ น�ำทัว่ ประเทศมากขึน
หร ือสินค้าของคู่แข่งเป็นหลักเพื่อการแข่งขันและเพิ่มระดับยอดขาย ซึง่ ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของบร ิษัทพอสมควร บร ิษัทจึงได้วางแผน
ลดความเสี่ยงด้วยการรุกเข้าสู่ตลาดใหม่และผสมผสานการน�ำผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด โดยใช้ขอ
้ ได้เปร ียบของตราสินค้าทีเ่ ป็นทีย
่ อมรับของผูบ
้ ร ิโภค
อย่างดีแล้วของแต่ละผลิตภัณฑ์ ความส�ำเร็จของตราสินค้าของแต่ละผลิตภัณฑ์เป็นผลมาจากองค์ประกอบการตลาดทีถ
่ ก
ู ต้อง คือมีระดับราคาเหมาะ
สมกับคุณภาพ มีการใช้งบในสื่อโฆษณาและส่งเสร ิมการขายหลากหลายรูปแบบอย่างสม่�ำเสมอ เพื่อสร้างความเชือ
่ มั่นในผลิตภัณฑ์ ท�ำให้เกิดความ
ภักดีในการใช้สินค้า และสร้างเคร ือข่ายการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้านค้าได้เร็วและได้มากทีส
่ ุด
5. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บร ิษัทได้รบ
ั ผลกระทบจากการสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยส่งผลให้การจัดจาํ หน่ายสินค้าทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศชะลอตัว โดยเฉพาะช่วงล็อคดาวน์ของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ดี บร ิษัทได้ก�ำหนดนโยบาย เรอื่ งการบร ิหารจัดการภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยร ิเรมิ่ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา รวมทัง้ มีการปรับเปลีย
่ นแนวทางการปฏิบต
ั ิ
งานให้ทน
ั สมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ อีกทัง้ บร ิษัทยังได้การจัดทําแผนบร ิหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan) เพื่อวาง
แนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบจากการดําเนินงานหยุดชะงัก ด้วยการว ิเคราะห์ความเสี่ยงในการผลิตทัง้ กระบวนการและควบคุมดูแลด้าน
อาชีวอนามัยในบร ิเวณโรงงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มมาตรการทีเ่ ข้มงวดในการตรวจและป้องกันการการติดต่อของการแพร่ระบาดของ
เชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สู่พนักงานได้อย่างมีประสิทธิผล ทําให้มั่นใจได้วา่ ธุรกิจของบร ิษัทสามารถดําเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องใน
ช่วงทีม
่ ีโรคระบาด และทางด้านการจัดจ�ำหน่ายบร ิษัทได้เพิ่มช่องทางจัดจ�ำหน่ายสินค้าให้มากขึน
้ เพื่อให้สินค้าเข้าถึงผู้บร ิโภคได้อย่างรวดเร็วมากขึน
้
อีกด้วย
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4.5  อัตราส่วนทางการเง ินที่สำ� คัญ
			

อัตราส่วนทางการเง ิน

หน่วย

31 ธ.ค. 2564

31 ธ.ค. 2563

31 ธ.ค. 2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

1.86

1.81

1.66

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

1.26

1.24

1.21

อัตราส่วนการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

1.55

1.07

1.48

อัตราส่วนหมุนเว ียนสินค้าคงเหลือ

เท่า

4.62

3.36

3.85

ระยะเวลาการเก็บหนี้

วัน

59.59

104.85

73.20

ระยะเวลาการช�ำระหนี้

วัน

97.95

137.47

108.44

อัตราก�ำไรขั้นต้น

%

40.88

40.32

40.03

อัตราก�ำไรจากการด�ำเนินงาน

%

11.72

8.45

13.16

อัตราก�ำไรสุทธิ

%

8.00

5.22

10.25

ผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

18.21

9.01

19.44

ผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้น

%

21.74

10.08

25.65

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.71

0.70

0.85

อัตราส่วนความสามารถในการช�ำระดอกเบี้ย

เท่า

112.32

16.33

54.23
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ
5.1  ข้อมูลทั่วไป
ชือ
่ บร ิษัท

:

บร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

:

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านเร ือน สินค้าอุตสาหกรรม และอาหาร

ทีต
่ ั้งส�ำนักงานใหญ่

:

1065 ถนนศร ีนคร ินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ทีต
่ ั้งส�ำนักงาน สาขา 1

:

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ กม.36 บางนา-ตราด 90/1 ม.9 ต�ำบลบางวัว อ�ำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 (ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์รก
ั ษาเนื้อไม้ ผลิตภัณฑ์ป้องกันและก�ำจัดแมลง
และผลิตภัณฑ์อื่นๆ)

ทีต
่ ั้งส�ำนักงาน สาขา 2

:

นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ กม.36 บางนา-ตราด 109 ม.9 ต�ำบลบางวัว อ�ำเภอบางปะกง
จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 (ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด)

เลขทะเบียนบร ิษัท

:

0107547000346

เว็บไซต์

:

www.sherwood.co.th

โทรศัพท์

:

0-2320-2288

โทรสาร

:

0-2320-2670

ทุนเร ือนหุ้น

:

ทุนจดทะเบียน 232,500,000 บาท เร ียกช�ำระแล้ว 163,522,209 บาท
แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 327,044,418 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย
บร ิษัทและบร ิษัทย่อยไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบด้ านลบต่ อสินทรัพย์ของบร ิษัทที่มีจำ� นวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของ         
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 หร ือคดีทก
ี่ ระทบต่อการด�ำเนินธุรกิจของบร ิษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ
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ส่วนที่ 2 การก�ำกับดูแลกิจการ
6. นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบร ิษัท ตระหนักถึงความส�ำคัญของการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี จึงได้นำ� หลักปฏิบต
ั ิตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ีของส�ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ให้สอดคล้องอย่างเหมาะสมตามบร ิบทของบร ิษัท ดังนั้น คณะกรรมการบร ิษัท จึงได้
ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่จะน�ำองค์กรให้เติ บโตด้ วยความโปร่งใส
และมีจร ิยธรรมอันดี อีกทัง้ เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตส�ำนึกให้พนักงานมีแนวทางในการปฏิบัติต่อลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งขัน สังคม เพื่อนพนักงาน และผู้มี
ส่วนได้เสียอื่นๆ จนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรทีแ
่ ข็งแกร่ง ทัง้ นี้ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี ตลอดจนคู่มือจร ิยธรรม และจรรยาบรรณ
ธุรกิจได้ถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบร ิษัท (www.sherwood.co.th) เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงได้

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการ
1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุน
้
คณะกรรมการบร ิษั ท ตระหนั กถึ งสิ ทธิในความเป็นเจ้าของในการควบคุมบร ิษั ท ผ่านการแต่ งตั้ งคณะกรรมการบร ิษั ท เพื่อท�ำหน้าที่แทน              
ผู้ถือหุ้น และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทีส
่ �ำคัญของบร ิษัท คณะกรรมการบร ิษัท จึงส่งเสร ิมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน ตาม
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ซึง่ ได้แก่ การซือ
้ ขาย หร ือการโอนหุ้น การมีส่วนแบ่งในก�ำไรของกิจการ การได้รบ
ั ข่าวสารข้อมูลของกิจการอย่างเพียง
พอ และผู้ถือหุ้นควรได้รบ
ั ทราบกฎเกณฑ์และว ิธีการในการเข้าร่วมประชุม และข้อมูลทีเ่ พียงพอต่อการพิจารณาในแต่ละวาระก่อนการประชุม รวม
ทั้ง การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามกรรมการในที่ประชุม   นอกจากนี้ คณะกรรมการบร ิษัท ตระหนัก และให้ความส�ำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น            
ไม่กระท�ำการใดๆ อันเป็นการละเมิดหร ือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น
2. นโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บร ิษัทได้ให้ความส�ำคัญในเรอื่ งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และได้ก�ำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างชัดเจนและ
เป็นธรรมในคู่มือจร ิยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจของบร ิษัท ซึง่ ทัง้ ผู้บร ิหาร และพนักงานบร ิษัท ทุกคนรับทราบ และได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมา
โดยตลอด โดยการด�ำเนินงานทีผ
่ ่านมาบร ิษัท ได้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียของทุกกลุ่ม ดังนี้

•
•
•
•
•
•
•
•

ผู้ถือหุ้น
พนักงาน
ลูกค้า
คู่ค้าและ/หร ือเจ้าหนี้
คู่แข่ง
ภาครัฐ
ชุมชน สังคม
สิ่งแวดล้อม
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3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บร ิษัทได้ให้ความส�ำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอันเป็นเรอื่ งทีม
่ ีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยดูแลให้
มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ทัง้ ข้อมูลทางการเง ินและข้อมูลทีไ่ ม่ใช่ทางการเง ิน ทัง้ ด้านบวกและด้านลบ ผ่านช่อง
ทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีส
่ ามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทัว่ ถึง รวมทัง้ ทางเว็บไซต์ของบร ิษัท เพื่อให้มีความรูค
้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของบร ิษัท และภาพลักษณ์ของบร ิษัทอย่างทัว่ ถึง และเท่าเทียมกัน
อย่างไรก็ตาม บร ิษัทได้ ก�ำหนดให้ “แผนกนักลงทุนสัมพันธ์” ท�ำหน้าที่ติดต่ อสื่อสารและให้บร ิการข้อมูล ข่าวสาร และกิจกรรมต่ างๆ ของ       
บร ิษัท แก่ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักว ิเคราะห์ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถติ ดต่ อหน่วยงานดั งกล่าวได้ ที่ โทร. 0-2320-2288 หร ือที           ่
อีเมล์: ir@sherwood.co.th
นอกจากนี้ บร ิษัทมีนโยบายการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสซึง่ ระบุว ิธีการและขั้นตอนอย่างชัดเจน โดยได้ก�ำหนดช่อง
ทางให้พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด ข้อร้องเร ียน หร ือข้อเสนอแนะต่างๆ ดังนี้

•
•
•

แจ้งผ่านช่องทางกล่องแสดงความคิดเห็นของบร ิษัท ณ จุดบร ิเวณทางเดินเข้า-ออก ทัง้ ทีส
่ �ำนักงานใหญ่ และโรงงาน
แจ้งผ่านช่องทางอีเมล์ของ “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” มาทีอ
่ ีเมล์: internalaudit@sherwood.co.th หร ือช่องทางอีเมล์ของ

“ฝ่ายเลขานุการบร ิษัท” มาทีอ
่ ีเมล์: companysecretary@sherwood.co.th
จดหมายปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึง “ฝ่ายตรวจสอบภายใน” หร ือ “ฝ่ายเลขานุการบร ิษัท” มายังทีอ
่ ยู่:

บร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
1065 ถนนศร ีนคร ินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ทัง้ นี้ หากบร ิษัทได้รบ
ั การแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิด ข้อร้องเร ียน หร ือข้อเสนอแนะ บร ิษัทจะด�ำเนินการรายงานเรอื่ งดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
บร ิษัทเพื่อพิจารณาต่อไป ในปี 2564 บร ิษัทไม่ได้รบ
ั ข้อร้องเร ียน หร ือการแจ้งเบาะแสการกระท�ำผิดใดๆเลย
คณะกรรมการบร ิษัท เป็นผู้รบ
ั ผิดชอบต่องบการเง ินของบร ิษัท และสารสนเทศทางการเง ิน ทีป
่ รากฏในรายงานประจ�ำปี งบการเง ินดังกล่าวใน
รายงานประจ�ำปีได้จด
ั ท�ำขึน
้ ตามมาตรฐานการบัญชีทรี่ บ
ั รองทัว่ ไป โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีทเี่ หมาะสม และถือปฏิบต
ั ิอย่างสม่�ำเสมอ และใช้ดล
ุ ยพินจ
ิ
อย่างระมัดระวัง และประมาณการทีด
่ ีทส
ี่ ุดในการจัดท�ำ รวมทัง้ ยังมีการเปิดเผยข้อมูลส�ำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเง ินด้วย
4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายใน
บร ิษัทได้ก�ำหนดมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์จากการเป็นกรรมการและผู้บร ิหาร ทัง้ นี้ คณะกรรมการบร ิษัทและ
ผู้บร ิหารมีหน้าทีท
่ ต
ี่ ้องรายงานการถือและเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรทีย
่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ ซึง่ รายงานหลักทรัพย์ของบร ิษัท
ทุกครัง้ ทีม
่ ีการซือ
้ ขาย โอน หร ือรับโอนหลักทรัพย์ ต่อคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�ำการหลังจากวันทีซ
่ อ
ื้ ขาย โอน หร ือรับโอนหลักทรัพย์ นอกจากนี้กรรมการและผู้บร ิหารยัง
ได้รบ
ั ทราบหน้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบตามทีก
่ �ำหนดรวมถึงบทก�ำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี พ.ศ. 2535 และ
บร ิษัท ได้ก�ำหนดห้ามผู้บร ิหารทีไ่ ด้รบ
ั ทราบข้อมูลภายในกระท�ำการใดๆ ซึง่ เป็นการขัดต่อมาตรา 241 ของ พรบ.ดังกล่าว รวมถึงกฎเกณฑ์ทเี่ กี่ยวข้อง
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการบร ิษัทได้ดูแลอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดรายการทีอ
่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
โดยก�ำหนดนโยบายและขัน
้ ตอนการอนุมัติรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร รวมทัง้ ก�ำหนดนโยบายและว ิธีการดูแล ไม่ให้ผู้บร ิหารและ
ผู้เกี่ยวข้องน�ำข้อมูลภายในของบร ิษัท ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
บร ิษัทได้ก�ำหนดเป็นนโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรักษาความลับ การใช้ขอ
้ มูลภายใน และการดูแลรักษาทรัพย์สินของบร ิษัท เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ รวมทัง้ ห้ามมิให้น�ำข้อมูลงบการเง ินหร ือข้อมูลอื่นทีร่ บ
ั ทราบเปิดเผยแก่บุคคลภายนอกหร ือผู้ทม
ี่ ิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง อีก
ทัง้ ห้ามท�ำการซือ
้ ขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนทีข
่ อ
้ มูลงบการเง ินหร ือข้อมูลอื่นจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน การไม่ปฏิบต
ั ิตามข้อก�ำหนดดังกล่าว
ถือเป็นการกระท�ำผิดว ินัยของบร ิษัท
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5. การป้องกันการต่อต้านทุจรติ
บร ิษัทด�ำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและต่อต้านการทุจร ิตคอร์รป
ั ชัน โดยค�ำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึง่ บร ิษัทได้มี
นโยบายต่อต้านการทุจร ิตคอร์รป
ั ชันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และประชาสัมพันธ์ให้กรรมการ ผู้บร ิหาร และพนักงานรับทราบ เพื่อยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ ทัง้ นี้ ฝ่ายบร ิหารให้ความส�ำคัญกับการต่อต้านการทุจร ิตคอร์รป
ั ชัน จึงมีนโยบายทีจ
่ ะสื่อสารให้พนักงานตระหนักอยู่เสมอ
6. จรยธรรมธุ
ิ
รกิจ
คณะกรรมการบร ิษัท ให้ความส�ำคัญและจัดท�ำนโยบาย คู่มือจร ิยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้พนักงานทุกคน มีแบบแผน และยึดถือ
ใช้เป็นหลักการปฏิบัติในการท�ำงานให้มีว ิถีแนวทางเดียวกันซึง่ จะน�ำไปสู่การเป็นองค์กรชัน
้ น�ำ 
7. ระบบการควบคุมตรวจสอบภายในและบรหารความเสี
ิ
่ยง
คณะกรรมการบร ิษัท ให้ความส�ำคัญต่อระบบการควบคุมภายในด้านการด�ำเนินงาน การเง ิน การปฏิบัติงาน และการก�ำกับดูแล มีการก�ำหนด
อ�ำนาจการอนุมัติตามระดับต่างๆ มีการแบ่งแยกหน้าทีผ
่ ู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตาม โดยบร ิษัทได้จา้ งบร ิษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ำกัด เพื่อ
ท�ำหน้าทีต
่ รวจสอบภายในการปฏิบต
ั ิงานของระบบดังกล่าว ตลอดจนให้คำ� แนะน�ำ เพือ
่ ให้เกิดความมัน
่ ำ� หนดอย่าง
่ ใจว่าได้ด�ำเนินการตามแนวทางทีก
มีประสิทธิผล มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน สามารถท�ำหน้าทีต
่ รวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหาร ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าทีส
่ อบทานให้บร ิษัทมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
และมีประสิทธิภาพ และบร ิษัทได้มีการทบทวนและก�ำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันความเสี่ยงทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ โดยให้ความส�ำคัญกับสัญญาณ
เตือนภัยล่วงหน้าและความผิดปกติทม
ี่ ีนัยส�ำคัญ
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบร ิษัทมีความเห็นพ้องต้องกันว่าบร ิษัทมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ
8. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบร ิษัทคณะหนึง่ ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยคณะกรรมการบร ิษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการ
และอาจเลือกรองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหาร และต�ำแหน่งอื่นทีเ่ ห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจ�ำนวน
กรรมการทัง้ หมดต้องมีถิ่นทีอ
่ ยู่ในราชอาณาจักร
บรษัิ ทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการชุดย่อย โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทนคัดเลือกกรรมการ
จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรูค
้ วามสามารถจากหลากหลายว ิชาชีพ มีว ิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการท�ำงานที่ไม่ด่างพร้อย โดยคณะ
กรรมการบร ิษัทได้ก�ำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการทุกชุดไว้อย่างชัดเจน และมีประธานเจ้าหน้าที่บร ิหารในฐานะหัวหน้าคณะฝ่าย
จัดการ ซึง่ ได้รบ
ั การแต่งตั้งจากคณะกรรมการบร ิษัทให้มีหน้าที่ดูแลการด�ำเนินธุรกิจบร ิหารกิจการงานของบร ิษัทและการปฏิบัติงานของบร ิษัทให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับนโยบายทีค
่ ณะกรรมการบร ิษัทก�ำหนด

การแต่งตั้งคณะกรรมการบรษัิ ท
ว ิธีการคั ดเลือกบุ คคลที่จะเป็นกรรมการบร ิษั ทนั้ นจะต้ องผ่ านคณะกรรมการการสรรหาและพิ จารณาค่ าตอบแทน (Nomination and            
Remuneration Committee) และต้ องผ่านขั้นตอนที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ งคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และว ิธีการดั งต่ อไปนี้
1.

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง

2.

ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป

3.

บุคคลซึง่ ได้รบ
ั คะแนนเสียงสูงสุดตามล�ำดับลงมาเป็นผู้ได้รบ
ั การเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�ำนวนกรรมการทีพ
่ ึงมีหร ือพึงเลือกตั้งในครัง้

นั้น ในกรณีที่บุคคลซึง่ ได้รบ
ั การเลือกตั้งในล�ำดั บถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�ำนวนกรรมการที่พึงมีหร ือจะพึงเลือกตั้งในครัง้ นั้น ให้ผู้เป็น
ประธานออกเสียงชีข้ าด
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การถอดถอนกรรมการ
1. ในการประชุมสามัญประจ�ำปีทก
ุ ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต�ำแหน่งอย่างน้อยจ�ำนวนหนึง่ ในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ�ำนวนกรรมการ
แบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ�ำนวนใกล้เคียงทีส
่ ุดกับหนึง่ ในสาม (1/3)  กรรมการผู้ออกจากต�ำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับต�ำแหน่ง
อีกก็ได้
2. นอกจากการพ้นต�ำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นต�ำแหน่งเมื่อ (1) ตาย (2) ลาออก (3) ขาดคุณสมบัติ หร ือมีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมายว่าด้วยบร ิษัทมหาชนจ�ำกัด (4) ทีป
่ ระชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก (5) ศาลมีค�ำสั่งให้ออก
3. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�ำแหน่งให้ยน
ื่ ใบลาออกต่อบร ิษัท การลาออกมีผลนับแต่วน
ั ทีใ่ บลาออกไปถึงบร ิษัท กรรมการซึง่ ลาออกจะแจ้ง
การลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
4. ในกรณีทต
ี่ �ำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบร ิษัทเลือกบุคคลซึง่ มีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้ องห้ ามตามกฎหมายว่าด้ วยบร ิษั ทมหาชนจ�ำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการบร ิษั ทคราวต่ อไป เว้นแต่ วาระของ
กรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึง่ เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ได้เพียงเท่าวาระทีย
่ ังเหลืออยู่ของกรรมการทีต
่ นแทน มติของคณะ
กรรมการบร ิษัทต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนกรรมการทีย
่ ังเหลืออยู่
5. ทีป
่ ระชุมผูถ
้ ือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต�ำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวน
ผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจ�ำนวนผู้ถือหุ้นทีถ
่ ือโดยผู้ถือหุ้นทีม
่ าประชุมและมีสิทธิอ
์ อก
เสียง

วาระการด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการ
กรรมการบร ิษัท มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งตามข้อบังคับของบร ิษัท และเมือ
่ ครบวาระแล้วอาจได้รบ
ั การเลือกตั้งกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งต่อไปได้อก
ี                                                                                                                                              

การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบร ิษัท ให้ความส�ำคัญกับการเข้าร่วมประชุมและถือเป็นหน้าที่ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการด�ำเนินงานของบร ิษัท ได้
ก�ำหนดการประชุมไว้ลว่ งหน้าตลอดทัง้ ปี โดยจัดขึน
้ ทุกไตรมาส เลขานุการบร ิษัทจะส่งจดหมายเชิญประชุม พร้อมทัง้ ระเบียบวาระการประชุม รายงาน
การประชุมครัง้ ก่อน และเอกสารประกอบการประชุมให้คณะกรรมการบร ิษัททราบเรอื่ ง เพื่อพิจารณาล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ตามระยะเวลาที่
กฎหมายก�ำหนด คณะกรรมการบร ิษัท  มีหน้าทีพ
่ ิจารณาให้ความเห็นชอบภารกิจ ว ิสัยทัศน์ ค่านิยม แผนธุรกิจ และงบประมาณประจ�ำปีของบร ิษัท
เป็นประจ�ำในช่วงสิ้นปี เพื่อให้ฝ่ายบร ิหารใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานในปีถัดไป
เมื่อสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบร ิษัทเป็นผู้มีหน้าทีจ
่ ด
ั ท�ำรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานคณะกรรมการบร ิษัทพิจารณาลงลายมือชือ
่
รับรองความถูกต้องโดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมในการประชุมครัง้ ถัดไป ทั้งนี้ กรรมการบร ิษัทสามารถแสดงความคิดเห็น ขอ
แก้ไข เพิ่มเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดถูกต้องมากทีส
่ ุดได้
รายงานการประชุมทีไ่ ด้รบ
ั การรับรองแล้ว จะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ณ ส�ำนักงานบร ิษัท และจัดเก็บในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อม
กับเอกสารแนบประกอบวาระการประชุมต่าง ๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

คณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการบร ิษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพือ
่ ปฏิบต
ั ิหน้าทีร่ บ
ั ผิดชอบในการพิจารณาทบทวนเรอื่ งส�ำคัญต่างๆเป็นการเฉพาะ ซึง่ คณะ
กรรมการบร ิษัทได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ดังนี้

•
•
•
•
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คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบร ิหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบร ิหาร

เลขานุการบรษัิ ท
บร ิษัทได้ แต่ งตั้ งบุคลากรซึง่ มีคุณวุฒิและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็นเลขานุการบร ิษัท เพื่อให้การบร ิหารงานของบร ิษัทด�ำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี
เลขานุการบร ิษัทมีหน้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบดังนี้
1. จัดท�ำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
(ก) ทะเบียนกรรมการ
(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�ำปีของบร ิษัท
(ค) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการหร ือผู้บร ิหาร และแจ้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายงาน
3. ด�ำเนินการอื่นๆ ตามทีค
่ ณะกรรมการก�ำกับตลาดทุนประกาศก�ำหนด
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามทีค
่ ณะกรรมการบร ิษัทมอบหมาย

การรวมหรอแยกต�
ื
ำแหน่ง
บร ิษัทถือเป็นนโยบายที่จะให้ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกับประธานเจ้าหน้าที่บร ิหาร เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและมีการสอบทานการ
บร ิหารงานได้อย่างโปร่งใส ประธานกรรมการเป็นผู้น�ำ และเป็นผู้ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบร ิษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการ
สนับสนุนและผลักดันให้กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การตั้งค�ำถามทีส
่ �ำคัญต่างๆ หาร ือ ช่วยเหลือแนะน�ำ และสนับสนุนการด�ำเนิน
ธุรกิจของฝ่ายจัดการ ผ่านทางประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหารอย่างสม่�ำเสมอ แต่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในงานประจ�ำทีฝ
่ ่ายจัดการมีหน้าทีเ่ ป็นผู้รบ
ั ผิดชอบ
ดูแล และมีประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหารเป็นหัวหน้าของฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบร ิษัทได้มอบอ�ำนาจให้ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหาร หร ือผูร้ บ
ั มอบอ�ำนาจ
เท่านั้นเป็นผู้ทม
ี่ ีอ�ำนาจลงนามผูกพันแทนบร ิษัท ตามอ�ำนาจทีม
่ อบไว้ ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหารได้รบ
ั มอบอ�ำนาจให้บร ิหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ตามอ�ำนาจหน้าทีท
่ รี่ บ
ั ผิดชอบทีไ่ ด้ก�ำหนดไว้อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ จะเห็นว่าอ�ำนาจของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ได้มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่
อย่างชัดเจนไม่ก้าวก่ายต่อกัน นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหารไม่มีการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการทีบ
่ ร ิษัทอื่นๆ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าทีใ่ นบร ิษัท
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การพัฒนาและส่งเสรมความรู
ิ
ใ้ ห้กับกรรมการและผู้บรหาร
ิ
บร ิษัทส่งเสร ิมให้กรรมการและผู้บร ิหารทุกคนมีโอกาสพัฒนาความรู ้ โดยคณะกรรมการบร ิษัทให้ความส�ำคัญต่อการเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรที่
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบต
ั ิหน้าทีก
่ รรมการ โดยเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Audit Committee Program (ACP), หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP), Director Certification Program (DCP), หลักสูตร  Role of the Compensation Committee (RCC) และหลักสูตร
Role of the Chairman Program (RCP)  ซึง่ จัดโดยสมาคมส่งเสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษัทไทย (IOD) ตลอดจนการจัดสัมมนาหลักสูตรสั้นๆ
อันเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าทีข
่ องคณะกรรมการบร ิษัท และรวมถึงหลักสูตรต่างๆ ทีส
่ มาคมส่งเสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษัทไทย จะจัดขึน
้ อีก
ต่อไปในอนาคต

การประเมินผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการบร ิษัทมีนโยบายให้มีการประเมินผลการปฏิบต
ั ิงานของคณะกรรมการบร ิษัททัง้ คณะเป็นประจ�ำทุกปีตามแนวทางการก�ำกับดูแล
กิจการทีด
่ ี เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆในระหว่างปีทผ
ี่ ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการท�ำงาน  ส�ำหรับการประเมินผลการ
ปฏิบต
ั ิงานของประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหารถูกประเมินโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบร ิษัท ซึง่ การ
ประเมินจะเชือ
่ มโยงกับผลการด�ำเนินงาน งบประมาณ แผนงานประจ�ำปี ของบร ิษัท และผลการประเมินจะถูกน�ำไปพิจารณาก�ำหนดอัตราการปรับ
ขึน
้ เง ินเดือนประจ�ำปีและสวัสดิการระยะยาวของประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหารต่อไป
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ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหาร
ิ

•

ค่าตอบแทนกรรมการ

บร ิษัทมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทนจะพิจารณาจากผลประกอบการของบร ิษัท และพิจารณาเปร ียบเทียบกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อ
น�ำเสนอต่อทีป
่ ระชุมผูถ
้ ือหุ้นส�ำหรับการอนุมต
ั ิ โดยค่าตอบแทนจะจ่ายเป็นเบีย
้ ประชุมเมือ
่ มีการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบร ิษัท และค่าตอบแทน
รายเดือน กรรมการทีเ่ ป็นสมาชิกของคณะอนุกรรมการก็จะได้ค่าตอบแทนในการท�ำหน้าทีข
่ องคณะอนุกรรมการด้วย โดยได้รบ
ั เป็นเบี้ยประชุมเมื่อ
เข้าร่วมประชุม

•

ค่าตอบแทนผู้บร ิหาร

เป็นไปตามหลักการและนโยบายของบร ิษัท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบร ิษัท และผลการปฏิบัติงานของผู้บร ิหารแต่ละคน

50

7. โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ และข้อมูลส�ำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ
้ รหาร
ิ พนักงาน
และอื่นๆ
7.1  โครงสร้างการก�ำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบรษัิ ท

เลขานุการบรษัิ ท
นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์

คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรหาร
ิ

่ยง
คณะกรรมการบรหารความเสี
ิ

คณะกรรมการตรวจสอบ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประธานเจ้าหน้าที่บรหาร
ิ
นายธนากร วัฒนว ิจารณ์

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานบรหาร
ิ

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานการเง ิน

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานพาณิชย์

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานการตลาด

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานพัฒนาธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าที่
สายงานปฏิบัติการ

นายธนากร วัฒนว ิจารณ์
(รักษาการ)

นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์

นายอนุศาสตร์ สระทองเว ียน

นายธนากร วัฒนว ิจารณ์
(รักษาการ)

นายวัชระ สุวัฒน์วรพงษ์

นายสาธิต จิรกุลสมโชค

ผู้จด
ั การฝ่ายบัญชี

ผู้อำ� นวยการฝ่ายการเง ิน

นายชาญเดช ปั้นตระกูล

นายมีชย
ั ปิยะว ิเศษพัฒน์
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คณะกรรมการบรษัิ ท
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นายชนินทร์ เย็นสุดใจ

ดร. ว ิชิต  แย้มบุญเรอง
ื

นายชินวัฒน์ อัศวโภคี

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

กรรมการและกรรมการอิสระ

กรรมการและกรรมการอิสระ

นายประจักษ์  ตั้งคารวคุณ

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

นายนรนทร์
ิ
ตรสุี โกศล

นายสัตวแพทย์สมชาย เลาห์ว ีระพานิช

นายธนากร วัฒนว ิจารณ์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหาร

7.2  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบรษัิ ท
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบรษัิ ท
คณะกรรมการบร ิษัท ประกอบด้วยบุคคลทีม
่ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์หลากหลาย มีความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์กับ
บร ิษัท เข้าใจบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ มีภาวะผู้น�ำ  มีการก�ำหนดว ิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายการก�ำกับดูแลกิจการ คู่มือจร ิยธรรม และจรรณ
ยาบรรณธุรกิจ ไว้อย่างชัดเจน มีความเป็นอิสระในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ และให้ความเห็นชอบในเรอื่ งต่างๆ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์
สูงสุดของบร ิษัทเป็นส�ำคัญ
คณะกรรมการบร ิษัท ประกอบด้วยกรรมการบร ิษัทจ�ำนวน 9 ท่าน โดยมีกรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผู้บร ิหาร 7 ท่าน ซึง่ เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน
กรรมการอิสระของบร ิษัทจ�ำนวน 3 ท่าน ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยก�ำหนด
ให้บร ิษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึง่ ในสามของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด
7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ�ำนาจควบคุมบรษัิ ทรายบุคคล
คณะกรรมการบร ิษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
ชือ
่ -นามสกุล

1.

นายชนินทร์ เย็นสุดใจ

ต�ำแหน่ง

ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ

2.

ดร.ว ิชิต แย้มบุญเร ือง

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

3.

นายชินวัฒน์ อัศวโภคี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4.

นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ

5.

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

6.

นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

7.

นายสัตวแพทย์สมชาย เลาห์ว ีระพานิช

กรรมการ

8.

นายธนากร วัฒนว ิจารณ์

กรรมการ
ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหาร

9.

นายนร ินทร์ ตร ีสุโกศล

กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการสายงานพัฒนาธุรกิจ

หมายเหตุ * นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามแทนบร ิษัท
กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชือ
่ ผูกพันบร ิษัท คือ นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ และ นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ สองคนนี้ลงลายมือชือ
่ ร่วมกันและ
ประทับตราส�ำคัญของบร ิษัท
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7.2.3 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรษัิ ท
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรษัิ ท

•

ปฏิบัติหน้าทีภ
่ ายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบร ิษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการบร ิษัท และมติทป
ี่ ระชุมผู้ถือ

หุ้น ด้วยความซือ
่ สัตย์ (Duty of Loyalty) ความระมัดระวัง (Duty of Care) มีความรับผิดชอบเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้น (Accountability) และมี
จร ิยธรรม (Ethics) โดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

•
•
•
•
•

ก�ำหนดว ิสัยทัศน์ กลยุทธ์ แผนงานและงบประมาณประจ�ำปีของบร ิษัท โดยมีการติดตามผลการด�ำเนินงานด้านต่างๆ ของบร ิษัทอย่างต่อ

เนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายทีก
่ �ำหนด และสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาทีอ
่ าจเกิดขึน
้ ได้อย่างทันเวลา
ก�ำหนดนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ีและการต่อต้านการทุจร ิตคอร์รป
ั ชัน โดยมีการทบทวนนโยบายการก�ำกับดูแลกิจการและการ

ต่อต้านการทุจร ิตคอร์รป
ั ชันเป็นประจ�ำทุกปี
ก�ำหนดให้มีระบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม เพียงพอ และติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานทีไ่ ด้รบ
ั

การยอมรับ โดยเปิดเผยความเพียงพอของการควบคุมภายในและรายงานสอบทานไว้ในรายงานประจ�ำปี
ก�ำหนดให้มีนโยบายความเสี่ยงและกรอบการบร ิหารความเสี่ยงทีเ่ หมาะสม รวมทัง้ ติดตามประสิทธิภาพของการบร ิหารความเสี่ยงอย่าง

สม่�ำเสมอ โดยเปิดเผยความเพียงพอของระบบการบร ิหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจ�ำปี
พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ รวมทัง้ มีอ�ำนาจในการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ตามความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามความเหมาะสมและความจ�ำเป็น โดยมีการติดตามผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อยอย่าง
สม่�ำเสมอ

•
•
•

ก�ำกับดูแลและส่งเสร ิมการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้จด
ั สรรทรัพยากรส�ำคัญ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และสร้าง

คุณประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย     
ก�ำกับดูแลให้มีการบร ิหารจัดการและพัฒนาสารสนเทศ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ พร้อมทัง้ มีการติดตาม

ทบทวนและปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก�ำกับดูแลให้มีการจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลทางการเง ินทีม
่ ีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสะท้อนผลประกอบการและฐานะทางการ

เง ิน ตามมาตรฐานทางการบัญชีทก
ี่ �ำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี รวมทัง้ เปิดเผยข้อมูลส�ำคัญต่าง ๆ ขององค์กรอย่างถูกต้องครบถ้วนตามกฎ
เกณฑ์และแนวปฏิบัติทเี่ กี่ยวข้อง

•

ก�ำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหารทีโ่ ปร่งใสและชัดเจน ตลอดจนก�ำหนดค่าตอบแทนและ

ประเมินผลงานเป็นประจ�ำทุกปี รวมทั้งติ ดตามดูแลให้มีกระบวนการเตร ียมบุคลากรเพื่อทดแทนหร ือสืบทอดต� ำแหน่งกรรมการและประธานเจ้า
หน้าทีบ
่ ร ิหาร

•
•
•

จัดให้มีการด�ำเนินงานตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี และสนับสนุนให้มีการสื่อสารไปสู่ทก
ุ คนในบร ิษัทให้ได้รบ
ั ทราบและยึดถือปฏิบต
ั ิ   
พิจารณาก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีข
่ องประธานคณะกรรมการบร ิษัท และประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหารอย่างชัดเจน
คณะกรรมการบร ิษัทอาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บร ิหารหร ือมอบอ�ำนาจให้บุคคลอื่นใดให้ด�ำเนินกิจการของบร ิษัทภายใต้การควบคุม

ของคณะกรรมการบร ิษัทหร ืออาจมอบอ�ำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำ� นาจตามทีค
่ ณะกรรมการบร ิษัทเห็นสมควรและภายในเวลาทีค
่ ณะกรรมการ
บร ิษัทเห็นสมควร และคณะกรรมการบร ิษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หร ือแก้ไขอ�ำนาจดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ การมอบอ�ำนาจดังกล่าวจะต้อง
ก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รบ
ั มอบอ�ำนาจไว้อย่างชัดเจน และต้ องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอ�ำนาจที่ท�ำให้ผู้รบ
ั มอบ
อ�ำนาจสามารถอนุมต
ั ิรายการทีต
่ นหร ือบุคคลอืน
่ ทีอ
่ าจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หร ืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอืน
่ ใดกับบร ิษัท

•
•
•
•
•

ก�ำกับดูแลให้คณะกรรมการบร ิษัทมีโครงสร้างและองค์ประกอบทีเ่ หมาะสม
ตรวจสอบ ติดตามการด�ำเนินนโยบาย และแนวทางบร ิหารงานต่างๆ ของบร ิษัททีก
่ �ำหนดเอาไว้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
พิจารณาและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบร ิษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างน้อยปีละครัง้
แต่งตั้งเลขานุการบร ิษัท เพือ
่ รับผิดชอบด�ำเนินการในด้านต่างๆ ในนามของบร ิษัทหร ือคณะกรรมการบร ิษัท เช่น ทะเบียนกรรมการ หนังสือ

เชิญประชุมกรรมการ และหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
รายงานการถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรทีย
่ ังไม่บรรลุนิติภาวะซึง่ ถือหลักทรัพย์ของบร ิษัท และรายงานการเปลี่ยนแปลงการ

ถือหลักทรัพย์ทก
ุ ครัง้ ทีม
่ ีการซือ
้ ขาย โอน หร ือรับโอนหลักทรัพย์ต่อคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันท�ำการหลัง
จากวันทีซ
่ อ
ื้ ขาย โอน หร ือรับโอนหลักทรัพย์
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•

เก็บรักษาข้อมูลภายในของบร ิษัททีล
่ ่วงรูจ้ ากการปฏิบัติหน้าที่ และไม่น�ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนหร ือผู้อื่น รวมถึงงดซือ
้ ขายหลักทรัพย์

ก่อนการประกาศแจ้งข่าวงบการเง ินอย่างน้อย 1 เดือน

7.3  ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในการด�ำเนินงานของบร ิษัทว่า มีการด�ำเนินงานที่โปร่งใสมีผู้กลั่นกรอง สอบทานและให้ค�ำแนะน�ำอย่างรอบคอบ คณะ
กรรมการบร ิษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อท�ำหน้าทีด
่ ังกล่าว และรายงานผลต่อคณะกรรมการบร ิษัท
7.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบร ิษั ทเป็นผู้แต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยแต่ งตั้ งบุ คคลที่มีคุณสมบัติครบถ้ วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยอย่างน้อย 3 คนและต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการบร ิษัททีเ่ ป็นกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 คน
โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรูค
้ วามเข้าใจ และมีประสบการณ์การท�ำงานด้านบัญชี หร ือการเง ิน ซึง่ เป็นทีย
่ อมรับ โดยในปี 2564 คณะ
กรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทัง้ สิ้น 8 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
ชือ
่ -นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1.

ดร. ว ิชิต แย้มบุญเร ือง

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.

นายชนินทร์ เย็นสุดใจ

กรรมการตรวจสอบ

3.

นายชินวัฒน์ อัศวโภคี

กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ * นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

•

สอบทานให้บร ิษัทมีการรายงานทางการเง ินอย่างถูกต้องและเพียงพอ โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บร ิหารทีร่ บ
ั ผิดชอบจัด

ท�ำรายงานทางการเง ินทัง้ รายไตรมาสและประจ�ำปี คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีสอบทานหร ือตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่ ห็น
ว่าจ�ำเป็นและเป็นเรอื่ งส�ำคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบร ิษัทก็ได้

•
•
•

สอบทานให้บร ิษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และการบร ิหารความเสี่ยงที่

เหมาะสมและมีประสิทธิผล
สอบทานให้บร ิษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�ำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หร ือ

กฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบร ิษัท
พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีภายนอกของบร ิษัท โดยค�ำนึงถึงความน่าเชือ
่ ถือ

ความเพียงพอของทรัพยากร และปร ิมาณงานตรวจสอบของส�ำนักงานสอบบัญชีน้ัน รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรทีไ่ ด้รบ
ั มอบหมายให้ทำ� การ
ตรวจสอบบัญชีของบร ิษัท

•
•
•
•
•
•
•

พิจารณา คัดเลือก แต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน
พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบร ิษัท ในกรณีทเี่ กิดรายการทีเ่ กี่ยวโยงหร ือรายการทีอ
่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มค
ี วามถูกต้อง

ครบถ้วน
จัดท�ำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�ำปีของบร ิษัท  ซึง่ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ

กรรมการตรวจสอบ
สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในทีเ่ กี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจร ิตคอร์รป
ั ชัน
ก�ำกับดูแลให้กรรมการ ผู้บร ิหาร และพนักงานทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจร ิตคอร์รป
ั ชันของบร ิษัท
พิจารณาข้อร้องเร ียนเกี่ยวกับเรอื่ งการทุจร ิตคอร์รป
ั ชัน
ปฏิบัติการอื่นใดตามทีค
่ ณะกรรมการบร ิษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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7.3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบร ิษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการบร ิษัทจ�ำนวน 3 คน โดยกรรมการ
ทุกคนไม่เป็นผู้บร ิหาร และมีประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นกรรมการอิสระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
ชือ
่ -นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1.

นายชินวัฒน์ อัศวโภคี

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3.

นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ * นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

•

ก�ำหนดคุณสมบัติของบุคคลทีจ
่ ะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบร ิษัท ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหาร และคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้สอดคล้องกับ

กลยุทธ์ในการด�ำเนินธุรกิจของบร ิษัท และก�ำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบร ิษัทเพื่อแทนกรรมการบร ิษัทที่ครบวาระ โดยพิจารณาสรรหา
กรรมการบร ิษัททีม
่ ีคุณสมบัติหลากหลายทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์กับบร ิษัท

•
•
•
•
•

พิจารณาสรรหาบุคคลผูม
้ ค
ี ณ
ุ สมบัติเหมาะสมมาด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบร ิษัททดแทนกรรมการบร ิษัททีค
่ รบวาระหร ือกรณีอน
ื่ ๆ โดยค�ำนึง

ถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบร ิษัทและ/หร ือทีป
่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบรษัิ ทในเรอื่ งโครงสร้าง หน้าทีแ
่ ละความรับผิดชอบ รวมทัง้ แนวปฏิบต
ั ิของคณะกรรมการ

บร ิษัทและคณะกรรมการชุดย่อยพิจารณา
ทบทวนและเสนอแนะหากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับกฎบัตร (Charter) ของคณะกรรมการบร ิษัท และคณะกรรมการชุดย่อยชุด

ต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
จัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหาร พร้อมทัง้ รายชือ
่ ผู้ทเี่ หมาะสม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบร ิษัทพิจารณา
เสนอนโยบายและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าทีค
่ วามรับผิดขอบของกรรมการ โดยให้สอดคล้องกับผล

การด�ำเนินงานของบร ิษัท และผลการประเมินการปฏิบต
ั ิงาน เพื่อจูงใจ และรักษาบุคคลทีม
่ ีศักยภาพ และความสามารถ ทัง้ นี้ให้คณะกรรมการบร ิษัท
เป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนน�ำเสนอต่อทีป
่ ระชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ทุกปี

•
•
•
•
•

ประเมินผลการปฏิบต
ั ิงานของประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหาร เพือ
่ ก�ำหนดค่าตอบแทนก่อนน�ำเสนอขออนุมต
ั ิจากคณะกรรมการบร ิษัทเป็นประจ�ำ
พิจารณาทบทวน ศึกษา ติดตามความเปลี่ยนแปลง และแนวโน้มในเรอื่ งผลตอบแทนของคณะกรรมการบร ิษัท รวมทัง้ การเปร ียบเทียบ

กับบร ิษัทจดทะเบียนภายนอกอื่นๆ ทีม
่ ีโครงสร้างใกล้เคียงกัน เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการบร ิหารงานให้เจร ิญก้าวหน้า
รายงานความคืบหน้าและผลการปฏิบต
ั ิงานต่อคณะกรรมการบรษัิ ททุกครัง้ หลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อย่างสม่�ำเสมอ
ประเมินผลการปฏิบต
ั ิหน้าทีข
่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบร ิษัททราบ
ปฏิบัติหน้าทีใ่ นเร ืองอื่นๆ ตามทีค
่ ณะกรรมการบร ิษัทมอบหมาย

7.3.3 คณะกรรมการบรหารความเสี
ิ
่ยง
คณะกรรมการบร ิษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบร ิหารความเสี่ยง ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 คน โดยกรรมการทุกคนเป็นผู้บร ิหาร
และมีประธานกรรมการเป็นประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหาร
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คณะกรรมการบร ิหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
ชือ
่ -นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1.

นายธนากร วัฒนว ิจารณ์

ประธานกรรมการบร ิหารความเสี่ยง

2.

นายอนุศาสตร์ สระทองเว ียน

กรรมการบร ิหารความเสี่ยง

3.

นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์

กรรมการบร ิหารความเสี่ยง

4.

นายสาธิต จิรกุลสมโชค

กรรมการบร ิหารความเสี่ยง

5.

นายวัชระ สุวัฒน์วรพงษ์

กรรมการบร ิหารความเสี่ยง

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรหารความเสี
ิ
่ยง

•
•
•		
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

พิจารณากลั่นกรองนโยบายและกรอบแนวทางการบร ิหารความเสี่ยง
ก�ำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบร ิหารความเสี่ยง
ก�ำกับดูแลและติดตามกระบวนการประเมินและการจัดท�ำแผนบร ิหารความเสี่ยง
ก�ำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยง (Risk Criteria) และความเสี่ยงทีบ
่ ร ิษัทจะยอมรับได้ (Risk Tolerance)
ก�ำหนดมาตรการทีจ
่ ะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะการณ์
สนับสนุนการบร ิหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นทีจ
่ ำ� เป็นให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
ทบทวนและให้ความเห็นเกี่ยวกับรายงานสรุปแผนบร ิหารความเสี่ยงในปีทผ
ี่ ่านมา
ก�ำกับดูแลกระบวนการประเมินความเสี่ยง
อนุมัติแผนบร ิหารความเสี่ยง และติดตามความก้าวหน้าของการด�ำเนินงานตามแผนบร ิหารความเสี่ยง
เป็นทีป
่ ร ึกษา ให้ค�ำแนะน�ำ ในการด�ำเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงหลักของบร ิษัท
รายงานผลการจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ รวมถึงอ�ำนวยความสะดวกและให้ความมือกับ

คณะกรรมการตรวจสอบในการเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมการบร ิหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้
รายงานผลการจัดการความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบร ิษัทอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามทีค
่ ณะกรรมการบร ิษัทมอบหมาย
ตรวจติดตามการบร ิหารความเสี่ยงและการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการด�ำเนินการที่เกี่ยวข้องตามก�ำหนดกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติ

ของบร ิษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
7.3.4  คณะกรรมการบรหาร
ิ
คณะกรรมการบร ิหาร ประกอบด้วยกรรมการจ�ำนวน 5 คน โดยกรรมการ 1 ท่าน ไม่เป็นผู้บร ิหาร และท�ำหน้าทีเ่ ป็นประธานกรรมการ โดยคณะ
กรรมการบร ิหารจะจัดให้มีการประชุมเดือนละ 2 ครัง้
คณะกรรมการบร ิหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
ชือ
่ -นามสกุล

ต�ำแหน่ง

1.

นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ

ประธานกรรมการบร ิหาร

2.

นายธนากร วัฒนว ิจารณ์

กรรมการบร ิหาร

3.

นายอนุศาสตร์ สระทองเว ียน

กรรมการบร ิหาร

4.

นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์

กรรมการบร ิหาร

5.

นายวัชระ สุวัฒน์วรพงษ์

กรรมการบร ิหาร

6.

นายสาธิต จิรกุลสมโชค

กรรมการบร ิหาร
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ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรหาร
ิ

•
•

ก�ำหนดนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด�ำเนินงาน งบประมาณประจ�ำปี และอ�ำนาจการบร ิหารงานต่างๆ ของบร ิษัท เพื่อเสนอให้

คณะกรรมการบร ิษัทอนุมัติ
ควบคุมดูแลการด�ำเนินธุรกิจของบร ิษัทให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนการด�ำเนินงาน และงบประมาณประจ�ำปีทไี่ ด้รบ
ั

การอนุมัติจากคณะกรรมการบร ิษัทอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องต่อสภาพธุรกิจทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลา รวมถึง ให้ค�ำปร ึกษาและ
ข้อแนะน�ำการบร ิหารจัดการแก่ผู้บร ิหารระดับสูง

•
•
•
•

พิจารณาการใช้จา่ ยเง ินเพื่อการลงทุน การจัดท�ำธุรกรรมทางการเง ินกับสถาบันการเง ิน เพื่อการเปิดบัญชี กู้ยืม จ�ำน�ำ  จ�ำนอง ค้�ำประกัน

และการอื่นใด รวมถึงการซือ
้ ขาย/จดทะเบียนกรรมสิทธิท
ี่ ิน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบร ิษัทอนุมัติ
์ ด
ก�ำหนดโครงสร้างองค์กรและการบร ิหารจัดการทีม
่ ีประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมทัง้ เรอื่ งการคัดเลือก การฝึกอบรม การว่าจ้าง และการ

เลิกจ้างพนักงานของบร ิษัททีเ่ ป็นคณะผู้บร ิหาร หร ือผู้บร ิหารระดับสูง เพื่อเสนอต่อทีป
่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
พิจารณากลัน
่ ยูภ
่ ายใต้อำ� นาจหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบ และ/หร ือเป็นอ�ำนาจ
่ กรองงานทุกประเภททีเ่ สนอคณะกรรมการบร ิษัท ยกเว้นงานทีอ

ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบร ิษัททีจ
่ ะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรอง เพื่อเสนอคณะกรรมการบร ิษัทโดยตรง
ปฏิบัติหน้าทีใ่ นเรอื่ งอื่นๆ ตามทีค
่ ณะกรรมการบร ิษัทมอบหมาย

7.4  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บรหาร
ิ
7.4.1 รายชือ
่ และต�ำแหน่งของผู้บรหาร
ิ
ผู้บร ิหารของบร ิษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
ชือ
่ -นามสกุล
1.

นายธนากร วัฒนว ิจารณ์

ต�ำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหาร
ประธานเจ้าหน้าทีส
่ ายงานบร ิหาร (รักษาการ)
ประธานเจ้าหน้าทีส
่ ายงานการตลาด (รักษาการ)
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2.

นายอนุศาสตร์ สระทองเว ียน

ประธานเจ้าหน้าทีส
่ ายงานพาณิชย์

3.

นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์

ประธานเจ้าหน้าทีส
่ ายงานการเง ิน

4.

นายวัชระ สุวัฒน์วรพงษ์

ประธานเจ้าหน้าทีส
่ ายงานสายงานพัฒนาธุรกิจ

5.

นายสาธิต จิรกุลสมโชค

ประธานเจ้าหน้าทีส
่ ายงานสายงานปฏิบัติการ

6.

นายมีชย
ั ปิยะว ิเศษพัฒน์

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายการเง ิน

7.

นายชาญเดช ปั้นตระกูล

ผู้จด
ั การฝ่ายบัญชี

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บรหาร
ิ

•
•
•
•
•

มีอ�ำนาจควบคุมการบร ิหารงานของบร ิษัทให้เป็นไปตามนโยบายทีค
่ ณะกรรมการบร ิษัทก�ำหนดไว้ และรายงานผลการด�ำเนินงานต่อคณะ

กรรมการบร ิษัท ตามล�ำดับ
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณประจ�ำปีทฝ
ี่ า่ ยบร ิหารจัดท�ำเพือ
่ น�ำเสนอให้คณะกรรมการบร ิษัทพิจารณาอนุมต
ั ิ รวมทัง้ ควบคุมการใช้จา่ ย

งบประมาณประจ�ำปีของแต่ละหน่วยงาน
พิจารณาประเมินการด�ำเนินงานของบร ิษัทอย่างสม่�ำเสมอ เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยต่างๆ ไม่วา่ จากภายในหร ือภายนอกบร ิษัท
มีอ�ำนาจสั่งการ ออกระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายหร ือผลประโยชน์ของบร ิษัท
มีอ�ำนาจพิจารณาอนุมัติการจัดซือ
้ และใช้จา่ ยเง ินในเรอื่ งที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามปกติของบร ิษัท ซึง่ รวมถึง การอนุมัติการจัดซือ
้

สินค้าวัตถุดิบและบร ิการอื่นทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ และค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน ค่าใช้จา่ ยในการขายและบร ิหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นตาม
งบประมาณทีไ่ ด้รบ
ั อนุมัติจากคณะกรรมการบร ิษัท ภายในวงเง ินทีไ่ ด้รบ
ั จากการมอบอ�ำนาจ

•
•
•
•

ในการพิจารณาจัดซือ
้ ทรัพย์สินให้มีการน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบร ิษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พิจารณาการน�ำสิทธิและทรัพย์สินของบร ิษัท ไปก่อภาระผูกพันใดกับบุคคล บร ิษัท ห้างร้าน หร ือสถาบันการเง ิน เพือ
่ น�ำเสนอคณะกรรมการ

บร ิษัทอนุมัติ
พิจารณาผลก�ำไรและขาดทุนของบร ิษัทประกอบการเสนอจ่ายเง ินปันผลระหว่างกาลหร ือเง ินปันผลประจ�ำปี เพือ
่ เสนอคณะกรรมการบร ิษัท

อนุมัติ

ด�ำเนินการใดๆ เพือ
่ สนับสนุนการด�ำเนินงานของบรษัิ ท ตามการให้อำ� นาจจากคณะกรรมการบรษัิ ท ซึง่ อยูภ
่ ายใต้นโยบายของคณะกรรมการ

บร ิษัท

ทัง้ นี้ ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหารอาจมอบอ�ำนาจช่วงให้พนักงานระดับบร ิหารของบร ิษัท มีอ�ำนาจอนุมัติทางการเง ินเรอื่ งใดเรอื่ งหนึง่ หร ือหลาย
เรอื่ งตามทีป
่ ระธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหารพิจารณาเห็นสมควร อ�ำนาจหน้าทีข
่ องประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหารดังกล่าวข้างต้น จะไม่รวมถึงอ�ำนาจทีท
่ ำ� ให้ประธาน
เจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหารสามารถอนุมัติรายการทีต
่ น หร ือบุคคลทีอ
่ าจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หร ืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อ
บังคับบร ิษัทและตามทีส
่ �ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก�ำหนด) ท�ำกับบร ิษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการทีเ่ ป็นไป
ตามปกติธรุ กิจทีม
่ ีการก�ำหนดขอบเขตชัดเจนซึง่ ระบุไว้ในเรอื่ งนโยบายในการท�ำรายการระหว่างกันในอนาคต
7.4.2 ค่าตอบแทนผู้บรหาร
ิ
ค่าตอบแทนรวมของผู้บร ิหารรวมเป็นจ�ำนวนเง ินทัง้ สิ้น 26,833,756 บาท
หมายเหตุ ผู้บร ิหาร หมายถึง ผู้บร ิหารตามนิยามทีส
่ �ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�ำหนดรายละเอียด
ค่าตอบแทนของผู้บร ิหารประกอบด้วย เง ินเดือนและโบนัส รวมกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ค่าตอบแทนอื่นๆ    
- ไม่มี –
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7.5  ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
บร ิษัทไม่มีข้อพิพาททางแรงงานทีส
่ �ำคัญในระยะเวลา 3 ปีทผ
ี่ ่านมา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร ิษัทมีพนักงานแบ่งตามสายงานได้ ดังนี้

พนักงาน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

1.

ฝ่ายบร ิหาร

12

คน

2.

ฝ่ายขายผู้แทนจ�ำหน่าย

57

คน

3.

ฝ่ายขายอุตสาหกรรมและเคมีเกษตร

18

คน

4.

ฝ่ายการตลาด

18

คน

5.

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ

20

คน

6.

ฝ่ายสารสนเทศ

5

คน

7.

ฝ่ายจัดซือ
้

9

คน

8.

ฝ่ายบัญชี

14

คน

9.

ฝ่ายการเง ิน

12

คน

10.

ฝ่ายว ิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

27

คน

11.

ฝ่ายโลจิสติกส์

64

คน

12.

ฝ่ายว ิศวกรรม

13

คน

13.

ฝ่ายผลิต

222

คน

14.

ฝ่ายประกันคุณภาพ

29

คน

15.

แผนกระบบคุณภาพและความปลอดภัย

8

คน

16.

แผนกพัฒนาธุรกิจ

5

คน

533

คน

จ�ำนวนพนักงานรวม
เง ินเดือน โบนัส และกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ประจ�ำปี 2564

227.74

ล้านบาท

ค่าตอบแทน : บร ิษัทมีนโยบายการจ่ายอัตราค่าตอบแทนพนักงาน โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
เดียวกัน รวมถึง ค่าตอบแทนพนักงานจะต้องเหมาะสมกับการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตของบร ิษัท ทัง้ นี้ บร ิษัทได้จด
ั ตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยง
ชีพให้แก่พนักงานตั้งแต่จด
ั ตั้งบร ิษัท โดยพนักงานจะจ่ายเง ินสะสมในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเง ินเดือนแต่ละเดือน และบร ิษัทจ่ายเง ินสมทบใน
อัตราร้อยละ 5 ของเง ินเดือนพนักงาน
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7.6  ข้อมูลส�ำคัญอื่นๆ

ผู้รบ
ั ผิดชอบ

เลขานุการบร ิษัทและ

นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์

หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
					

รายละเอียด

•
•

เลขานุการบร ิษัท
โทรศัพท์ 0-2320-2288
อีเมล : companysecretary@sherwood.co.th
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 0-2320-2288
อีเมล์: ir@sherwood.co.th

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

นางสาวมนพันธ์ ภูมิรต
ั นจร ินทร์

บร ิษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ำกัด

ผู้สอบบัญชี

นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน

บร ิษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด โดยค่าสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรบ
ั อนุญาตทะเบียน

ประจ�ำปี 2564 เป็นเง ินจ�ำนวน 1,360,000 บาท

เลขที่ 3930 และ/หร ือ

เท่ากับปี 2563 ส�ำหรับค่าบร ิการอื่นในรอบปีบัญชี

นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล

ทีผ
่ ่านมาบร ิษัทไม่มีการรับบร ิการอื่นจากส�ำนักงาน

ผู้สอบบัญชีรบ
ั อนุญาตเลขที่ 5874

ดังกล่าว ทัง้ นี้ บร ิษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด

และ/ หร ือ นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร

เป็นผู้สอบบัญชีของบร ิษัทย่อย ประจ�ำปี 2564 ด้วย

ผู้สอบบัญชีรบ
ั อนุญาตเลขที่ 5730
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8. รายงานผลการด�ำเนินงานส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการ
8.1  สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา
ในปี 2564 บร ิษัทได้รบ
ั ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) จากสมาคมส่งเสร ิมผู้ลงทุนไทย (TIA)ด้วยคะแนน 97.5 คะแนน
และได้รบ
ั ผลการประเมินการก�ำกับดูแลกิจการของบร ิษัทจดทะเบียน จากสมาคมส่งเสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษัทไทย (IOD) ซึง่ อยูใ่ นเกณฑ์ “ดีมาก”
(4 ดาว) ส�ำหรับการปฏิบัติตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ีของบร ิษัทในปี 2564 โดยสรุปดังนี้
1. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุน
้
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท�ำให้บร ิษัทไม่สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบ
ปกติได้ คณะกรรมการบร ิษัท จึงมีมติให้จด
ั การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 27 เมษายน 2564
เวลา 10.00 น. โดยด�ำเนินการจัดประชุมภายใต้พระราชก�ำหนดว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ นี้
บร ิษัทได้จด
ั ท�ำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดวาระการประชุม เพื่อพิจารณาเหตุผลความจ�ำเป็น ผลกระทบทัง้ ด้านบวกและลบ
ในแต่ละวาระ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ   หนังสือมอบฉันทะรูปแบบตามทีก
่ ฎหมายก�ำหนด รวมทัง้ ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมส�ำหรับรูป
แบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 21 วัน พร้อมทัง้ น�ำเสนอไว้บนเว็บไซต์บร ิษัทล่วงหน้า
อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม และได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์รายวันติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม เพื่อบอกกล่าวเร ียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการล่วงหน้า อีกทัง้ คณะกรรมการบร ิษัท ได้มอบหมายให้เลขานุการบร ิษัท ด�ำเนินการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมีสิทธิในการเสนอระเบียบวาระ
การประชุม และชือ
่ กรรมการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 12 มกราคม 2564 - 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึง่ บร ิษัทได้ระบุถึงขั้นตอน ว ิธีการในการพิจารณาที่
ชัดเจน และโปร่งใส และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบร ิษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด
เสนอเพิ่มวาระการประชุม และเสนอรายชือ
่ บุคคลเพื่อเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
ในการลงทะเบียนเข้าประชุม บร ิษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยการมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และหากผู้ถือหุ้น หร ือผู้ถือหุ้นทีม
่ อบฉันทะให้บุคคลใดๆทีแ
่ สดงความประสงค์จะเข้าร่วมการประชุม บร ิษัท
ได้น�ำส่งชือ
่ ผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ผ่านทางอีเมลเป็นการล่วงหน้าเพื่อทีจ
่ ะสามารถเข้าลงทะเบียนในระบบ ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้น
สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 ชัว่ โมงและต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ โดยผูถ
้ ือหุ้นจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ได้ในวาระทีอ
่ ยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้มีการลงมติและนับเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระทีไ่ ด้เข้าร่วมประชุมเป็นต้นไป
เมื่อเรมิ่ การประชุมทุกครัง้ เลขานุการบร ิษัทจะชีแ
้ จงขั้นตอน ว ิธีการประชุม และการออกเสียงลงคะแนนอย่างชัดเจน ส�ำหรับการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บร ิษัทได้เปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทีผ
่ ู้ถือหุ้นได้ลงมติไว้ในทันที นอกจากนี้ คณะกรรมการบร ิษัท ด�ำเนิน
การประชุมผู้ถือหุ้นตามล�ำดับวาระทีไ่ ด้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม และมิได้มีการเพิ่มวาระในทีป
่ ระชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า เพื่อ
ให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างเพียงพอและเหมาะสม ในการประชุมคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือ
หุ้นสอบถามค�ำถามเพิ่มเติม โดยมีประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหาร ผู้บร ิหารระดับสูงด้านบัญชีการเง ิน ร่วม
ตอบค�ำถาม อย่างไรก็ตาม ในการตอบค�ำถาม คณะกรรมการได้ยึดถือความเท่าเทียมของการให้ข้อมูลสารสนเทศเป็นส�ำคัญ
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม คณะกรรมการบร ิษัท ได้มอบหมายให้เลขานุการบร ิษัท เป็นผู้บน
ั ทึกรายงานการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน และ
เผยแพร่รายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกรายรับทราบผ่านทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ ทัง้ นี้ บร ิษัทได้จด
ั ส่งรายงานการประชุมต่อตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน หลังการประชุมเสร็จสิ้น
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2. นโยบายต่อผู้มีส่วนได้เสีย
บร ิษัทได้ให้ความส�ำคัญในเรอื่ งสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ดังนี้

•

ผู้ถือหุ้น

บร ิษัทมุง่ มัน
่ ถือได้และแน่วแน่ในการสร้างงานสร้างกิจการให้มฐี านะทางการเง ินทีม
่ ัน
่ ในการด�ำเนินธุรกิจอย่างมีบรรษัทภิบาล เชือ
่ คงอย่างยัง่ ยืน
เพื่อเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยยึดมั่นในสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน

•

พนักงาน

บร ิษัทตระหนักถึงความส�ำคัญของพนักงาน โดยถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรทีม
่ ีค่าและเป็นปัจจัยแห่งความส�ำเร็จของบร ิษัท บร ิษัทปฏิบต
ั ิต่อ
พนักงานอย่างเท่าเทียมกันบนหลักสิทธิมนุษยชนตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน จึงสนับสนุนการพัฒนาความรูค
้ วามสามารถให้พนักงานทุกคน โดย
การจัดอบรมทัง้ ภายในและภายนอกให้กับพนักงานตามความเหมาะสม รวมถึง การดูแลสุขอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน ทัง้ นี้ บร ิษัทได้
จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อดูแลสิทธิของพนักงาน มีการให้ผลตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ หมาะสมและเป็นธรรม โดยได้จด
ั ให้มีสวัสดิการค่า
รักษาพยาบาล สวัสดิการรถรับ-ส่ง กิจกรรมวันเกิดพนักงาน มีสโมสรชมรมต่างๆ เพื่อให้พักผ่อนหลังจากเหน็ดเหนื่อยจากการปฏิบัติงาน อย่างไร
ก็ตาม บร ิษัทมีการก�ำหนดดัชนีชวี้ ด
ั ผลการด�ำเนินงานของบร ิษัทและพนักงานเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานทีท
่ ม
ุ่ เทในการปฏิบต
ั ิ
งานอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บร ิษัท และบรรลุเป้าหมายในการด�ำเนินธุรกิจให้บร ิษัทมีผลประกอบการทีด
่ ี โดยดัชนี
ชีว้ ัดผลการด�ำเนินงานประกอบด้วย การวัดผลจากตัวเลขทางการเง ิน และการวัดผลทีไ่ ม่ใช่ตัดเลขทางการเง ิน

		

นโยบายในการพัฒนาพนักงาน
บร ิษัทมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน และรับมือ

กับว ิทยาการใหม่ๆ ทีพ
่ ัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจัดให้มีการอบรมภายในองค์กร  และกับองค์กรภายนอก โดยแบ่งตามหลักสูตรต่างๆ
ที่เหมาะสมกับต�ำแหน่งงานงาน มาตรฐานว ิชาชีพ หร ือตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ และ
ประสิทธิภาพในการท�ำงานทั้งในส่วนงานเทคนิค (Technical) สายงานว ิชาชีพ (Professional) และการจัดการทั่วไป และเพื่อเสร ิมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและส่งเสร ิมความเจร ิญก้าวหน้าในสายงานของตน โดยแบ่งการฝึกอบรมดังนี้
		

(1) พนักงานระดับปฏิบัติการ
บร ิษัทจัดให้พนักงานเข้ารับการฝึกอบรมด้านเทคนิคและว ิชาชีพทัง้ หลักสูตรภายในและนอกบร ิษัท ในสาขาว ิชาทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบัติ

งานของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ จะมีการให้ความรูเ้ กี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ และระบบความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
เพื่อให้พนักงานมีความเข้าใจลักษณะการท�ำงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระบบมาตรฐาน ISO 9001 และ
ISO 14001
		

(2) พนักงานระดับบรหาร
ิ
บร ิษัทมีนโยบายในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของบุคลากรขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขัน และรับมือ

กับว ิทยาการใหม่ๆ ทีพ
่ ัฒนาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงจัดให้มีการอบรมภายในองค์กร และกับองค์กรภายนอก โดยแบ่งตามหลักสูตรต่างๆ
ทีเ่ หมาะสมกับต�ำแหน่งงานมาตรฐานว ิชาชีพ หร ือตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างสม่�ำเสมอ พร้อมกับส่งพนักงานไปศึกษา
ดูงานต่างประเทศ เพือ
่ น�ำเอาความรูแ
้ ละเทคโนโลยีทท
ี่ น
ั สมัย มาพัฒนาผลิตภัณฑ์และองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลีย
่ นแปลงในอุตสาหกรรม
และเพิม
ั คู่มอ
ื จร ิยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ ตั้งแต่
่ ศักยภาพในการแข่งขันในอนาคต นอกจากนี้ ส�ำหรับพนักงานทีเ่ ข้าใหม่ในแต่ละปีจะได้รบ
วันแรกที่เรมิ่ งานกับบร ิษัททันที เพื่อให้พนักงานใหม่ทำ� ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติหน้าทีไ่ ด้อย่างถูกต้องเหมาะสม

•

ลูกค้า

บร ิษัทมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการบร ิการให้ดียิง่ ขึน
้ เพื่อให้ลูกค้าได้รบ
ั ผลิตภัณฑ์ และการบร ิการต่างๆ ทีค
่ ุ้มค่าในด้าน
ราคา คุณภาพ และความปลอดภัย โดยผ่านขั้นตอนว ิเคราะห์จากผู้เชีย
่ วชาญ ทัง้ ในด้านเทคโนโลยี และการรักษาสิ่งแวดล้อม

•

คู่ค้าและ/หร ือเจ้าหนี้

บร ิษัทได้ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรม มีความรับผิดชอบ และโปร่งใส โดยปฏิบัติตามเงอื่ นไข ข้อก�ำหนดของสัญญาและพันธะทางการเง ิน
อย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่ใช้ว ิธีการทีไ่ ม่สุจร ิต ปกปิดข้อมูลหร ือข้อเท็จจร ิงอันจะท�ำให้เจ้าหนี้เกิดความเสียหาย ทัง้ นี้ บร ิษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ข้อตกลง เงอื่ นไขทางการค้าและให้ขอ
้ มูลทีถ
่ ูกต้อง มีการสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจทีด
่ ีต่อกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนความรู ้ ร่วมกันพัฒนาสินค้า
และบร ิการ เพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่สินค้าและบร ิการ ไม่เร ียกรับหร ือยินยอมทีจ
่ ะรับทรัพย์สินหร ือประโยชน์อื่นใด ซึง่ อยูน
่ อกเหนือข้อตกลงทางการค้า
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•

คู่แข่ง

บร ิษัทได้ปฏิบัติตามเงอื่ นไข ข้อบังคับของการแข่งขันอย่างเคร่งครัด ไม่ล่วงละเมิดความลับ หร ือทรัพย์สินทางปัญญา และไม่ทำ� ลายชือ
่ เสียง
และความสัมพันธ์กับคู่แข่งทางการค้า

•

ภาครัฐ

บร ิษัทยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าทีใ่ นการเสียภาษีอย่างถูกต้อง และยึดถือในการปฏิบัติกับภาครัฐ หร ือหน่วยราชการตามหลักกฎหมายและกฎ
ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

•

ชุมชน สังคม

บร ิษัทมีนโยบายในการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม มุ่งสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและการพัฒนา
ของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน และจะค�ำนึงการรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีทอ
้ งถิ่นทีบ
่ ร ิษัทตั้งอยู่ นอกจากนี้ บร ิษัทมีนโยบายที่
จะยึดมั่นปฏิบัติตนเป็นพลเมืองทีด
่ ี เคารพกฎหมาย และข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม และชุมชน

•

สิ่งแวดล้อม

บร ิษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จึงมีนโยบาย คุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้พนักงานทุกคนถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อมีส่วนในการลดผลกระทบและมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
บรษัิ ทยังมีการควบคุมดูแลการบรหารจั
ิ
ดการการก�ำจัดของเสีย ทัง้ จากกระบวนการผลิตและการใช้งานทัว่ ไป รวมถึงสิง่ ปนเปื้ อนต่างๆ สู่สภาพแวดล้อม
ภายนอก โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและมีการติ ดตามเฝ้าระวังอย่างต่ อเนื่อง ทั้งนี้ บร ิษัทได้ จดทะเบียนเพื่อรับรอง ISO 14001 ซึง่ เป็น
มาตรฐานส�ำหรับระบบบร ิหารสิ่งแวดล้อม
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บร ิษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศอันเป็นเรอื่ งทีม
่ ีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทัง้ ทางเว็บไซต์ของบร ิษัท ในปี 2564 บร ิษัทไม่ได้รบ
ั การแจ้งเบาะแสการทุจร ิต การกระท�ำผิด หร ือข้อร้องเร ียนใดๆ
4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการบร ิษัทและผู้บร ิหารมีหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือและเปลี่ยนแปลงหลักทรัพย์ทุกครัง้ ต่ อคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันท�ำการนับจากวันทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลง
การถือครองหลักทรัพย์
คณะกรรมการบร ิษัท ได้ทราบถึงรายการทีม
่ ีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และรายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน รวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบทุกครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบร ิษัท เกี่ยวกับรายการทีม
่ ีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่
เกี่ยวโยงกันอย่างสม่�ำเสมอ และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ โดยก�ำหนดราคาและเงอื่ นไขเสมือนการท�ำรายการกับบุคคล
ภายนอก (Arm’s Length Basis) โดยรายการระหว่างกันทีม
่ ีสาระส�ำคัญจะเปิดเผยรายละเอียด มูลค่ารายการ คู่สัญญา เหตุผล / ความจ�ำเป็น ใน
หัวข้อ รายงานระหว่างกัน
ส�ำหรับการประชุมคณะกรรมการบร ิษัท ในวาระใดทีก
่ รรมการมีส่วนได้ส่วนเสีย ประธานกรรมการจะขอความร่วมมือให้กรรมการแจ้งต่อทีป
่ ระชุม
เพื่อรับทราบ และในการพิจารณาวาระทีก
่ รรมการมีส่วนได้เสีย กรรมการจะต้องออกจากทีป
่ ระชุม และงดออกเสียงหร ือความเห็นใดๆ ในวาระนั้นๆ
เว้นแต่ประธานในทีป
่ ระชุมจะอนุญาตเพื่อตอบข้อซักถาม
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบร ิษัท มีหน้าทีใ่ นการก�ำหนดนโยบาย แนวทางการด�ำเนินงาน และแผนการรองรับภายใต้ปจ
ั จัยการเปลีย
่ นแปลงต่างๆให้มีความ
สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของบร ิษัท รวมทัง้ ให้ความเห็นชอบในกลยุทธ์ และจัดท�ำนโยบายทีส
่ �ำคัญ เพื่อให้พนักงานยึดถือเป็นแนวปฏิบัติน�ำไปสู่
ความยั่งยืนและผลประโยชน์สูงสุดให้กับบร ิษัทอันเป็นหน้าทีข
่ องคณะกรรมการบร ิษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น
องค์ประกอบคณะกรรมการบรษัิ ท
คณะกรรมการบร ิษัท มีจำ� นวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

•
•

กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็นผู้บร ิหาร 7 ท่าน ซึง่ เป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน
กรรมการทีเ่ ป็นผู้บร ิหาร 2 ท่าน

บร ิษัทมีกรรมการอิสระจ�ำนวน 3 ท่าน ซึง่ เป็นไปตามเกณฑ์ของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยก�ำหนดให้
บร ิษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึง่ ในสามของจ�ำนวนกรรมการทัง้ หมด
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การแต่งตั้งและการสรรหากรรมการบรษัิ ท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ ทักษะความรู ้ ประสบการณ์ และความเชีย
่ วชาญของแต่ละบุคคล
รวมถึงการพิจารณาบุคคลที่จะเสนอชือ
่ ให้เป็นกรรมการอิสระจะต้ องเป็นบุคคลที่สามารถให้ความเห็นได้ อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง เพือ
่ ให้มค
ี วามสอดคล้อง และเป็นประโยชน์สงู สุดแก่การด�ำเนินธุรกิจของบร ิษัท ทัง้ นี้ บร ิษัทได้เปิดโอกาสให้ผถ
ู้ ือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอ
ชือ
่ และส่งประวัติผู้ทเี่ หมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ส�ำหรับ วาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต
่ ้องออกตามวาระ ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี เป็นประจ�ำทุกปี
การประชุมคณะกรรมการบรษัิ ท และคณะอนุกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการบร ิษัททุกครัง้ ฝ่ายจัดการจะน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานของบร ิษัท เพื่อให้คณะกรรมการได้มีโอกาสในการพิจารณา
ทบทวนทิศทาง ให้เป็นไปตามทีว่ างไว้อยู่เสมอ นอกจากนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบร ิษัท ประธานกรรมการบร ิษัท ซึง่ ท�ำหน้าทีป
่ ระธานทีป
่ ระชุม
ได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผูบ
้ ร ิหารแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ พร้อมทัง้ สามารถเสนอเรอื่ งเพิม
่ เติมในวาระการประชุมและสามารถอภิปราย
ให้ความเห็นได้โดยเปิดเผย ในการพิจารณาเรอื่ งต่างๆ
ตารางการจัดประชุมคณะกรรมการประจ�ำปี 2564
ชือ
่

จ�ำนวนการประชุมในปี 2564 จ�ำนวนการประชุมในปี 2563

คณะกรรมการบร ิษัท

6

6

คณะกรรมการตรวจสอบ

8

8

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1

2

คณะกรรมการบร ิหารความเสี่ยง*

5

-

42

35

คณะกรรมการบร ิหาร
หมายเหตุ * จัดตั้งเมื่อปี 2564
การพัฒนาและส่งเสรมความรู
ิ
ใ้ ห้กับกรรมการและผู้บรหาร
ิ

การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรของกรรมการบร ิษัททีจ
่ ด
ั โดยสมาคมส่งเสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษัทไทย (IOD)
หลักสูตร

รายชือ
่ กรรมการ

DAP
DCP
RCP
RCC
ACP
FSD
O-War
SBM
										
Room
1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ

32/2548 57/2548

2. นายว ิชิต แย้มบุญเร ือง

15/2547 51/2547 14/2547

3. นายชินวัฒน์ อัศวโภคี

11/2548

SFE

2/2550

-

-

-

-

2/2552

-

2/2547

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

21/2547

-

-

-

-

-

-

-

-

5. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

SEC/2556

-

-

-

-

-

-

-

-

6. นายณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ

-

294/2563

-

-

-

8/2563

-

7. นายสมชาย เลาห์ว ีระพานิช

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. นายนร ินทร์ ตร ีสุโกศล

-

254/2561

-

-

-

-

-

-

-

9. นายธนากร วัฒนว ิจารณ์

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32/2561 7/2563

								
หมายเหตุ : DAP = Director Accreditation Program

DCP = Director Certification Program

RCP = Role of the Chairman Program

RCC = Role of the Compensation Committee

ACP = Audit Committee Program

FSD = Financial Statements for Directors

O-War Room = Board War Room Series

SBM = Strategic Board Master Class

SFE = Successful Formulation & Execution of Strategy
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ค่าตอบแทนกรรมการ
ทีป
่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและได้จา่ ยไปเป็นจ�ำนวนเง ินทัง้ สิ้น 2,735,000 บาท โดย
บร ิษัทได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการเป็นรายบุคคลในแบบ 56-1 One Report
ตารางค่าตอบแทนของคณะกรรมการบร ิษัท และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจ�ำปี 2564 เป็นดังนี้
			

เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ
(บาท)

รายชือ
่ กรรมการ

ค่าตอบแทน
รายเดือน
รวม (บาท)

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
บรษัิ ท

1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ

345,000

80,000

150,000

2. ดร.ว ิชิต แย้มบุญเร ือง

330,000

100,000

120,000

3. นายชินวัฒน์ อัศวโภคี

300,000

50,000

60,000

4. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

180,000

120,000

5. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

180,000

120,000

6. นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ

180,000

120,000

7. นายแพทย์สมชาย เลาห์ว ีรพานิช

180,000

120,000

โบนัส
จ่ายปี 2564
(บาท)

8. นายนร ินทร์ ตร ีสุโกศล
9. นายธนากร วัฒนว ิจารณ์
รวม				
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1,695,000

230,000

810,000

0

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1  การควบคุมภายใน
คณะกรรมการบร ิษัทตระหนักถึงการมีระบบการควบคุมภายในทีม
่ ีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้บร ิษัทมีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและ
เหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจของบร ิษัท เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบร ิหารงาน ตลอดจนการดูแลรักษาทรัพย์สิน การลดความผิดพลาดทีอ
่ าจ
เกิดขึน
้ การป้องกันความเสียหายทีเ่ กิดขึน
้ กับบร ิษัท การจัดการด้านการเง ิน การบร ิหารความเสี่ยง และการก�ำกับการดูแลการปฏิบต
ั ิงาน เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจได้อย่างสมเหตุสมผลว่าการด�ำเนินธุรกิจของบร ิษัทจะสามารถบรรลุวต
ั ถุประสงค์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดได้ในระยะยาว ทัง้ นี้ คณะ
กรรมการบร ิษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบร ิษัทสามารถด�ำเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานมีความถูกต้อง เชือ
่ ถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ในปี 2564 คณะกรรมการบร ิษัทได้ให้ความเห็นชอบตามทีค
่ ณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นจากการประเมินระบบควบคุมภายในของบร ิษัท
ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยใช้แบบประเมินความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายในทีส
่ �ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก�ำหนดโดยสามารถสรุปความเห็น
เกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ดังนี้
1. องค์กรและสภาพแวดล้อม
เป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจของบร ิษัทถูกก�ำหนดขึน
้ มาอย่างรอบคอบ ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ ทัง้ นี้ บร ิษัทมีการจัดโครงสร้างองค์กร มีสาย
การบังคับบัญชา และการก�ำหนดอ�ำนาจการอนุมัติ ตลอดจนหน้าทีอ
่ ย่างชัดเจนตามแต่ละล�ำดับขั้น เพื่อเอื้ออ�ำนวยต่อการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้า
หมายทีต
่ ั้งไว้ และมีข้อก�ำหนดและบทลงโทษ ห้ามฝ่ายบร ิหารและพนักงาน ปฏิบัติตนในลักษณะทีอ
่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
กิจการ อย่างไรก็ตาม บร ิษัทได้สื่อสารคู่มือจร ิยธรรมและจรรณยาบรรณให้พนักงานทุกคนน�ำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยเน้นย้�ำในเรอื่ งของ
ความซือ
่ สัตย์ สุจร ิต และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นส�ำคัญ
2. การบรหารความเสี
ิ
่ยง
บร ิษัทมีการประเมินความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ ทัง้ ทีเ่ ป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างสม่�ำเสมอ โดยผู้บร ิหารในแต่ละหน่วยงาน
จะว ิเคราะห์พิจารณาปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ และก�ำหนดขอบเขตความเสี่ยงทีย
่ อมรับได้ของบร ิษัทอย่างชัดเจน และสื่อสารให้กับพนักงานรับทราบ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของบร ิษัท
3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบรหาร
ิ
บร ิษัทใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) มาเป็นเครอื่ งมือในการวางแผนและควบคุม มีการแบ่งแยกหน้าทีค
่ วามรับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบซึง่
กันและกัน มีการจัดท�ำคู่มือกระจายอ�ำนาจการบร ิหารงาน และด�ำเนินการ เพื่อก�ำหนดขอบเขตอ�ำนาจหน้าทีแ
่ ละวงเง ินอ�ำนาจอนุมัติในแต่ละระดับ
ไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีการจัดท�ำเอกสารที่เอื้ออ�ำนวยให้มีการแบ่งส่วนและบุคคลผู้รบ
ั ผิดชอบ หากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น มีการดูแลป้องกัน
ทรัพย์สินของบร ิษัทไม่ให้สูญหายหร ือน�ำไปใช้ในทางไม่เหมาะสม มีมาตรการป้องกันไม่ให้นำ� ประโยชน์ของบร ิษัทไปใช้เพือ
่ ประโยชน์ส่วนตน มีกำ� หนด
ว ิธีการเพือ
่ ให้แน่ใจว่าบรษัิ ทได้ปฏิบต
ั ิตามกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย
่ วข้อง มีมาตรการทีร่ ด
ั กุมเหมาะสม ในกรณีทบ
ี่ รษัิ ทมีการท�ำธุรกรรมกับกรรมการ
เพื่อป้องกันการถ่ายเทผลประโยชน์ต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติโดยกรรมการอิสระและผู้ไม่มีส่วนได้เสียในธุรกรรมนั้น รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูล
การท�ำธุรกรรมตามระเบียบของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล
หร ือกิจการทีเ่ กี่ยวโยงกันตามมาตรฐานการบัญชี
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
บร ิษัทจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจของคณะกรรมการและฝ่ายบร ิหาร
อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลทีเ่ พียงพอ ถูกต้อง และเชือ
่ ถือได้ รายงานการประชุมของคณะกรรมการมีการบันทึกสรุปความเห็นของกรรมการ เอกสาร
ประกอบการบันทึกบัญชีและบัญชีต่างๆ ถูกจัดเก็บไว้อย่างครบถ้วนและเป็นหมวดหมู่ และจัดขึน
้ ตามนโยบายบัญชีตามหลักการบัญชีทรี่ บ
ั รองทัว่ ไป
และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ
5. ระบบการติดตาม
บร ิษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามผลการด�ำเนินงาน โดยเปร ียบเทียบกับเป้าหมายการด�ำเนินธุรกิจทีไ่ ด้ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส การตรวจสอบ
การปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายในมีขน
ึ้ อย่างสม่�ำเสมอ โดยผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบ เสนอโดยตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ หากมีการตรวจพบข้อบกพร่องอันเป็นสาระส�ำคัญ จะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบในระยะเวลาอันควร รวมถึงการ
รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงข้อบกพร่องดังกล่าว
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คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบร ิษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ำกัด แล้วเห็นว่า มีความเป็นอิสระ และเหมาะ
สมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบจึงแต่ งตั้ งบร ิษัทดั งกล่าว เพื่อท�ำหน้าที่ตรวจสอบภายในของ
บร ิษัท โดยจะรายงานผลการตรวจสอบภายในตรงไปยังคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ�ำทุกไตรมาส ทัง้ นี้ รายละเอียดเกี่ยวกับผู้ด�ำรงต�ำแหน่ง
สายงานตรวจสอบภายใน ปรากฎใน “เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน” อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาแต่งตั้ง
ประเมินผล ถอดถอน โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบร ิษัทต้องได้รบ
ั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
9.2  รายการระหว่างกัน
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ลักษณะ

มูลค่าของรายการ

ความจ�ำเป็น

และ

รายการ

(ล้านบาท)

ในการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ที่สำ� คัญ

ปี 2564

ปี 2563

นโยบายการก�ำหนดราคา

ท�ำรายการ

บรษัิ ทที่เกี่ยวข้อง:					
1. กลุ่มบรษัิ ท ทีโอเอ

276

209

เป็นรายการค้าตาม

เป็นราคาขายถึงผู้แทนจ�ำหน่าย

73.92

63.71

ปกติ โดยที่ TOA

ซึง่ เท่ากันทุกราย ยกเว้น

		 (ประเทศไทย)

ซือ
้ ผลิตภัณฑ์จาก

ผลิตภัณฑ์กลุม
่ เชนไดร้ทส
์ เตดฟาส

		 จ�ำกัด (มหาชน) (TOA)

บรษัิ ท เพือ
่ ไปกระจาย

และเชนไดร้ทร์ กั ษาเนือ
้ ไม้ที่ TOA

ต่อตามร้านค้า

ซือ
้ จากบร ิษัทในราคาต่�ำกว่าที่

		 บรษัิ ท ทีโอเอ เพ้นท์

- มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
เป็นนิติบุคคลเดียวกัน
- มีกรรมการร่วมกัน

รายได้จากการขาย
ลูกหนี้การค้า

		
เครอื่ งมือและวัสดุ

ขายให้กับรายอื่นๆ ซึง่ เป็นตาม

ก่อสร้างปลีก-ย่อย

โครงสร้างราคาเดิมทีต
่ กลงกัน

ทัว่ ประเทศ

ตั้งแต่ชว่ งทีย
่ ังเป็นกิจการของ
บร ิษัทเชลล์แห่งประเทศไทย
จ�ำกัด จากการที่ TOA เป็น
ผู้เปิดตลาดให้กับผลิตภัณฑ์
ประเภทนี้ และมียอดขายสูงทีส
่ ุด
ส�ำหรับส่วนลด TOA ได้รบ
ั ส่วน
ลดเป้าการขาย (Target Rebate)
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มเชนไดร้ท์
สเตดฟาสและเชนไดร้ทส
์ เปรย์
ในสัดส่วนสูงกว่าผู้แทนจ�ำหน่าย
รายอื่น โดยมีเป้าการขาย เพื่อให้
ได้ส่วนลดทีส
่ ูงกว่ารายอื่นเช่นกัน  
เนื่องจากเป็นผู้แทนจ�ำหน่าย
ทีม
่ ีปร ิมาณการซือ
้ สูงทีส
่ ุด
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะ

มูลค่าของรายการ

ความจ�ำเป็น

และ

รายการ

(ล้านบาท)

ในการ

ลักษณะความสัมพันธ์

ที่สำ� คัญ

2. บรษัิ ท ทีโอเอ

เง ินให้กู้ยืมระยะสั้น

ปี 2564

ปี 2563

1.5

1.5

นโยบายการก�ำหนดราคา

ท�ำรายการ

เป็นเง ินกู้ยืมระยะ

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี

		 อินเตอร์ เนชัน
่ แนล

สั้น ในรูปตั๋วสัญญา

และมีก�ำหนดช�ำระคืน เมื่อ

		 เบฟเวอเรจส์

ใช้เง ินเพื่อใช้ในการ

ทวงถาม

		 กรุป
๊ จ�ำกัด (TIB)

หมุนเว ียนประกอบ

- บร ิษัทถือหุ้น

ธุรกิจ

ร้อยละ 18.97
- มีกรรมการร่วมกัน
บรษัิ ทย่อย: 				
1. บรษัิ ท เชอร์วู้ด
		 เคมิคอล		

รายได้จากการขาย
ลูกหนี้การค้า

57

41

เป็นรายการค้าตาม

เป็นราคาขายตามฐานราคาเดิม

6.40

10.88

ปกติ โดยทีบ
่ ร ิษัท

ทีบ
่ ร ิษัทเคยส่งออกไปขายให้

		 ออสตราเลเซีย จ�ำกัด

เชอร์วด
ู้ เคมิคอล

ลูกค้าในต่างประเทศ

		
(SWCA)

ออสตราเลเซีย จ�ำกัด

Credit term 120 วันเและ

- บร ิษัทถือหุ้นร้อยละ 50  

ซือ
้ ผลิตภัณฑ์จาก

หากได้รบ
ั ช�ำระจากลูกค้า

- มีกรรมการร่วมกัน

บรษัิ ท เพือ
่ ไปกระจาย

ต่างประเทศเร็วก็ให้ร ีบช�ำระ

ต่อให้กับร้านค้าและ

เข้ามาให้กับบร ิษัทก่อน

ตัวแทนจ�ำหน่ายใน
ประเทศออสเตรเลีย
2. บรษัิ ท ฮอกไกโด
		 ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ
		 จ�ำกัด (HFB)
- บร ิษัทถือหุ้น
ร้อยละ 99.95

เง ินให้กู้ยืมระยะสั้น

221

101

เป็นเง ินกู้ยืมระยะ

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 2-3

ดอกเบี้ยรับ

4.22

2.38

สั้นในรูปตั๋วสัญญา

ต่อปี และมีก�ำหนดช�ำระคืน

ใช้เง ิน เพื่อใช้ในการ

เมื่อทวงถาม

หมุนเว ียนประกอบ
ธุรกิจ

- มีกรรมการร่วมกัน
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ส่วนที่ 3 งบการเงิน
บร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
และบร ิษัทย่อย

รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2564

รายงานของผู้สอบบัญชีรบ
ั อนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเง ินรวมของบร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และ   บร ิษัทย่อย (กลุ่มบร ิษัท) ซึง่ ประกอบด้วย
งบแสดงฐานะการเง ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแส
เง ินสดรวมส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดี ยวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเง ินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ และได้ ตรวจสอบ           
งบการเง ินเฉพาะกิจการของบร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเง ินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเง ิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผลการด�ำเนินงานและกระแสเง ินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของบร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย และเฉพาะของบร ิษัท เชอร์วด
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) โดยถูกต้องตามทีค
่ วรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเง ิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบต
ั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
่ บร ิษัทตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณของผูป
้ ระกอบว ิชาชีพบัญชีทก
ี่ ำ� หนด
ตรวจสอบงบการเง ินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุม
โดยสภาว ิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเง ิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อ
ก�ำหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชือ
่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทข
ี่ ้าพเจ้าได้รบ
ั เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรอื่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ
เรอื่ งส�ำคัญในการตรวจสอบคือเรอื่ งต่าง ๆ ทีม
่ ีนัยส�ำคัญทีส
่ ุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบว ิชาชีพของข้าพเจ้า ในการตรวจสอบงบการเง ินส�ำหรับ
งวดปัจจุบน
ั ข้าพเจ้าได้นำ� เรอื่ งเหล่านี้มาพิจารณาในบร ิบทของการตรวจสอบ งบการเง ินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นี้ ข้าพเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากส�ำหรับเรอื่ งเหล่านี้
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเง ินในรายงานของข้าพเจ้า
ซึง่ ได้รวมความรับผิดชอบทีเ่ กี่ยวกับเรอื่ งเหล่านี้ด้วย การปฏิบต
ั ิงานของข้าพเจ้าได้รวมว ิธีการตรวจสอบทีอ
่ อกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลทีข
่ ัดต่อข้อเท็จจร ิงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเง ิน ผลของว ิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึง่ ได้รวมว ิธีการตรวจสอบ
ส�ำหรับเรอื่ งเหล่านี้ด้วย ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเง ินโดยรวม
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เรอื่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ พร้อมว ิธีการตรวจสอบมีดังต่อไปนี้

การรับรูร้ ายได้
เนื่องจากรายการขายสินค้าเป็นรายการทีม
่ ีมูลค่าทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญต่องบการเง ินอย่างมาก โดยบร ิษัทฯ มีรายการค้ากับลูกค้าเป็นจ�ำนวนมากและ
เงอื่ นไขการขายทีใ่ ห้กับลูกค้ามีความหลากหลาย เช่น รายการส่งเสร ิมการขาย ส่วนลดต่าง ๆ รวมทัง้ การให้ส่วนลดพิเศษเพื่อกระตุ้นยอดขาย ดังนั้น
บัญชีดังกล่าว จึงถือเป็นบัญชีทม
ี่ ีความส�ำคัญมากและมีผลกระทบโดยตรงต่อผลการด�ำเนินงาน
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบร ิษัททีเ่ กี่ยวข้องกับวงจรรายได้ โดยการสอบถามผู้รบ
ั ผิดชอบ ท�ำความเข้าใจและ
เลือกตัวอย่างมาสุ่มทดสอบการปฏิบต
ั ิตามการควบคุมทีอ
่ อกแบบไว้ สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายทีเ่ กิดขึน
้ ในระหว่างปีและขยายขอบเขต
การตรวจสอบในช่วงใกล้สิ้นรอบระยะเวลาบัญชี ส่งหนังสือยืนยันยอดขายกับลูกค้ารายหลัก ตรวจสอบใบลดหนี้ที่กลุ่มบร ิษัทออกหลังวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี ว ิเคราะห์เปร ียบเทียบข้อมูลบัญชีรายได้แบบแยกย่อยเพือ
่ ตรวจสอบความผิดปกติทอ
ี่ าจเกิดขึน
้ ของรายการขายตลอดรอบระยะเวลา
บัญชี โดยเฉพาะรายการบัญชีทท
ี่ ำ� ผ่านใบส�ำคัญทัว่ ไป
ข้อมูลอื่น
ผู้บร ิหารเป็นผู้รบ
ั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึง่ รวมถึงข้อมูลทีร่ วมอยู่ในรายงานประจ�ำปีของกลุ่มบร ิษัท (แต่ไม่รวมถึงงบการเง ินและรายงานของผู้สอบ
บัญชีทแ
ี่ สดงอยู่ในรายงานนั้น) ซึง่ คาดว่าจะถูกจัดเตร ียมให้กับข้าพเจ้าภายหลังวันทีใ่ นรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเง ินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ
้ สรุปในลักษณะการให้ความเชือ
่ มั่นในรูปแบบใด ๆ ต่อข้อมูลอื่น
นั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าทีเ่ กี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเง ินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความขัดแย้งทีม
่ ีสาระส�ำคัญกับงบ
การเง ินหร ือกับความรูท
้ ไี่ ด้รบ
ั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหร ือไม่ หร ือปรากฏว่าข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจร ิงอันเป็นสาระส�ำคัญหร ือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปีของกลุม
่ บร ิษัทตามทีก
่ ล่าวข้างต้นแล้ว และหากสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข
่ ด
ั ต่อข้อเท็จจร ิงอันเป็นสาระส�ำคัญ
ข้าพเจ้าจะสื่อสารเรอื่ งดังกล่าวให้ผู้มีหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลทราบเพื่อให้มีการด�ำเนินการแก้ไขทีเ่ หมาะสมต่อไป
ความรับผิดชอบของผู้บรหารและผู
ิ
้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลต่องบการเง ิน
ผู้บร ิหารมีหน้าทีร่ บ
ั ผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเง ินเหล่านี้โดยถูกต้องตามทีค
่ วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเง ิน และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในทีผ
่ ู้บร ิหารพิจารณาว่าจ�ำเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�ำงบการเง ินทีป
่ ราศจากการแสดงข้อมูลทีข
่ ัดต่อข้อเท็จจร ิงอันเป็นสาระ
ส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจร ิตหร ือข้อผิดพลาด
ในการจัดท�ำงบการเง ิน ผู้บร ิหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบร ิษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรอื่ งทีเ่ กี่ยวกับการ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องในกรณีทม
ี่ ีเรอื่ งดังกล่าว  และการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการทีด
่ �ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บร ิหารมีความตั้งใจทีจ
่ ะเลิกกลุม
่
บร ิษัทหร ือหยุดด�ำเนินงานหร ือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท�ำรายงานทางการเง ินของกลุ่มบร ิษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเง ิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวต
ั ถุประสงค์เพือ
่ ให้ได้ความเชือ
่ มัน
่ ด
ั ต่อข้อเท็จจร ิง
่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเง ินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทีข
อันเป็นสาระส�ำคัญหร ือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจร ิตหร ือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซงึ่ รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความ
เชือ
่ มั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชือ
่ มั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลทีข
่ ัดต่อข้อเท็จจร ิงอันเป็นสาระส�ำคัญทีม
่ ีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีข
่ ัดต่อข้อเท็จจร ิงอาจเกิดจากการทุจร ิตหร ือข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส�ำคั ญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุ สมผลได้ ว่ารายการที่ขัดต่ อข้อเท็จจร ิงแต่ ละรายการหร ือทุกรายการรวมกั นจะมีผลต่ อการตั ดสิ นใจทาง
เศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเง ินจากการใช้งบการเง ินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบว ิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
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•

ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่ อข้อเท็จจร ิงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเง ิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจร ิตหร ือข้อผิด
พลาด ออกแบบและปฏิบต
ั ิงานตามว ิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะ
สมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข
่ ด
ั ต่อข้อเท็จจร ิงอันเป็นสาระส�ำคัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจร ิต
จะสูงกว่าความเสี่ยงทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจร ิตอาจเกี่ยวกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้น

•
•
•

การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจร ิงหร ือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบว ิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่
ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบร ิษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผ
่ี ู้บร ิหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้อง
ทีผ
่ ู้บร ิหารจัดท�ำ
สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำหรับกิจการทีด
่ �ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บร ิหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่
ได้รบ
ั ว่ามีความไม่แน่นอนทีม
่ ีสาระส�ำคัญทีเ่ กี่ยวกับเหตุการณ์หร ือสถานการณ์ทอ
ี่ าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถ
ของกลุ่มบร ิษัทในการด�ำเนินงานต่อเนื่องหร ือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม
่ ีสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ใน
รายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องในงบการเง ิน หร ือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะ
แสดงความเห็นทีเ่ ปลีย
่ นแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน
้ อยูก
่ ับหลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบ
ั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า

•
•

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หร ือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบร ิษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่องได้
ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเง ินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเง ินแสดง
รายการและเหตุการณ์ทเี่ กิดขึน
้ โดยถูกต้องตามทีค
่ วรหร ือไม่
รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีทเี่ หมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเง ินของกิจการหร ือของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่ม
บร ิษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเง ินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก�ำหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่ม
บร ิษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รบ
ั ผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลในเรอื่ งต่าง ๆ ซึง่ รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม
่ ีนัย
ส�ำคัญทีพ
่ บจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม
่ ีนัยส�ำคัญในระบบการควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้ค�ำรับรองแก่ผู้มีหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบต
ั ิตามข้อก�ำหนดจรรยาบรรณทีเ่ กี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับ
ผูม
้ ห
ี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทง้ั หมดตลอดจนเรอื่ งอืน
่ ซึง่ ข้าพเจ้าเชือ
่ ว่ามีเหตุผลทีบ
่ ุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความ
เป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข
่ ้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ
จากเรอื่ งทัง้ หลายทีส
่ ื่อสารกับผูม
้ ห
ี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแล ข้าพเจ้าได้พจ
ิ ารณาเรอื่ งต่าง ๆ ทีม
่ น
ี ัยส�ำคัญทีส
่ ุดในการตรวจสอบงบการเง ินในงวดปัจจุบน
ั
และก�ำหนดเป็นเรอื่ งส�ำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรอื่ งเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหร ือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิด
เผยเรอื่ งดั งกล่าวต่ อสาธารณะ หร ือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรอื่ งดั งกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะ
การกระท�ำดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ทผ
ี่ ู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการ
สื่อสารดังกล่าว
ข้าพเจ้าเป็นผู้รบ
ั ผิดชอบงานสอบบัญชีและการน�ำเสนอรายงานฉบับนี้

ณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร
ผู้สอบบัญชีรบ
ั อนุญาต เลขทะเบียน 5730
บร ิษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2565
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บร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเง ินรวม

				
				

หมายเหตุ

2564

งบการเง ินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเว ียน

7

258,566,850

221,200,520

217,907,363

182,854,157

6, 8

309,178,907

287,186,949

280,608,424

281,511,011

เง ินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

6

1,500,000

1,500,000

221,000,000

101,000,000

สินค้าคงเหลือ

9

243,497,709

223,967,186

194,342,117

193,493,099

26,322,374

10,767,925

14,664,958

7,602,011

839,065,840

744,622,580

928,522,862

766,460,278

-

-

2,276,600

2,276,600

189,700

189,700

-

-

เง ินสดและรายการเทียบเท่าเง ินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สินทรัพย์หมุนเว ียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเว ียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเว ียน
เง ินลงทุนในบร ิษัทย่อย

10

สินทรัพย์ทางการเง ินไม่หมุนเว ียนอื่น
ทีด
่ ิน อาคารและอุปกรณ์

11

327,330,965

336,883,853

302,926,552

308,764,016

สินทรัพย์สิทธิการใช้

16

20,581,301

23,850,138

18,838,934

20,329,614

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

12

13,090,757

7,496,202

10,132,922

4,532,770

สินทรัพย์ภาษีเง ินได้รอการตัดบัญชี

22

14,763,317

15,162,613

12,274,402

14,063,767

2,797,221

3,753,439

873,802

1,022,466

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเว ียน

378,753,261

387,335,945

347,323,212

350,989,233

รวมสินทรัพย์			

1,217,819,101

1,131,958,525

1,275,846,074

1,117,449,511

สินทรัพย์ไม่หมุนเว ียนอื่น

หมายเหตุประกอบงบการเง ินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเง ินนี้
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บร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเง ินรวม

				
				

หมายเหตุ

2564

งบการเง ินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน
้
หนี้สินหมุนเว ียน
เง ินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง ิน

13

50,000,000

130,000,000

50,000,000

130,000,000

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

14

339,211,476

240,326,092

320,898,635

226,968,151

15

741,438

1,635,677

-

-

16

6,019,062

9,506,124

4,592,203

7,404,779

ภาษีเง ินได้ค้างจ่าย

36,763,312

19,247,212

33,886,375

16,475,754

หนี้สินหมุนเว ียนอื่น

17,597,420

10,521,046

14,247,650

7,539,829

450,332,708

411,236,151

423,624,863

388,388,513

ส่วนของเง ินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง ินที่
ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าทีถ
่ ึงก�ำหนดช�ำระ
ภายในหนึง่ ปี

รวมหนี้สินหมุนเว ียน

หนี้สินไม่หมุนเว ียน					
เง ินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง ิน - สุทธิ

15

833,048

1,557,262

-

-

16

14,466,625

14,238,306

14,466,625

12,937,023

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

17

35,980,282

36,339,888

33,360,859

33,753,266

หนี้สินภาษีเง ินได้รอการตัดบัญชี

22

2,040,647

2,677,045

-

-

313,346

419,722

-

-

53,633,948

55,232,223

47,827,484

46,690,289

503,966,656

466,468,374

471,452,347

435,078,802

จากส่วนทีถ
่ ึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี
หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที่
ถึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี

หนี้สินไม่หมุนเว ียนอื่น
รวมหนี้สินไม่หมุนเว ียน
รวมหนี้สิน				

หมายเหตุประกอบงบการเง ินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเง ินนี้
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บร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเง ินรวม

				
				

หมายเหตุ

2564

งบการเง ินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

ส่วนของผู้ถือหุน
้
ทุนเร ือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
หุ้นสามัญ 465,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

232,500,000

232,500,000

232,500,000

232,500,000

18

163,522,209

159,365,450

163,522,209

159,365,450

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ

18

100,997,184

96,965,450

100,997,184

96,965,450

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

24

11,826,311

4,702,122

11,826,311

4,702,122

20

23,250,000

23,250,000

23,250,000

23,250,000

394,049,188

368,871,653

505,904,364

402,687,920

(158,359)

(1,861,152)

(1,106,341)

(4,600,233)

693,486,533

651,293,523

804,393,727

682,370,709

20,365,912

14,196,628

-

-

รวมส่วนของผู้ถือหุน
้

713,852,445

665,490,151

804,393,727

682,370,709

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุน
้

1,217,819,101

1,131,958,525

1,275,846,074

1,117,449,511

ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้ว
หุ้นสามัญ 327,044,418 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
(2563: หุ้นสามัญ 318,730,900 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท)

ก�ำไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ส�ำรองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จด
ั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบร ิษัทฯ
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอ�ำนาจควบคุม
ของบร ิษัทย่อย

10

หมายเหตุประกอบงบการเง ินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเง ินนี้

กรรมการ
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บร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเง ินรวม
				

หมายเหตุ

2564

งบการเง ินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

ก�ำไรหรอขาดทุ
ื
น:
รายได้

25

1,826,456,711

1,295,862,962

1,652,881,930

1,175,158,270

5,949,726

5,104,651

4,017,824

2,216,268

1,832,406,437

1,300,967,613

1,656,899,754

1,177,374,538

1,079,790,497

773,429,831

955,844,749

685,074,951

ค่าใช้จา่ ยในการขายและจัดจ�ำหน่าย

379,694,044

266,439,474

287,298,606

230,999,966

ค่าใช้จา่ ยในการบร ิหาร

159,230,644

152,020,812

134,921,582

131,759,817

รวมค่าใช้จา่ ย

1,618,715,185

1,191,890,117

1,378,064,937

1,047,834,734

213,691,252

109,077,496

278,834,817

129,539,804

รายได้ทางการเง ิน

301,522

436,953

4,518,445

2,812,624

ต้นทุนทางการเง ิน

(1,905,261)

(6,708,192)

(1,723,417)

(6,138,888)

212,087,513

102,806,257

281,629,845

126,213,540

(60,516,181)

(32,155,404)

(57,390,176)

(28,510,256)

151,571,332

70,650,853

224,239,669

97,703,284

(1,111,214)

2,228,534

-

-

3,612,719

-

3,493,892

-

2,501,505

2,228,534

3,493,892

-

154,072,837

72,879,387

227,733,561

97,703,284

รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ต้นทุนขาย

ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน

ก�ำไรก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเง ินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเง ินได้

22

ก�ำไรส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการทีจ
่ ะถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหร ือ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลง
ค่างบการเง ินทีเ่ ป็นเง ินตราต่างประเทศ
- สุทธิจากภาษีเง ินได้

รายการทีจ
่ ะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก�ำไรหร ือ
ขาดทุนในภายหลัง
ผลก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเง ินได้
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
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หมายเหตุประกอบงบการเง ินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเง ินนี้

บร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเง ินรวม
				

หมายเหตุ

2564

งบการเง ินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

การแบ่งปันก�ำไร
ส่วนทีเ่ ป็นของผู้ถือหุ้นของบร ิษัทฯ

146,200,760

67,678,894

5,370,572

2,971,959

151,571,332

70,650,853

147,903,553

68,740,475

6,169,284

4,138,912

154,072,837

72,879,387

224,239,669

97,703,284

227,733,561

97,703,284

ส่วนทีเ่ ป็นของผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบร ิษัทย่อย

การแบ่งปันก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็นของผู้ถือหุ้นของบร ิษัทฯ
ส่วนทีเ่ ป็นของผู้มีส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมของบร ิษัทย่อย

ก�ำไรต่อหุน
้ 			

23					

ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
ก�ำไรส่วนทีเ่ ป็นของผู้ถือหุ้นของบร ิษัทฯ

0.45

0.22

0.69

0.31

0.34

0.15

0.51

0.22

ก�ำไรต่อหุ้นปรับลด
ก�ำไรส่วนทีเ่ ป็นของผู้ถือหุ้นของบร ิษัทฯ

หมายเหตุประกอบงบการเง ินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเง ินนี้
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เต็มมูลค่าแล้ว

153,333,200

		

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

6,032,250

6,032,250

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

หมายเหตุประกอบงบการเง ินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเง ินนี้

163,522,209

-

เง ินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 24)

4,156,759

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 18)

-

159,365,450

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

ก�ำไรส�ำหรับปี

159,365,450

-

เง ินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 24)

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 18)

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

100,997,184

-

-

4,031,734

-

-

-

96,965,450

96,965,450

-

-

-

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

-

-

ก�ำไรส�ำหรับปี

90,933,200

หุน
้ สามัญ

ที่ออกและช�ำระ ส่วนเกินมูลค่า

		

11,826,311

-

7,124,189

-

-

-

-

4,702,122

4,702,122

-

3,134,748

-

-

-

-

1,567,374

หุน
้ เป็นเกณฑ์

การจ่ายโดยใช้

ส่วนทุนจาก
เง ินตรา

23,250,000

-

-

-

-

-

23,250,000

23,250,000

-

-

-

-

-

-

23,250,000

394,049,188

(121,023,225)

-

-

146,200,760

-

146,200,760

368,871,653

368,871,653

(117,119,588)

-

-

67,678,894

-

67,678,894

418,312,347

829,155

-

-

-

(1,909,926)

(1,909,926)

-

2,739,081

2,739,081

-

-

-

1,061,581

1,061,581

-

1,677,500

ตามกฎหมาย		 ยังไม่ได้จด
ั สรร		 ต่างประเทศ

ส�ำรอง				

จัดสรรแล้ว -				งบการเง ินที่เป็น
ของผู้ถือหุน
้

อื่นของส่วน

(987,514)

-

-

-

3,612,719

3,612,719

-

(4,600,233)

(4,600,233)

-

-

-

-

-

-

(4,600,233)

(158,359)

-

-

-

1,702,793

1,702,793

-

(1,861,152)

(1,861,152)

-

-

-

1,061,581

1,061,581

-

(2,922,733)

ประกันภัย		

คณิตศาสตร์

การตามหลัก

693,486,533

(121,023,225)

7,124,189

8,188,493

147,903,553

1,702,793

146,200,760

651,293,523

651,293,523

(117,119,588)

3,134,748

12,064,500

68,740,475

1,061,581

67,678,894

684,473,388

บรษัิ ทฯ

ผู้ถือหุน
้ ของ

รวมส่วนของ

20,365,912

-

-

-

6,169,284

798,712

5,370,572

14,196,628

14,196,628

-

-

-

4,138,912

1,166,953

2,971,959

10,057,716

ของบรษัิ ทย่อย

ควบคุม

ไม่มีอ�ำนาจ

ส่วนได้เสียที่

ทุนเรอนหุ
ื
น
้ 		

								 การแปลงค่า จากการประมาณ องค์ประกอบ		

		

ส่วนของผู้มี

รวม		

ก�ำไร (ขาดทุน)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

			

						 ก�ำไรสะสม			 ผลต่างจาก

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุน
้

ส่วนของผู้ถือหุน
้ ของบรษัิ ทฯ

งบการเง ินรวม

			

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น

บร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย
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713,852,445

(121,023,225)

7,124,189

8,188,493

154,072,837

2,501,505

151,571,332

665,490,151

-

665,490,151

(117,119,588)

3,134,748

12,064,500

72,879,387

2,228,534

70,650,853

694,531,104

ผู้ถือหุน
้

รวมส่วนของ

(หน่วย: บาท)

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

100,997,184

-

-

4,031,734

-

-

-

96,965,450

96,965,450

-

-

6,032,250

-

-

-

90,933,200

ส่วนทุนจากการจ่าย

11,826,311

-

7,124,189

-

-

-

-

4,702,122

4,702,122

-

3,134,748

-

-

-

-

1,567,374

โดยใช้หน
ุ้ เป็นเกณฑ์

23,250,000

-

-

-

-

-

-

23,250,000

23,250,000

-

-

-

-

-

-

23,250,000

505,904,364

(121,023,225)

-

-

224,239,669

-

224,239,669

402,687,920

402,687,920

(117,119,588)

-

-

97,703,284

-

97,703,284

422,104,224

ยังไม่ได้จด
ั สรร

จัดสรรแล้ว -			
ส�ำรองตามกฎหมาย		

(1,106,341)

-

-

-

3,493,892

3,493,892

-

(4,600,233)

(4,600,233)

-

-

-

-

-

-

(4,600,233)

คณิตศาสตร์ประกันภัย

ประมาณการตามหลัก

ก�ำไร (ขาดทุน) จากการ

804,393,727

(121,023,225)

7,124,189

8,188,493

227,733,561

3,493,892

224,239,669

682,370,709

682,370,709

(117,119,588)

3,134,748

12,064,500

97,703,284

-

97,703,284

686,587,765

ผู้ถือหุน
้

รวมส่วนของ

(หน่วย: บาท)

												

หมายเหตุประกอบงบการเง ินเป็นส่วนหนึง่ ของงบการเง ินนี้

163,522,209

-

เง ินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 24)

4,156,759

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 18)

-

159,365,450

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

ก�ำไรส�ำหรับปี

159,365,450

-

เง ินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 26)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 24)

6,032,250

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 18

-

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

153,333,200

เต็มมูลค่าแล้ว

ก�ำไรส�ำหรับปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน
้ สามัญ

ที่ออกและช�ำระ

ก�ำไรสะสม		

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

							

ทุนเรอนหุ
ื
น
้ 				

องค์ประกอบอื่น
ของส่วนของผู้ถือหุน
้

							

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

							

				

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น (ต่อ)

บร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

79

บร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

งบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเง ินรวม
					

2564

งบการเง ินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

กระแสเง ินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
ก�ำไรก่อนภาษีเง ินได้

212,087,513

102,806,257

281,629,845

126,213,540

ค่าเสื่อมราคา

38,111,126

37,948,209

32,327,723

30,446,108

ค่าตัดจ�ำหน่าย

1,576,945

1,412,126

1,531,348

1,308,430

(16,519,809)

(3,892,155)

(16,872,749)

(424,270)

218,678

425,897

31,919

61,902

11,288,345

(2,183,430)

8,098,434

(1,161,553)

53,778

2,002,190

5,350

218,325

6,322,517

220,362

-

220,362

-

186,906

-

186,906

-

97,793

-

-

-

3,046,970

-

-

(85,577)

(1,782)

(150,381)

(131,527)

(1,022,576)

(220,356)

-

-

7,124,189

3,134,748

7,124,189

3,134,748

4,850,666

6,406,818

4,494,434

5,097,778

รายได้ทางการเง ิน

(301,522)

(436,953)

(4,518,445)

(2,812,624)

ต้นทุนทางการเง ิน

1,905,261

6,708,192

1,723,417

6,138,888

รายการปรับกระทบยอดก�ำไรก่อนภาษีเง ินได้
เป็นเง ินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรม
ด�ำเนินงาน

โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
ทีค
่ าดว่าจะเกิดขึน
้
ตัดจ�ำหน่ายหนี้สูญ
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้า
คงเหลือ (โอนกลับ)
ขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนทีย
่ ังไม่เกิด
ขึน
้ จร ิง
ก�ำไรจากการยกหนี้ให้
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

80

บร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเง ินรวม
					

2564

งบการเง ินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงาน

265,609,534

157,661,792

315,425,084

168,497,013

(5,842,072)

164,505,053

22,117,834

171,290,497

สินค้าคงเหลือ

(30,818,868)

15,172,542

(8,947,452)

3,725,896

สินทรัพย์หมุนเว ียนอื่น

(16,632,650)

818,797

(7,062,945)

423,436

956,218

1,352,460

148,664

(35,001)

100,786,986

(97,706,313)

94,721,882

(96,987,328)

หนี้สินหมุนเว ียนอื่น

7,429,888

(3,438,692)

6,707,821

(4,543,672)

ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจ่าย

(694,438)

(6,452,016)

(519,475)

(5,179,896)

หนี้สินไม่หมุนเว ียนอื่น

(106,376)

(1,476,933)

-

-

320,688,222

230,436,690

422,591,413

237,190,945

(1,996,829)

(7,672,062)

(1,808,217)

(5,936,226)

(43,273,230)

(54,600,625)

(39,063,662)

(53,181,880)

275,418,163

168,164,003

381,719,534

178,072,839

สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึน
้ ) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

สินทรัพย์ไม่หมุนเว ียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึน
้ (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เง ินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเง ินได้
เง ินสดสุทธิจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
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บร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
(หน่วย: บาท)
งบการเง ินรวม
					

2564

งบการเง ินเฉพาะกิจการ
2563

2564

2563

กระแสเง ินสดจากกิจกรรมลงทุน
เง ินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บร ิษัทย่อยเพิ่มขึน
้

-

- (120,000,000)

(20,000,000)

เง ินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บร ิษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน
เพิ่มขึน
้

-

(1,500,000)

-

-

461,593

275,215

64,456

275,215

เง ินสดจ่ายซือ
้ อาคารและอุปกรณ์

(25,607,633)

(23,581,844)

(18,924,432)

(21,469,071)

เง ินสดจ่ายซือ
้ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

(7,171,500)

(60,000)

(7,131,500)

(60,000)

315,104

485,488

294,404

436,953

(32,002,436)

(24,381,141)

(145,697,072)

(40,816,903)

(80,000,000)

(15,971,339)

(80,000,000)

(14,000,000)

-

(5,857,840)

-

-

(1,618,453)

(2,528,102)

-

-

(10,491,034)

(10,186,309)

(8,140,560)

(7,810,888)

8,188,493

12,064,500

8,188,493

12,064,500

(121,017,189)

(117,104,888)

(121,017,189)

(117,104,888)

(204,938,183)

(139,583,978)

(200,969,256)

(126,851,276)

(1,111,214)

2,228,534

-

-

37,366,330

6,427,418

35,053,206

10,404,660

เง ินสดและรายการเทียบเท่าเง ินสดต้นปี

221,200,520

214,773,102

182,854,157

172,449,497

เง ินสดและรายการเทียบเท่าเง ินสดปลายปี

258,566,850

221,200,520

217,907,363

182,854,157

-

-

-

-

7,232,291

7,681,682

6,857,587

7,272,483

-

4,695,328

-

4,306,345

เง ินสดรับจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์

เง ินสดรับจากดอกเบี้ย
เง ินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเง ินสดจากกิจกรรมจัดหาเง ิน
เง ินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง ินลดลง
เง ินกู้ยืมระยะสั้นจากกรรมการและบุคคลอื่น
ลดลง
เง ินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง ินลดลง
จ่ายช�ำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
เง ินสดรับจากการเพิ่มทุน
จ่ายเง ินปันผล
เง ินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเง ิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเง ินเพิ่มขึ้น
(ลดลง)		
เง ินสดและรายการเทียบเท่าเง ินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

ข้อมูลกระแสเง ินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการทีไ่ ม่ใช่เง ินสดประกอบด้วย
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึน
้ จากการ
ท�ำสัญญาเช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการ
ยกเลิกสัญญาเช่า
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บร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 ข้อมูลทั่วไปของบรษัิ ทฯ
บร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
ู ล
ิ ำ� เนาในประเทศไทย โดยมีบร ิษัท  
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) (“บร ิษัทฯ”) เป็นบร ิษัทมหาชนซึง่ จัดตั้งและมีภม
ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จ�ำกัด ซึง่ เป็นบร ิษัททีจ
่ ดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลักของบร ิษัทฯคือการผลิตและ
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก�ำจัดแมลง ผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด และผลิตภัณฑ์รก
ั ษาเนื้อไม้ ทีอ
่ ยู่ตามทีจ
่ ดทะเบียนของบร ิษัทฯอยู่ที่
ส�ำนักงานใหญ่ :

1065 ถนนศร ีนคร ินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร

โรงงาน :

90/1 และ 109 หมู่ที่ 9 ต�ำบลบางวัว อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชือ
้ ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ปัจจุ บันยังมีผลกระทบต่ อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่ วนใหญ่ สถานการณ์           
ดังกล่าวอาจน�ำมาซึง่ ความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการด�ำเนินธุรกิจ ฝ่ายบร ิหารของกลุ่มบร ิษัทติดตามความคืบหน้า
ของสถานการณ์ดังกล่าวและประเมินผลกระทบทางการเง ินเกี่ยวกับมูลค่าของสินทรัพย์ ประมาณการหนี้สิน และหนี้สินทีอ
่ าจเกิดขึน
้ อย่างต่อ
เนื่อง ทัง้ นี้ฝ่ายบร ิหารได้ใช้ประมาณการและดุลยพินิจในประเด็นต่าง ๆ เมื่อสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง

2. เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเง ิน
2.1 งบการเง ินนี้จด
ั ท�ำขึน
้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเง ินทีก
่ �ำหนดในพระราชบัญญัติว ิชาชีพบัญชี    พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการ
เง ินตามข้อก�ำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเง ินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเง ินฉบับที่บร ิษั ทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเง ินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบการเง ินฉบับ      
ภาษาไทยนี้
งบการเง ินนี้ได้จด
ั ท�ำขึน
้ โดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดท�ำงบการเง ินรวม
ก)

งบการเง ินรวมนี้ได้จด
ั ท�ำขึน
้ โดยรวมงบการเง ินของบร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) และบร ิษัทย่อย (ซึง่ ต่อไป
นี้เร ียกว่า “กลุ่มบร ิษัท”) โดยรายละเอียดของบร ิษัทย่อยแสดงได้ดังต่อไปนี้

						

อัตราร้อยละของการถือหุน
้
จัดตั้งขึ้น 		
				ชือ
่ บรษัิ ท
ลักษณะธุรกิจ
ในประเทศ
							
2564		 2563

							

ร้อยละ		

ร้อยละ

บรษัิ ทย่อยที่บรษัิ ทฯถือหุน
้ โดยตรง
Sherwood Chemicals

จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก�ำจัดแมลง

ออสเตรเลีย

50.00

50.00

ผลิตและจ�ำหน่ายเครอื่ งบร ิโภค

ไทย

99.95

99.95

ไทย

99.97

99.97

Australasia Pty Ltd.
บร ิษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์
เบฟเวอเรจ จ�ำกัด
บร ิษัท ทีโพล์ โปรเฟสชัน
่ แนล

อาทิ นม น้�ำหวาน
จ�ำหน่ายปุ๋ยและเคมีภัณฑ์

อินเตอร์เนชัน
่ แนล จ�ำกัด
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อัตราร้อยละของการถือหุน
้
จัดตั้งขึ้น 		
				ชือ
่ บรษัิ ท
ลักษณะธุรกิจ
ในประเทศ
							
2564		 2563

							

ร้อยละ		

ร้อยละ

ไทย

100.00

100.00

จ�ำหน่ายเครอื่ งบร ิโภค อาทิ นม ขนม

ไทย

99.98

99.98

จ�ำหน่ายเครอื่ งบร ิโภค อาทิ นม ขนม

ไทย

99.98

99.98

บรษัิ ทย่อยที่บรษัิ ทฯถือหุน
้ โดยอ้อม		
ถือหุน
้ โดยบรษัิ ท ฮอกไกโด ฟู้ด
		

แอนด์ เบฟเวอเรจ จ�ำกัด		

บร ิษัท ฮอกไกโด โมร ิโมโตะ จ�ำกัด

ผลิตและจ�ำหน่ายเครอื่ งบร ิโภค
อาทิ นม ขนม

บร ิษัท ฮอกไกโด อินเตอร์เนชัน
่ แนล
แฟรนไชส์ จ�ำกัด
บร ิษัท ทีทด
ี ี โฮลดิ้ง จ�ำกัด

ข)

บร ิษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการทีเ่ ข้าไปลงทุนหร ือบร ิษัทย่อยได้ หากบร ิษัทฯมีสิทธิได้รบ
ั หร ือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการ
ทีเ่ ข้าไปลงทุน และสามารถใช้อ�ำนาจในการสั่งการกิจกรรมทีส
่ ่งผลกระทบอย่างมีนัยส�ำคัญต่อจ�ำนวนเง ินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

บร ิษัทฯน�ำงบการเง ินของบร ิษัทย่อยมารวมในการจัดท�ำงบการเง ินรวมตั้ งแต่ วันที่บร ิษัทฯมีอ�ำนาจในการควบคุมบร ิษัทย่อยจนถึงวันที่
บร ิษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบร ิษัทย่อยนั้น

ง)

งบการเง ินของบร ิษัทย่อยได้จด
ั ท�ำขึน
้ โดยใช้นโยบายการบัญชีทส
ี่ �ำคัญเช่นเดียวกันกับของบร ิษัทฯ

จ)

สินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเง ินของบร ิษัทย่อยซึง่ จัดตั้งในต่ างประเทศแปลงค่าเป็นเง ินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้ และค่าใช้จา่ ยแปลงค่าเป็นเง ินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดื อน ผลต่ างซึง่ เกิดขึ้นจากการ
แปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเง ินทีเ่ ป็นเง ินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปลีย
่ นแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้น

ฉ)
ช)

ยอดคงค้างระหว่างกลุ่มบร ิษัทและรายการค้าระหว่างกันทีม
่ ีสาระส�ำคัญได้ถูกตัดออกจากงบการเง ินรวมนี้แล้ว
ส่วนของผูม
้ ส
ี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอ
ี ำ� นาจควบคุม คือ จ�ำนวนก�ำไรหร ือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของบร ิษัทย่อยส่วนทีไ่ ม่ได้เป็นของบร ิษัทฯ และ
แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของก�ำไรหร ือขาดทุนรวมและส่วนของผู้ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเง ินรวม

2.3 บร ิษัทฯจัดท�ำงบการเง ินเฉพาะกิจการโดยแสดงเง ินลงทุนในบร ิษัทย่อยตามว ิธีราคาทุน

3. มาตรฐานการรายงานทางการเง ินใหม่
ก)

มาตรฐานการรายงานทางการเง ินที่เรมิ่ มีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปีปัจจุบัน กลุ่มบร ิษัทได้ น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเง ินและการตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเง ินฉบับปรับปรุง
จ�ำนวนหลายฉบับ ซึง่ มีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเง ินทีม
่ รี อบระยะเวลาบัญชีทเี่ รมิ่ ในหร ือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบต
ั ิ มาตรฐาน
การรายงานทางการเง ินดั งกล่าวได้รบ
ั การปรับปรุงหร ือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเง ินระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชด
ั เจนเกี่ยวกับว ิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน
การน�ำมาตรฐานการรายงานทางการเง ินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเง ินของกลุ่มบร ิษัท

ข)

มาตรฐานการรายงานทางการเง ินที่จะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเง ินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเรมิ่ ในหรอหลั
ื
งวันที่ 1 มกราคม 2565
สภาว ิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเง ินฉบับปรับปรุงหลายฉบับ ซึง่ จะมีผลบังคับใช้ส�ำหรับงบการเง ินทีม
่ รี อบระยะ
เวลา บัญชีทเี่ รมิ่ ในหร ือหลังวันที่ 1 มกราคม 2565 มาตรฐาน การรายงานทางการเง ินดังกล่าวได้รบ
ั การปรับปรุงหร ือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเง ินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชด
ั เจนเกีย
่ วกับว ิธีปฏิบต
ั ิทางการบัญชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเง ินบางฉบับมีการให้ข้อผ่อนปรนในทางปฏิบัติหร ือข้อยกเว้นชัว่ คราวกับผู้ใช้มาตรฐาน
ฝ่ายบร ิหารของกลุ่มบร ิษัทเชือ
่ ว่าการปรับปรุงมาตรฐานนี้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่องบการเง ินของกลุ่มบร ิษัท
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4. นโยบายการบัญชีท่ีส�ำคัญ
4.1 การรับรูร้ ายได้และค่าใช้จา่ ย
ขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรูเ้ มือ
่ กลุม
่ บร ิษัทได้โอนอ�ำนาจควบคุมในสินค้าให้แก่ลก
ู ค้าแล้ว กล่าวคือ เมือ
่ มีการส่งมอบสินค้า รายได้จากการขาย
แสดงตามมูลค่าทีไ่ ด้รบ
ั หร ือคาดว่าจะได้รบ
ั ส�ำหรับสินค้าทีไ่ ด้สง่ มอบหลังจากหักประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลด โดยไม่รวมภาษีมล
ู ค่าเพิม
่
รายได้ดอกเบี้ยรับ
รายได้ดอกเบีย
้ รับรูต
้ ามเกณฑ์คงค้างด้วยว ิธีดอกเบีย
้ ทีแ
่ ท้จร ิง โดยจะน�ำมูลค่าตามบัญชีขน
ั้ ต้นของสินทรัพย์ทางการเง ินมาคูณกับอัตราดอกเบีย
้
ทีแ
่ ท้จร ิง ยกเว้นสินทรัพย์ทางการเง ินทีเ่ กิดการด้อยค่าด้านเครดิตในภายหลัง ทีจ
่ ะน�ำมูลค่าตามบัญชีสุทธิของสินทรัพย์ทางการเง ิน (สุทธิจาก
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค
่ าดว่าจะเกิดขึน
้ ) มาคูณกับอัตราดอกเบี้ยทีแ
่ ท้จร ิง
ต้นทุนทางการเง ิน
ค่าใช้จา่ ยดอกเบี้ยจากหนี้สินทางการเง ินทีว่ ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณโดยใช้ว ิธีดอกเบี้ยทีแ
่ ท้จร ิงและรับรูต
้ ามเกณฑ์คงค้าง
4.2 เง ินสดและรายการเทียบเท่าเง ินสด
เง ินสดและรายการเทียบเท่าเง ินสด หมายถึง เง ินสดและเง ินฝากธนาคาร และเง ินลงทุนระยะสั้นทีม
่ ี สภาพคล่องสูง ซึง่ ถึงก�ำหนดจ่ายคืนภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันทีไ่ ด้มาและไม่มีข้อจ�ำกัดในการเบิกใช้
4.3 สินค้าคงเหลือ
สินค้าส�ำเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามว ิธีเข้าก่อนออกก่อน) หร ือมูลค่าสุทธิทจ
ี่ ะได้รบ
ั แล้วแต่ราคาใดจะต่�ำกว่า
ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามว ิธีต้นทุนมาตรฐานซึง่ ใกล้เคียงกับต้นทุนจร ิง และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต
วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์แสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามว ิธีเข้าก่อนออกก่อน) หร ือมูลค่าสุทธิทจ
ี่ ะได้รบ
ั แล้วแต่ราคาใดจะต่�ำกว่า และจะถือเป็น
ส่วนหนึง่ ของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้
4.4 เง ินลงทุนในบรษัิ ทย่อย
เง ินลงทุนในบร ิษัทย่อยทีแ
่ สดงอยู่ในงบการเง ินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามว ิธีราคาทุน
4.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา
ทีด
่ ินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค�ำนวณจากราคาทุนโดยว ิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
อาคารโรงงาน

-

7 - 30

ปี

เครอื่ งจักรและอุปกรณ์

-

5 - 15

ปี

เครอื่ งตกแต่ง ติดตั้ง และเครอื่ งใช้ส�ำนักงาน

-

    5

ปี

ยานพาหนะ

-

    5

ปี

ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหร ือขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับทีด
่ ิน ส่วนปรับปรุงทีด
่ ิน และสินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง
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กลุม
่ บร ิษัทตัดรายการทีด
่ ิน อาคารและอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมือ
่ จ�ำหน่ายสินทรัพย์หร ือคาดว่าจะไม่ได้รบ
ั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจาก
การใช้หร ือการจ�ำหน่ายสินทรัพย์ รายการผลก�ำไรหร ือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายสินทรัพย์จะรับรูใ้ นส่วนของก�ำไรหร ือขาดทุนเมื่อกลุ่มบร ิษัทตัด
รายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.6 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
กลุ่มบร ิษัทบันทึกต้นทุนเรมิ่ แรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีไ่ ด้มาจากการรวมธุรกิจตามมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์น้น
ั ณ วันทีซ
่ อ
ื้ ธุรกิจ ส่วน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้ มาจากการอื่น กลุ่มบร ิษัทจะบันทึกต้ นทุนเรมิ่ แรกของสินทรัพย์น้ันตามราคาทุน ภายหลังการรับรูร้ ายการเรมิ่ แรก
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) ของสินทรัพย์นั้น
กลุ่มบร ิษัทตั ดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จำ� กัดโดยว ิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์
นัน
่ มีขอ
้ บ่งชีว้ า่ สินทรัพย์นน
่ บรษัิ ทจะทบทวนระยะเวลาการตัดจ�ำหน่าย
้ และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมือ
้ั เกิดการด้อยค่า กลุม
และว ิธีการตัดจ�ำหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดั งกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในส่วนของก�ำไรหร ือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนทีม
่ ีอายุการให้ประโยชน์จำ� กัดมีดังนี้
				

อายุการให้ประโยชน์

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

10 ปี

4.7 รายการธุรกิจกับบุคคลหรอกิ
ื จการที่เกี่ยวข้องกัน
บุคคลหร ือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันกับกลุม
่ บร ิษัท หมายถึง บุคคลหร ือกิจการทีม
่ ีอ�ำนาจควบคุมกลุม
่ บร ิษัท หร ือถูกกลุม
่ บร ิษัทควบคุมไม่วา่ จะเป็น
โดยทางตรงหร ือทางอ้อม หร ืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับกลุ่มบร ิษัท
นอกจากนี้ บุคคลหร ือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบร ิษัทร่วมและบุคคลทีม
่ ีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหร ือทางอ้อมซึง่ ท�ำให้มีอิทธิพล
อย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อกลุม
่ บร ิษัท ผูบ
้ ร ิหารส�ำคัญ กรรมการหร ือพนักงานของกลุม
่ บร ิษัททีม
่ อ
ี ำ� นาจในการวางแผนและควบคุมการด�ำเนินงาน
ของกลุ่มบร ิษัท
4.8 สัญญาเช่า
ณ วันเรมิ่ ต้นของสัญญาเช่า กลุ่มบร ิษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหร ือประกอบด้วยสัญญาเช่าหร ือไม่ โดยสัญญาจะเป็นสัญญาเช่า
หร ือประกอบด้วยสัญญาเช่าก็ต่อเมือ
่ สัญญานัน
่ เป็นการแลกเปลีย
่ น
้ มีการให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ทรี่ ะบุได้สำ� หรับช่วงเวลาหนึง่ เพือ
กับสิ่งตอบแทน
กลุ่มบรษัิ ทในฐานะผู้เช่า
กลุม
่ บรษัิ ทใช้ว ิธีการบัญชีเดียวส�ำหรับการรับรูร้ ายการและการวัดมูลค่าสัญญาเช่าทุกสัญญา เว้นแต่สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าทีส
่ ินทรัพย์
อ้างอิงมีมูลค่าต่�ำ ณ วันทีส
่ ัญญาเช่าเรมิ่ มีผล (วันทีส
่ ินทรัพย์อ้างอิงพร้อมใช้งาน) กลุ่มบร ิษัทบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้ซงึ่ แสดงสิทธิในการใช้
สินทรัพย์อ้างอิงและหนี้สินตามสัญญาเช่าตามการจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่า

สินทรัพย์สิทธิการใช้
สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม และปรับปรุงด้วยการวัดมูลค่าของหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ�ำนวนเง ินของหนี้สินตามสัญญาเช่าจากการรับรูเ้ รมิ่ แรก ต้นทุนทางตรงเรมิ่
แรกทีเ่ กิดขึน
้ จ�ำนวนเง ินทีจ
่ า่ ยช�ำระตามสัญญาเช่า ณ วันทีส
่ ัญญาเช่าเรมิ่ มีผลหร ือก่อนวันทีส
่ ัญญาเช่าเรมิ่ มีผล ประมาณการต้นทุนในการรอื้
ถอนและการขนย้ายสินทรัพย์อ้างอิง หร ือการบูรณะสินทรัพย์อ้างอิงหร ือสถานทีต
่ ั้งของสินทรัพย์อ้างอิงและหักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่าที่
ได้รบ
ั
ค่ าเสื่ อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ค�ำนวณจากราคาทุนโดยว ิธีเส้ นตรงตามอายุ สัญญาเช่าหร ืออายุ การให้ ประโยชน์ โดยประมาณของ
สินทรัพย์ สิทธิการใช้แล้วแต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า ดังนี้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

           2 - 3

ปี

ยานพาหนะ

           3 - 5

ปี

หากความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์อ้างอิงได้โอนให้กับกลุ่มบร ิษัทเมื่อสิ้นสุดอายุสัญญาเช่าหร ือราคาทุนของสินทรัพย์ดังกล่าวได้รวมถึงการใช้
สิทธิเลือกซือ
้ ค่าเสื่อมราคาจะค�ำนวณจากอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพย์
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หนี้สินตามสัญญาเช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยมูลค่าปัจจุบน
ั ของจ�ำนวนเง ินทีต
่ ้องจ่ายตามสัญญาเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า จ�ำนวนเง ินทีต
่ ้องจ่ายตามสัญญา
เช่าประกอบด้วยค่าเช่าคงทีห
่ ักด้วยสิ่งจูงใจตามสัญญาเช่า ค่าเช่าผันแปรทีข
่ ึ้นอยู่กับดัชนีหร ืออัตรา จ�ำนวนเง ินทีค
่ าดว่าจะจ่ายภายใต้การรับ
ประกันมูลค่าคงเหลือ รวมถึงราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซือ
้ ซึง่ มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทีก
่ ลุม
่ บร ิษัทจะใช้สิทธิน้ัน และการจ่ายค่าปรับ
เพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อก�ำหนดของสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่ากลุ่มบร ิษัทจะใช้สิทธิในการยกเลิกสัญญาเช่า กลุ่มบร ิษัทบันทึกค่าเช่า
ผันแปรทีไ่ ม่ขน
ึ้ อยู่กับดัชนีหร ืออัตราเป็นค่าใช้จา่ ยในงวดทีเ่ หตุการณ์หร ือเงอื่ นไข  ซึง่ เกี่ยวข้องกับการจ่ายช�ำระนั้นได้เกิดขึน
้
กลุ่มบร ิษัทคิดลดมูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเง ินทีต
่ ้องจ่ายตามสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่าหร ืออัตราดอกเบี้ยการกู้ยืม
ส่วนเพิม
่ บร ิษัท หลังจากวันทีส
่ ัญญาเช่าเรมิ่ มีผล มูลค่าตามบัญชีของหนีส
้ ินตามสัญญาเช่าจะเพิม
้ จากดอกเบีย
้ ของหนีส
้ ินตามสัญญา
่ ของกลุม
่ ขึน
เช่าและลดลงจากการจ่ายช�ำระหนี้ สินตามสั ญญาเช่า นอกจากนี้ มูลค่ าตามบัญชีของหนี้ สินตามสั ญญาเช่าจะถูกวัดมูลค่ าใหม่เมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปลี่ยนแปลงการจ่ายช�ำระตามสัญญาเช่า หร ือการเปลี่ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกซือ
้ สินทรัพย์อ้างอิง

สัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่�ำ
สัญญาเช่าทีม
่ ีอายุสัญญาเช่า 12 เดือนหร ือน้อยกว่านับตั้งแต่วันทีส
่ ัญญาเช่าเรมิ่ มีผล หร ือสัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่�ำ  จะบันทึก
เป็นค่าใช้จา่ ยตามว ิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า
4.9 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยม
ื ของเง ินกู้ทใี่ ช้ในการได้มา การก่อสร้าง หร ือการผลิตสินทรัพย์ทต
ี่ ้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หร ือขาย ได้
ถูกน�ำไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยูใ่ นสภาพพร้อมทีจ
่ ะใช้ได้ตามทีม
่ ุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยม
ื อื่นถือเป็นค่าใช้
จ่ายในงวดทีเ่ กิดรายการ ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นทีเ่ กิดขึน
้ จากการกู้ยืมนั้น
4.10 เง ินตราต่างประเทศ
บร ิษัทฯแสดงงบการเง ินรวมและงบการเง ินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเง ินบาท ซึง่ เป็นสกุลเง ินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานของบร ิษัทฯ รายการต่าง ๆ ของ
แต่ละกิจการทีร่ วมอยู่ในงบการเง ินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเง ินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานของแต่ละกิจการนั้น
รายการทีเ่ ป็นเง ินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเง ินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันทีเ่ กิดรายการ สินทรัพย์และหนี้สินทีเ่ ป็นตัวเง ินซึง่ อยูใ่ น
สกุลเง ินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเง ินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กําไรและขาดทุนทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนได้รวมอยู่ในส่วนของก�ำไรหร ือขาดทุน
4.11 การด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเง ิน
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบร ิษัทจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของทีด
่ ิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์สิทธิการใช้ หร ือสินทรัพย์ที่
ไม่มีตัวตนอื่นของกลุ่มบร ิษัทหากมีข้อบ่งชีว้ ่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า และจะท�ำการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์
ไม่มต
ี ัวตนทีม
่ อ
ี ายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี กลุม
่ บร ิษัทรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าเมือ
่ มูลค่าทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั คืนของสินทรัพย์
มีมูลค่าต่�ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ัน ทั้งนี้มูลค่าทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั คืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หร ือ
มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
กลุ่มบร ิษัทจะรับรูร้ ายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก�ำไรหร ือขาดทุน
4.12 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
กลุ่มบร ิษัทรับรูเ้ ง ินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเง ินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จา่ ยเมื่อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน

โครงการสมทบเง ิน
กลุม
่ บร ิษัทและพนักงานได้รว่ มกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลีย
้ งชีพ ซึง่ ประกอบด้วยเง ินทีพ
่ นักงานจ่ายสะสมและเง ินทีก
่ ลุม
่ บร ิษัทจ่ายสมทบให้เป็น
รายเดื อน สินทรัพย์ของกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพได้ แยกออกจากสินทรัพย์ของกลุ่มบร ิษัท เง ินที่กลุ่มบร ิษัทจ่ายสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
บันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในปีทเี่ กิ ดรายการ
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โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
กลุม
่ บร ิษัทมีภาระส�ำหรับเง ินชดเชยทีต
่ ้องจ่ายให้แก่พนักงานเมือ
่ ออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึง่ กลุม
่ บร ิษัทถือว่าเง ินชดเชยดังกล่าวเป็น
โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส�ำหรับพนักงาน นอกจากนั้น กลุ่มบร ิษัทจัดให้มีโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน ได้แก่
โครงการเง ินรางวัลการปฏิบัติงานครบก�ำหนดระยะเวลา
กลุ่มบร ิษัทค�ำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานโดยใช้
ว ิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีป
่ ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชีย
่ วชาญอิสระได้ทำ� การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตาม
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลก�ำไรหร ือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรูท
้ น
ั
ทีในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลก�ำไรหร ือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานจะรับรูท
้ ันที
ในก�ำไรหร ือขาดทุน
ต้นทุนบร ิการในอดีตจะรับรูท
้ งั้ จ�ำนวนในส่วนของก�ำไรหร ือขาดทุนทันทีทม
ี่ ีการแก้ไขโครงการหร ือลดขนาดโครงการ หร ือเมื่อกิจการรับรูต
้ ้นทุน
การปรับโครงสร้างทีเ่ กี่ยวข้อง แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึน
้ ก่อน
4.13 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบร ิษัทจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึง่ เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึน
้ แล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อน
ข้างแน่นอนว่ากลุ่มบร ิษัทจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และกลุ่มบร ิษัทสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพัน
นั้นได้อย่างน่าเชือ
่ ถือ
4.14 ภาษีเง ินได้
ภาษีเง ินได้ประกอบด้วยภาษีเง ินได้ปัจจุบันและภาษีเง ินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเง ินได้ปัจจุบัน
กลุม
่ บร ิษัทบันทึกภาษีเง ินได้ปจ
ั จุบน
ั ตามจ�ำนวนทีค
่ าดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยค�ำนวณจากก�ำไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์
ทีก
่ �ำหนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเง ินได้รอการตัดบัญชี
กลุ่มบร ิษัทบันทึกภาษีเง ินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินทีเ่ กี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีทม
ี่ ีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบร ิษัทรับรูห
้ นี้สินภาษีเง ินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวทีต
่ ้องเสียภาษีทก
ุ รายการ แต่รบ
ั รูส
้ ินทรัพย์ภาษีเง ินได้รอการตัดบัญชี
ส�ำหรับผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หักภาษี รวมทัง้ ผลขาดทุนทางภาษีทย
ี่ งั ไม่ได้ใช้ในจ�ำนวนเท่าทีม
่ ค
ี วามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทก
ี่ ลุม
่ บร ิษัทจะมีกำ� ไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ
่ ะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวทีใ่ ช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีทย
ี่ ังไม่ได้ใช้นั้น
กลุม
่ บร ิษัทจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเง ินได้รอการตัดบัญชีทก
ุ สิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะท�ำการปรับลดมูลค่าตามบัญชี
ดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กลุม
่ บร ิษัทจะไม่มีกำ� ไรทางภาษีเพียงพอต่อการน�ำสินทรัพย์ภาษีเง ินได้รอการตัดบัญชีทง้ั หมดหร ือ
บางส่วนมาใช้ประโยชน์
กลุ่มบร ิษัทจะบันทึกภาษีเง ินได้รอการตั ดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยัง
ส่วนของผู้ถือหุ้น
4.15 เครอื่ งมือทางการเง ิน
กลุม
่ บรษัิ ทรับรูร้ ายการเมือ
่ เรมิ่ แรกของสินทรัพย์ทางการเง ินด้วยมูลค่ายุติธรรม และบวกด้วยต้นทุนการท�ำรายการเฉพาะในกรณีทเี่ ป็นสินทรัพย์
ทางการเง ินทีไ่ ม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหร ือขาดทุน อย่างไรก็ตาม กลุ่มบร ิษัทจะรับรูล
้ ูกหนี้การค้าทีไ่ ม่มีองค์ประกอบเกี่ยวกับ
การจัดหาเง ินทีม
่ ีนัยส�ำคัญด้วยราคาของรายการ ตามทีก
่ ล่าวไว้ในนโยบายการบัญชีเรอื่ งการรับรูร้ ายได้
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเง ิน
กลุม
่ บร ิษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเง ิน ณ วันทีร่ บ
ั รูร้ ายการเรมิ่ แรก เป็นสินทรัพย์ทางการเง ินทีว่ ด
ั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
สินทรัพย์ทางการเง ินที่วัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และสินทรัพย์ทางการเง ินที่วัดมูลค่าในภายหลัง
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหร ือขาดทุน โดยพิจารณาจากแผนธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์ทางการเง ิน และลักษณะของกระแส
เง ินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเง ิน
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สินทรัพย์ทางการเง ินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย
กลุ่มบร ิษัทวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเง ินด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่ายเมื่อกลุ่มบร ิษัทถือครองสินทรัพย์ ทางการเง ินนั้นเพื่อรับกระแสเง ินสดตาม
สัญญา และเงอื่ นไขตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเง ินก่อให้เกิดกระแสเง ินสดทีเ่ ป็นการรับช�ำระเพียงเง ินต้นและดอกเบีย
้ จากยอดคงเหลือ
ของเง ินต้นในวันทีร่ ะบุไว้เท่านั้น
สินทรัพย์ทางการเง ินดังกล่าววัดมูลค่าในภายหลังโดยใช้ว ิธีดอกเบี้ยทีแ
่ ท้จร ิงและต้องมีการประเมิน การด้อยค่า ทัง้ นี้ ผลก�ำไรและขาดทุนที่
เกิดขึน
้ จากการตัดรายการ การเปลี่ยนแปลง หร ือการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจะรับรูใ้ นส่วนของก�ำไรหร ือขาดทุน
การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของหนี้สินทางการเง ิน
ยกเว้นหนี้สินตราสารอนุพันธ์ กลุม
่ บร ิษัทรับรูร้ ายการเมื่อเรมิ่ แรกส�ำหรับหนี้สินทางการเง ินด้วยมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนการท�ำรายการ และจัด
ประเภทหนี้สินทางการเง ินเป็นหนี้สินทางการเง ินทีว่ ด
ั มูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย โดยใช้ว ิธีดอกเบีย
้ ทีแ
่ ท้จร ิง ทัง้ นี้ ผลก�ำไรและ
ขาดทุนทีเ่ กิดขึน
้ จากการตัดรายการหนี้สินทางการเง ินและการตัดจ�ำหน่ายตามว ิธีดอกเบีย
้ ทีแ
่ ท้จร ิงจะรับรูใ้ นส่วนของก�ำไรหร ือขาดทุน โดยการ
ค�ำนวณมูลค่าราคาทุนตัดจ�ำหน่ายค�ำนึงถึงค่าธรรมเนียมหร ือต้นทุนทีถ
่ ือเป็นส่วนหนึง่ ของอัตราดอกเบีย
้ ทีแ
่ ท้จร ิงนั้นด้วย ทัง้ นี้ ค่าตัดจ�ำหน่าย
ตามว ิธีดอกเบี้ยทีแ
่ ท้จร ิงแสดงเป็นส่วนหนึง่ ของต้นทุนทางการเง ินในส่วนของก�ำไรหร ือขาดทุน
การตัดรายการของเครอื่ งมือทางการเง ิน
สินทรัพย์ทางการเง ินจะถูกตัดรายการออกจากบัญชีเมื่อสิทธิทจ
ี่ ะได้รบ
ั กระแสเง ินสดของสินทรัพย์นั้นได้สิ้นสุดลง หร ือได้มีการโอนสิทธิทจ
ี่ ะ
ได้รบ
ั กระแสเง ินสดของสินทรัพย์น้ัน รวมถึงได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทัง้ หมดของสินทรัพย์นั้น หร ือมีการโอนการควบคุม
ในสินทรัพย์นั้น
กลุ่มบร ิษัทตัดรายการหนี้สินทางการเง ินก็ต่อเมื่อได้มีการปฏิบัติตามภาระผูกพันของหนี้สินนั้นแล้ว มีการยกเลิกภาระผูกพันนั้น หร ือมีการสิ้น
สุดลงของภาระผูกพันนั้น ในกรณีทม
ี่ ีการเปลี่ยนหนี้สินทางการเง ินทีม
่ ีอยูใ่ ห้เป็นหนี้สินใหม่จากผู้ให้กู้รายเดียวกันซึง่ มีขอ
้ ก�ำหนดทีแ
่ ตกต่างกัน
อย่างมาก หร ือมีการแก้ไขข้อก�ำหนดของหนี้สินทีม
่ ีอยู่อย่างเป็นสาระส�ำคัญ จะถือว่าเป็นการตัดรายการหนี้สินเดิมและรับรูห
้ นี้สินใหม่ โดยรับ
รูผ
้ ลแตกต่างของมูลค่าตามบัญชีดังกล่าวในส่วนของก�ำไรหร ือขาดทุน
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเง ิน
กลุ่มบร ิษัทรับรูค
้ ่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค
่ าดว่าจะเกิดขึน
้ ของตราสารหนี้ทง้ั หมดทีไ่ ม่ได้วด
ั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหร ือขาดทุน
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค
่ าดว่าจะเกิดขึน
้ ค�ำนวณจากผลต่างของกระแสเง ินสดทีจ
่ ะครบก�ำหนดช�ำระตามสัญญากับกระแสเง ินสดทัง้ หมดทีก
่ ลุม
่
บร ิษัทคาดว่าจะได้รบ
ั ช�ำระ และคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยทีแ
่ ท้จร ิงโดยประมาณของสินทรัพย์ทางการเง ิน ณ วันทีไ่ ด้มา
ในกรณีที่ความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญนับตั้งแต่การรับรูร้ ายการเรมิ่ แรก กลุ่มบร ิษัทวัดมูลค่าผลขาดทุน
ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยพิจารณาจากการผิดสัญญาที่อาจจะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้า ในขณะที่หากความเสี่ยงด้านเครดิตของ
สินทรัพย์เพิม
้ อย่างมีนย
ั ส�ำคัญนับตั้งแต่การรับรูร้ ายการเรมิ่ แรก กลุม
่ บร ิษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้วยจ�ำนวนเง ินทีเ่ ท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิต
่ ขึน
ทีค
่ าดว่าจะเกิดขึน
้ ตลอดอายุทเี่ หลืออยู่ของเครอื่ งมือทางการเง ิน
กลุม
่ บร ิษัทพิจารณาว่าความเสี่ยงด้านเครดิตจะเพิม
้ อย่างมีนัยส�ำคัญเมือ
่ มีการค้างช�ำระการจ่ายเง ินตามสัญญาเกินกว่า 30 วัน และพิจารณา
่ ขึน
ว่าสินทรัพย์ทางการเง ินนั้นมีการด้อยค่าด้านเครดิตหร ือมีการผิดสัญญาเมื่อมีการค้างช�ำระการจ่ายเง ินตามสัญญาเกินกว่า 90 วัน อย่างไร
ก็ตาม ในบางกรณี กลุ่มบร ิษัทอาจพิจารณาว่าสินทรัพย์ทางการเง ินนั้นมีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยส�ำคัญและมีการผิด
สัญญา โดยพิจารณาจากข้อมูลภายในหร ือข้อมูลภายนอกอื่น เช่น อันดับความน่าเชือ
่ ถือด้านเครดิตของผู้ออกตราสาร
กลุม
่ บร ิษัทใช้ว ิธีการอย่างง่ายในการค�ำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีค
่ าดว่าจะเกิดขึน
้ ส�ำหรับลูกหนี้การค้าดังนั้น ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กลุ่มบร ิษัทจึงไม่มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของความเสี่ยงทางด้านเครดิต แต่จะรับรูค
้ ่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค
่ าดว่าจะเกิดขึน
้ ตลอด
อายุของลูกหนี้การค้า
การค�ำนวณผลขาดทุนด้านเครดิตทีค
่ าดว่าจะเกิดขึน
้ ข้างต้นอ้างอิงจากข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต ปรับปรุงด้วยข้อมูล
การคาดการณ์ไปในอนาคตเกี่ยวกับลูกหนี้นั้นและสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ
สินทรัพย์ทางการเง ินจะถูกตัดจ�ำหน่ายออกจากบัญชี เมื่อกิจการคาดว่าจะไม่ได้รบ
ั คืนกระแสเง ินสดตามสัญญาอีกต่อไป
การหักกลบของเครอื่ งมือทางการเง ิน
สินทรัพย์ทางการเง ินและหนี้สินทางการเง ินจะน�ำมาหักกลบกันและแสดงด้วยยอดสุทธิในงบแสดงฐานะการเง ินก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิบังคับ
ใช้ได้ตามกฎหมายอยูแ
่ ล้วในการหักกลบจ�ำนวนเง ินทีร่ บ
ั รู ้ และกิจการมีความตั้งใจทีจ
่ ะช�ำระด้วยยอดสุทธิ หร ือตั้งใจทีจ
่ ะรับสินทรัพย์และช�ำระ
หนี้สินพร้อมกัน
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4.16 ตราสารอนุพันธ์
กลุ่มบร ิษัทใช้ตราสารอนุพันธ์ คือ สัญญาซือ
้ ขายเง ินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบร ิษัทรับรูม
้ ูลค่าเรมิ่ แรกของตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันทีท
่ ำ� สัญญา และวัดมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม โดยรับรู ้
การเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมในภายหลังในส่วนของก�ำไรหร ือขาดทุน ทัง้ นี้ กลุ่มบร ิษัทแสดงตราสารอนุพันธ์เป็นสินทรัพย์ทางการเง ิน
เมื่อมีมูลค่ายุติธรรมมากกว่าศูนย์ และแสดงเป็นหนี้สินทางการเง ินเมื่อมีมูลค่ายุติธรรมน้อยกว่าศูนย์
กลุม
่ บร ิษัทแสดงตราสารอนุพันธ์ทม
ี่ ีอายุสัญญาคงเหลือมากกว่า 12 เดือนและยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระภายใน 12 เดือนเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเว ียน
อื่นหร ือหนี้สินไม่หมุนเว ียนอื่น และแสดงตราสารอนุพันธ์อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเว ียนหร ือหนี้สินหมุนเว ียน
4.17 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ั จากการขายสินทรัพย์หร ือเป็นราคาทีจ
่ ะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดยรายการดังกล่าวเป็น
รายการทีเ่ กิดขึน
้ ในสภาพปกติระหว่างผู้ซอ
ื้ และผู้ขาย (ผู้รว่ มในตลาด) ณ วันทีว่ ด
ั มูลค่า กลุม
่ บร ิษัทใช้ราคาเสนอซือ
้ ขายในตลาดทีม
่ ีสภาพคล่อง
ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึง่ มาตรฐานการรายงานทางการเง ินที่เกี่ยวข้องก� ำหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
ยกเว้นในกรณีทไี่ ม่มต
ี ลาดทีม
่ ส
ี ภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หร ือหนี้สินทีม
่ ล
ี ก
ั ษณะเดียวกันหร ือไม่สามารถหาราคาเสนอซือ
้ ขายในตลาดทีม
่ ส
ี ภาพ
คล่องได้ กลุม
่ บร ิษัทจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าทีเ่ หมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ
้ มูลทีส
่ ามารถ
สังเกตได้ทเี่ กี่ยวข้องกับสินทรัพย์หร ือหนี้สินทีจ
่ ะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากทีส
่ ุด
ล�ำดับชัน
ั มูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเง ินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภท
้ ของมูลค่ายุติธรรมทีใ่ ช้วด
ของข้อมูลทีน
่ �ำมาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ข้อมูลราคาเสนอซือ
้ ขายของสินทรัพย์หร ือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดทีม
่ ีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข้อมูลอื่นทีส
่ ามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หร ือหนี้สิน ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลทางตรงหร ือทางอ้อม

ระดับ 3 ใช้ข้อมูลทีไ่ ม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเง ินในอนาคตทีก
่ ิจการประมาณขึน
้
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุม
่ บร ิษัทจะประเมินความจ�ำเป็นในการโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน
้ ของมูลค่ายุติธรรมส�ำหรับสินทรัพย์และ
หนี้สินทีถ
่ ืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานทีม
่ ีการวัดมูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึน
้ ประจ�ำ

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีส�ำคัญ
ในการจัดท�ำงบการเง ินตามมาตรฐานการรายงานทางการเง ิน ฝ่ายบรหารจ�
ิ
ำเป็นต้องใช้ดุลยพินจ
ิ และการประมาณการในเรอื่ งทีม
่ ค
ี วามไม่แน่นอน
เสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดั งกล่าวนี้ ส่งผลกระทบต่ อจ�ำนวนเง ินที่แสดงในงบการเง ินและต่ อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเง ิน ผลทีเ่ กิดขึน
้ จร ิงอาจแตกต่างไปจากจ�ำนวนทีป
่ ระมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการทีส
่ �ำคัญมีดังนี้
การรวมงบการเง ินของบรษัิ ทย่อยที่บรษัิ ทฯมีสัดส่วนการถือหุน
้ กึ่งหนึ่ง
ฝ่ายบร ิหารของบร ิษัทฯพิจารณาว่าบร ิษัทฯมีอ�ำนาจควบคุมใน Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd.  ถึงแม้วา่ บร ิษัทฯจะถือหุ้นและ
มีสิทธิออกเสียงในบร ิษัทดังกล่าวในสัดส่วนร้อยละ 50 ทัง้ นี้ เนื่องจาก   บร ิษัทฯสามารถสั่งการกิจกรรมทีส
่ �ำคัญของบร ิษัทดังกล่าวได้ ดังนั้น
Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd. จึงถือเป็นบร ิษัทย่อยของกลุ่มกิจการและต้องน�ำมารวมในการจัดท�ำงบการเง ินรวมตั้งแต่วัน
ทีบ
่ ร ิษัทฯมีอ�ำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า
ในการประมาณค่าเผื่อผลขาดทุนด้ านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้การค้า ฝ่ายบร ิหารจ�ำเป็นต้ องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผล
ขาดทุนด้ านเครดิ ตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้แต่ ละราย โดยค�ำนึงถึงประสบการณ์การเก็บเง ินในอดี ต อายุของหนี้ที่คงค้างและสภาวะ
เศรษฐกิจทีค
่ าดการณ์ไว้ของกลุม
่ ลูกค้าทีม
่ ีความเสี่ยงด้านเครดิตทีค
่ ล้ายคลึงกัน เป็นต้น ทัง้ นี้ ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจากประสบการณ์ใน
อดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของกลุ่มบร ิษัทอาจไม่ได้บ่งบอกถึงการผิดสัญญาของลูกค้าทีเ่ กิดขึน
้ จร ิงในอนาคต
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการค�ำนวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบร ิหารจ�ำเป็นต้องท�ำการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้
งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึน
้
นอกจากนี้ ฝ่ายบร ิหารจ�ำเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีด
่ ิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหาก
คาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้ รบ
ั คืนต่�ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบร ิหารจ�ำเป็นต้ องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาด
การณ์รายได้และค่าใช้จา่ ยในอนาคตซึง่ เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์และผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
หนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและตามโครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณขึ้นตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย ซึง่ ต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน
้ เง ินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ
และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน เป็นต้น

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ในระหว่างปี กลุ่มบร ิษัทมีรายการธุรกิจที่ส�ำคัญกับบุคคลหร ือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงอื่ นไขทางการค้าและ
เกณฑ์ตามทีต
่ กลงกันระหว่างบร ิษัทฯ บร ิษัทย่อย และบุคคลหร ือกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึง่ เป็นไปตามปกติธรุ กิจโดยสามารถสรุปได้
ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
			
				

งบการเง ินรวม
2564

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

2563

2564

นโยบายการก�ำหนดราคา

2563

รายการธุรกิจกับบรษัิ ทย่อย					
(ตัดออกจากงบการเง ินรวมแล้ว)
รายได้จากการขายสินค้า

-

-

57

41

ราคาต้นทุนสินค้าบวก      
ก�ำไรทีต
่ กลงร่วมกัน

รายได้อื่น

-

-

1

1

ราคาทีต
่ กลงร่วมกัน

ดอกเบี้ยรับ

-

-

4

2

อัตราร้อยละ 2 - 3 ต่อปี

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน					
รายได้จากการขายสินค้า

296

227

276

209

ราคาตลาด
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ยอดคงค้างระหว่างบร ิษัทฯ บร ิษัทย่อย และกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
			

งบการเง ินรวม

				

2564

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

2563

2564

2563

ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บร ิษัทย่อย

-

-

6,401

10,884

บร ิษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน (มีกรรมการร่วมกัน)

79,701

65,880

73,920

63,709

รวม

79,701

65,880

80,321

74,593

(104)

(2)

(12)

(2)

79,597

65,878

80,309

74,591

หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค
่ าดว่าจะเกิดขึน
้
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

ลูกหนี้อ่ืน - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)				
บร ิษัทย่อย

-

-

8,594

4,370

86

36

-

-

บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน (กรรมการ)

1,750

-

1,750

-

รวมลูกหนี้อื่น - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

1,836

36

10,344

4,370

บร ิษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน (มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน)

เง ินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ยอดคงค้างของเง ินให้ก้ย
ู ม
ื ระยะสั้นแก่กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 และการเคลือ
่ นไหวของเง ินให้ก้ย
ู ม
ื ดังกล่าว
มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
			
				

งบการเง ินรวม
บรษัิ ท

					

ยอดคงเหลือ

			

ณ วันที่			

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

					

31 ธันวาคม

เพิ่มขึ้น

ลดลง

31 ธันวาคม

					

2563

ระหว่างปี

ระหว่างปี

2564

บร ิษัททีเ่ กี่ยวข้องกัน				
บร ิษัท ทีโอเอ อินเตอร์เนชัน
๊ จ�ำกัด
่ แนล เบฟเวอเรจส์ กรุป

1,500

-

-

1,500

ยอดคงเหลือเป็นเง ินให้กู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญาใช้เง ินทีไ่ ม่มีหลักทรัพย์ค้�ำประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี และมีก�ำหนดช�ำระ
คืนเมื่อทวงถาม
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(หน่วย: พันบาท)
				
				

งบการเง ินเฉพาะกิจการ
บรษัิ ท

					

ยอดคงเหลือ

			

ยอดคงเหลือ

ณ วันที่			

ณ วันที่

					

31 ธันวาคม

เพิ่มขึ้น

ลดลง

31 ธันวาคม

					

2563

ระหว่างปี

ระหว่างปี

2564

บร ิษัทย่อย				
บร ิษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จ�ำกัด

101,000

120,000

-

221,000

ยอดคงเหลือเป็นเง ินให้กู้ยืมระยะสั้นในรูปตั๋วสัญญาใช้เง ินทีไ่ ม่มีหลักทรัพย์ค้�ำประกัน โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2 - 3 ต่อปี (2563: ร้อยละ
2 - 3 ต่อปี) และมีก�ำหนดช�ำระคืนเมื่อทวงถาม
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหาร
ิ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบร ิษัทมีค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงานทีใ่ ห้แก่กรรมการและผู้บร ิหาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
			

งบการเง ินรวม/

				

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

				

2564

2563

30

26

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

1

1

ผลประโยชน์ทจ
ี่ า่ ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (หมายเหตุ 24)

1

1

32

28

ผลประโยชน์ระยะสั้น

รวม

7. เง ินสดและรายการเทียบเท่าเง ินสด
(หน่วย: พันบาท)
			
				

งบการเง ินรวม

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

736

729

350

350

เง ินฝากธนาคาร

257,831

220,472

217,557

182,504

รวม

258,567

221,201

217,907

182,854

เง ินสด

2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เง ินฝากออมทรัพย์มีอัตราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.04 ถึง 0.35 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.22 ถึง 0.38 ต่อปี)
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8. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน
(หน่วย: พันบาท)
			
				

งบการเง ินรวม
2564

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

2563

2564

2563

ลูกหนี้การค้า - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันทีถ
่ ึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ

76,165

64,880

80,219

74,551

3,430

992

-

40

106

8

102

2

79,701

65,880

80,321

74,593

(104)

(2)

(12)

(2)

79,597

65,878

80,309

74,591

ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน
6 - 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค
่ าดว่าจะเกิดขึน
้
สุทธิ

ลูกหนี้การค้า - กิจการทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกัน				
อายุหนี้คงค้างนับจากวันทีถ
่ ึงก�ำหนดช�ำระ
ยังไม่ถึงก�ำหนดช�ำระ

131,416

154,420

113,199

142,324

101,147

66,884

81,857

60,434

3 - 6 เดือน

234

2,463

58

2,407

6 - 12 เดือน

259

4,499

92

4,498

2,434

17,479

317

15,337

235,490

245,745

195,523

225,000

(8,020)

(24,643)

(5,568)

(22,450)

สุทธิ

227,470

221,102

189,955

202,550

รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ

307,067

286,980

270,264

277,141

ค้างช�ำระ
ไม่เกิน 3 เดือน

เกิน 12 เดือนขึน
้ ไป
รวม
หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที            
่
คาดว่าจะเกิดขึน
้

ลูกหนี้อื่น				
ดอกเบี้ยค้างรับ - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

86

36

7,934

3,710

เง ินทดรองจ่าย - กิจการทีเ่ กี่ยวข้องกัน

-

-

660

660

เง ินทดรองจ่าย - บุคคลทีเ่ กี่ยวข้องกัน

1,750

-

1,750

-

276

171

-

-

2,112

207

10,344

4,370

309,179

287,187

280,608

281,511

เง ินทดรองจ่าย - กิจการทีไ่ ม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ
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ระยะเวลาการให้สินเชือ
่ แก่ลูกค้าโดยปกติมีระยะเวลา 30 วัน ถึง 120 วัน

การเปลี่ยนแปลงของบัญชีค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค
่ าดว่าจะเกิดขึน
้ ของลูกหนี้การค้ามีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
			

งบการเง ินรวม

				

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

ยอดคงเหลือต้นปี

24,645

28,537

22,452

22,876

บันทึกกลับรายการระหว่างปี

(16,521)

(3,892)

(16,872)

(424)

8,124

24,645

5,580

22,452

ยอดคงเหลือปลายปี

9. สินค้าคงเหลือ
(หน่วย: พันบาท)
				

งบการเง ินรวม

					
				
ราคาทุน
				

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รบ
ั

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2564

2563

2564

2563

2564

2563

วัตถุดิบ

101,824

76,941

(9,060)

(5,115)

92,764

71,826

สินค้าส�ำเร็จรูป

102,692

84,001

(6,419)

(4,990)

96,273

79,011

งานระหว่างท�ำ

8,792

8,375

(2,892)

(1,829)

5,900

6,546

บรรจุภัณฑ์   

54,410

64,484

(7,647)

(2,796)

46,763

61,688

1,798

4,896

-

-

1,798

4,896

269,516

238,697

(26,018)

(14,730)

243,498

223,967

สินค้าระหว่างทาง
รวม
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(หน่วย: พันบาท)
			

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

					
				
ราคาทุน
				

รายการปรับลดราคาทุน
ให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รบ
ั

สินค้าคงเหลือ - สุทธิ

2564

2563

2564

2563

2564

2563

วัตถุดิบ

90,991

72,600

(8,668)

(5,109)

82,323

67,491

สินค้าส�ำเร็จรูป

75,286

70,679

(5,451)

(4,987)

69,835

65,692

งานระหว่างท�ำ

7,007

7,898

(1,734)

(1,557)

5,273

6,341

บรรจุภัณฑ์   

41,850

56,217

(6,359)

(2,460)

35,491

53,757

1,420

212

-

1,420

212

216,554

207,606

(14,113)

194,342

193,493

สินค้าระหว่างทาง
รวม

-   
(22,212)

ในระหว่างปีปจ
ั จุบน
ั กลุม
่ บร ิษัทบันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิทจ
ี่ ะได้รบ
ั เป็นจ�ำนวน 16.2 ล้านบาท (2563: 11.5
ล้านบาท) (เฉพาะของบร ิษัทฯ: 12.6 ล้านบาท 2563: 9.1 ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหนึง่ ของต้นทุนขาย และมีการกลับรายการปรับลดมูลค่า
สินค้าคงเหลือเป็นจ�ำนวน     4.9 ล้านบาท (2563: 13.7 ล้านบาท) (เฉพาะของบร ิษัทฯ: 4.5 ล้านบาท 2563: 10.3 ล้านบาท) โดยน�ำไปหักจาก
มูลค่าของสินค้าคงเหลือทีร่ บ
ั รูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยในระหว่างปี

10. เง ินลงทุนในบรษัิ ทย่อย
10.1 รายละเอียดของเง ินลงทุนในบร ิษัทย่อยตามทีแ
่ สดงในงบการเง ินเฉพาะกิจการ
(หน่วย: พันบาท)
		
บรษัิ ท
				

ทุนเรยกช�
ี
ำระแล้ว
2564

2563

Sherwood Chemicals

20,000

20,000

Australasia Pty Ltd.

เหร ียญ

เหร ียญ

ออสเตรเลีย

ออสเตรเลีย

1 ล้านบาท
1 ล้านบาท

						

บร ิษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์

สัดส่วนเง ินลงทุน
2564

2563

ราคาทุน
2564

2563

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

50.00

50.00

277

277

1 ล้านบาท

99.95

99.95

1,000

1,000

1 ล้านบาท

99.97

99.97

1,000

1,000

2,277

2,277

เบฟเวอเรจ จ�ำกัด
บร ิษัท ทีโพล์ โปรเฟสชัน
่ แนล
อินเตอร์เนชัน
่ แนล จ�ำกัด
รวม

เมือ
่ วันที่ 7 มกราคม 2565 บร ิษัทฯได้จดทะเบียนจัดตั้งบร ิษัท ล้อตโต้ ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด  ซึง่ ประกอบธุรกิจหลักในการผลิตและจ�ำหน่าย
อาหารโปรตีนจากพืช ตามมติของทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบร ิษัทฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 บร ิษัทดังกล่าวมีทน
ุ จดทะเบียน 10 ล้านบาท (หุ้น
สามัญ 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) โดยบร ิษัทฯลงทุนในบร ิษัทดังกล่าวเป็นจ�ำนวน 7 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70
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10.2 รายละเอียดของบร ิษัท Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd. ซึง่ มีส่วนได้เสียทีไ่ ม่มีอ�ำนาจควบคุมทีม
่ ีสาระส�ำคัญ
(หน่วย: ล้านบาท)
สัดส่วนที่ถือโดยส่วนได้เสีย
ที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุมใน
บรษัิ ทย่อยสะสม

ก�ำไรที่แบ่งให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจ
ควบคุมในระหว่างปี

2564
(ร้อยละ)

2563
(ร้อยละ)

2564

2563

2564

2563

50.00

50.00

20

14

5

3

10.3 ข้อมูลทางการเง ินโดยสรุปของบร ิษัท Sherwood Chemicals Australasia Pty Ltd. ทีม
่ ีส่วนได้เสีย
ทีไ่ ม่มีอ�ำนาจควบคุมทีม
่ ีสาระส�ำคัญ ซึง่ เป็นข้อมูลก่อนการตัดรายการระหว่างกัน
สรุปรายการฐานะทางการเง ิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
(หน่วย: ล้านบาท)
				

			

สินทรัพย์หมุนเว ียน
หนี้สินหมุนเว ียน

2564

2563

48

40

8

12

สรุปรายการก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
(หน่วย: ล้านบาท)
				

			

2564

2563

90

69

11

6

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปี

1

2

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

12

8

รายได้
ก�ำไรส�ำหรับปี

สรุปรายการกระแสเง ินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563
(หน่วย: ล้านบาท)
				

			

2564

2563

กระแสเง ินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน

3

4

เง ินสดและรายการเทียบเท่าเง ินสดเพิ่มขึน
้ สุทธิ

3

4
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11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
			

		

			
			
			

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน

งบการเง ินรวม

			
อาคาร
เครอื่ งจักร
โรงงาน
และอุปกรณ์

เครอื่ งตกแต่ง		
และอุปกรณ์		
ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

		
ราคาทุน

						

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

113,941

244,340

293,999

51,382

13,119

6,601

723,382

ซือ
้ เพิ่ม

-

965

8,499

1,380

3,229

6,775

20,848

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

-

(6,129)

(969)

(584)

-

(7,682)

โอนเข้า (ออก)

-

1,707

10,444

273

-

(12,424)

-

113,941

247,012

306,813

52,066

15,764

952

736,548

ซือ
้ เพิ่ม

-

218

10,571

1,756

37

12,313

24,895

จ�ำหน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

-

(99)

(4,819)

(8,789)

(76)

-

(13,783)

โอนเข้า (ออก)

-

1,891

8,412

1,694

-

(11,997)

-

113,941

249,022

320,977

46,727

15,725

1,268

747,660

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

-

129,132

202,251

38,816

6,120

-

376,319

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

8,209

14,674

3,838

1,928

-

28,649

-

-

(4,223)

(928)

(251)

-

(5,402)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

137,341

212,702

41,726

7,797

-

399,566

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

8,450

13,862

3,065

2,233

-

27,610

-

(99)

(151)

(6,619)

(76)

-

(6,945)

-

145,692

226,413

38,172

9,954

-

420,231

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วน
ทีจ
่ ำ� หน่าย/ตัดจ�ำหน่าย

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับส่วน
ทีจ
่ ำ� หน่าย/ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเผื่อการด้อยค่า							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

-

-

-

-

-

-

-

เพิ่มขึน
้ ระหว่างปี

-

-
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-

-

-

98

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

-

98

-

-

-

98

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

-

98

-

-

-

98

มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

113,941

109,671

94,013

10,340

7,967

952

336,884

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

113,941

103,330

94,466

8,555

5,771

1,268

327,331

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี							

98

2563 (จ�ำนวน 24 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนทีเ่ หลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ ยในการขายและบร ิหาร)

28,649

2564 (จ�ำนวน 23 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนทีเ่ หลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ ยในการขายและบร ิหาร)

27,610

(หน่วย: พันบาท)
					
			
			
			

ที่ดินและ
ส่วนปรับปรุง
ที่ดิน

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

			
อาคาร
เครอื่ งจักร
โรงงาน
และอุปกรณ์

เครอื่ งตกแต่ง		
และอุปกรณ์		
ส�ำนักงาน
ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ติดตั้ง

รวม

ราคาทุน 							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

113,941

241,616

243,182

36,320

6,661

6,601

648,321

ซือ
้ เพิ่ม

-

35

7,397

1,299

3,229

6,775

18,735

จ�ำหน่าย

-

-

(3,475)

(969)

(584)

-

(5,028)

โอนเข้า (ออก)

-

1,707

10,444

273

-

(12,424)

-

113,941

243,358

257,548

36,923

9,306

952

662,028

ซือ
้ เพิ่ม

-

218

4,115

3,333

-

10,545

18,211

จ�ำหน่าย

-

-

(77)

(4,251)

-

-

(4,328)

โอนเข้า (ออก)

-

1,891

8,183

156

-

(10,230)

-

113,941

245,467

269,769

36,161

9,306

1,267

675,911

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสม							
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

-

126,408

175,783

29,009

3,293

-

334,493

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

8,196

11,022

2,799

1,289

-

23,306

-

-

(3,356)

(928)

(251)

-

(4,535)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

134,604

183,449

30,880

4,331

-

353,264

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

-

8,264

11,487

2,808

1,421

-

23,980

-

-

(61)

(4,198)

-

-

(4,259)

-

142,868

194,875

29,490

5,752

-

372,985

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับ
ส่วนทีจ
่ ำ� หน่าย

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับ
ส่วนทีจ
่ ำ� หน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มูลค่าสุทธิตามบัญชี							
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

113,941

108,754

74,099

6,043

4,975

952

308,764

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

113,941

102,599

74,894

6,671

3,554

1,267

302,926

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี							
2563 (จ�ำนวน 21 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนทีเ่ หลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ ยในการขายและบร ิหาร)

23,306

2564 (จ�ำนวน 21 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนทีเ่ หลือรวมอยู่ในค่าใช้จา่ ยในการขายและบร ิหาร)

23,980

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบร ิษัทมีอาคารและอุปกรณ์จำ� นวนหนึง่ ซึง่ ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อน
หักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจำ� นวนเง ินประมาณ 197 ล้านบาท (2563: 207 ล้านบาท) (เฉพาะของบร ิษัทฯ: 173 ล้านบาท
2563: 175 ล้านบาท)
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12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: พันบาท)
				
				
						
งบการเง ินรวม		

งบการเง ิน
เฉพาะกิจการ

					
					

ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์ เครอื่ งหมาย		
คอมพิวเตอร์
การค้า
รวม

ราคาทุน		
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ซือ
้ เพิ่ม
ตัดจ�ำหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ซือ
้ เพิ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

		
14,712

3,860

18,572

13,389

60

-

60

60

(413)

-

(413)

(413)

14,359

3,860

18,219

13,036

7,172

-

7,172

7,131

21,531

3,860

25,391

20,167

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

8,579

167

8,746

7,421

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี

1,412

-

1,412

1,308

ตัดจ�ำหน่าย

(226)

-

(226)

(226)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

9,765

167

9,932

8,503

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี

1,577

-

1,577

1,531

11,342

167

11,509

10,034

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ค่าเผื่อการด้อยค่า				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

-

-

-

-

เพิ่มขึน
้ ระหว่างปี

-

791

791

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

-

791

791

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

-

791

791

-

มูลค่าสุทธิตามบัญชี				
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

4,594

2,902

7,496

4,533

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

10,189

2,902

13,091

10,133

13. เง ินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง ิน
ยอดคงเหลือเป็นเง ินกู้ยม
ื ระยะสั้นจากธนาคารในรูปตั๋วสัญญาใช้เง ินทีไ่ ม่มีหลักทรัพย์ค้�ำประกัน โดยมีอัตราดอกเบีย
้ ร้อยละ 1.65 ต่อปี (2563:
ร้อยละ 1.6 - 1.7 ต่อปี) และมีก�ำหนดช�ำระคืนภายใน 3 เดือน

14. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน
(หน่วย: พันบาท)
				

งบการเง ินรวม

						

เจ้าหนี้การค้า

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

272,290

192,188

261,068

184,929

24,569

19,237

19,187

18,413

400

1,113

400

1,113

41,952

27,788

40,244

22,513

339,211

240,326

320,899

226,968

เจ้าหนี้อื่น
เจ้าหนี้ค่าซือ
้ สินทรัพย์ถาวร
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

2563

15. เง ินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง ิน
(หน่วย: พันบาท)
เง ินกู้
		

1

อัตราดอกเบี้ย

		งบการเง ินรวม

เงอื่ นไขการช�ำระเง ิน

(ร้อยละ)		

อ้างอิงกับ

มีก�ำหนดช�ำระคืนเง ินต้นเป็นรายเดือน โดยมีก�ำหนดช�ำระคืนเง ินต้น

อัตรา MLR

งวดสุดท้ายในเดือนมกราคม 2565

2564		 2563

41

1,180

1,533

2,013

รวม

1,574

3,193

หัก: ส่วนทีถ
่ ึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี

(741)

(1,636)

เง ินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง ิน - สุทธิจากส่วนทีถ
่ ึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี

833

1,557

2

4.0

มีก�ำหนดช�ำระคืนเง ินต้นเป็นรายเดือน โดยมีก�ำหนดช�ำระคืนเง ินต้น
งวดสุดท้ายในเดือนกันยายน 2566

เง ินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง ินข้างต้นค้�ำประกันโดยกรรมการของบร ิษัทย่อย
การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเง ินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง ินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
		
				

งบการเง ินรวม
			

2564

2563

ยอดคงเหลือต้นปี

3,193

5,721

หัก: จ่ายคืนเง ินกู้

(1,619)

(2,528)

1,574

3,193

ยอดคงเหลือปลายปี
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16. สัญญาเช่า
กลุ่มบรษัิ ทในฐานะผู้เช่า
กลุ่มบร ิษัทท�ำสัญญาเช่าสินทรัพย์เพื่อใช้ในการด�ำเนินงานของกลุ่มบร ิษัท โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 2 - 5 ปี
ก)

สินทรัพย์สิทธิการใช้
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

					
				
				
				

งบการเง ินรวม

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

ยานพาหนะ

16,505

13,657

30,162

409

7,272

7,681

(389)

(4,306)

(4,695)

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

(5,583)

(3,715)

(9,298)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

10,942

12,908

23,850

375

6,857

7,232

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

(5,578)

(4,923)

(10,501)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

5,739

14,842

20,581

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
เพิ่มขึน
้ ระหว่างปี
ตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี

เพิ่มขึน
้ ระหว่างปี

รวม

(หน่วย: พันบาท)
					
				
				
				

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง
อาคาร

ยานพาหนะ

รวม

10,847

13,657

24,504

เพิ่มขึน
้ ระหว่างปี

-

7, 2 7 2

7, 2 7 2

ตัดจ�ำหน่ายระหว่างปี

-

(4,306)

(4,306)

(3,425)

(3,715)

(7,140)

7,422

12,908

20,330

-

6,857

6,857

(3,425)

(4,923)

(8,348)

3,997

14,842

18,839

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
เพิ่มขึน
้ ระหว่างปี
ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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งบการเง ินเฉพาะกิจการ		

ข)

หนี้สินตามสัญญาเช่า
(หน่วย: พันบาท)

			
				

งบการเง ินรวม

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

จ�ำนวนเง ินทีต
่ ้องจ่ายตามสัญญาเช่า

21,072

24,492

19,634

21,026

หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจ�ำหน่าย

(586)

(748)

(575)

(684)

รวมหนี้สินตามสัญญาเช่า

20,486

23,744

19,059

20,342

หัก: ส่วนทีถ
่ ึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี

(6,019)

(9,506)

(4,592)

(7,405)

หนี้สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนทีถ
่ ึงก�ำหนดช�ำระภายในหนึง่ ปี

14,467

14,238

14,467

12,937

การว ิเคราะห์การครบก�ำหนดของจ�ำนวนเง ินทีต
่ ้องจ่ายตามสัญญาเช่าเปิดเผยข้อมูลอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเง ินข้อ 29.1 ภายใต้
หัวข้อความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ค)

ค่าใช้จา่ ยเกี่ยวกับสัญญาเช่าที่รบ
ั รูใ้ นส่วนของก�ำไรหรอขาดทุ
ื
น
(หน่วย: พันบาท)

			
				

งบการเง ินรวม

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้

10,501

9,298

8,348

7,140

ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า

469

564

413

462

ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้น

3,720

542

539

142

417

123

-

-

ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กี่ยวกับสัญญาเช่าซึง่ สินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต่�ำ

2563
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17. ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
จ�ำนวนเง ินส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึง่ เป็นเง ินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
			

งบการเง ินรวม

				

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

36,340

36,385

33,753

33,835

4,727

5,693

4,410

4,513

681

714

641

585

(557)

-

(557)

-

1,257

-

1,060

-

ส่วนทีเ่ กิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเง ิน

(3,946)

-

(3,632)

-

ส่วนทีเ่ กิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์

(1,828)

-

(1,795)

-

(694)

(6,452)

(519)

(5,180)

35,980

36,340

33,361

33,753

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี
ส่วนทีร่ บ
ั รูใ้ นก�ำไรหร ือขาดทุน:
ต้นทุนบร ิการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ก�ำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส�ำหรับ
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน
ส่วนทีร่ บ
ั รูใ้ นก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
(ก�ำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย
ส่วนทีเ่ กิดจากการเปลีย
่ นแปลงข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์

ผลประโยชน์ทจ
ี่ า่ ยในระหว่างปี
ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี

กลุ่มบร ิษัทคาดว่าจะจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจ�ำนวนประมาณ 0.8 ล้านบาท (2563: 1.0 ล้านบาท)
(เฉพาะของบร ิษัทฯ: 0.7 ล้านบาท 2563: 0.5 ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลีย
่ ถ่วงน้�ำหนักในการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของกลุม
่ บร ิษัทประมาณ 24 ปี (2563:
21 ปี) (เฉพาะของบร ิษัทฯ: 24 ปี 2563: 21 ปี)
สมมติฐานทีส
่ �ำคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ร้อยละต่อปี)
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งบการเง ินรวม

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

				

2564

2563

2564

2563

อัตราคิดลด

1.10 - 2.60

1.20 - 2.11

1.10 - 2.32

1.36 - 1.82

อัตราการขึน
้ เง ินเดือน

2.50 - 5.00

2.50 - 5.00

5.00

5.00

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจ�ำนวนพนักงาน

2.50 - 51.50 2.50 - 23.00 7.50 - 14.50 2.50 - 23.00

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานทีส
่ �ำคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
				
				
				

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
งบการเง ินรวม
เพิ่มขึ้น 0.5%

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

ลดลง 0.5% เพิ่มขึ้น 0.5%

ลดลง 0.5%

อัตราคิดลด

(2)

2

(2)

2

อัตราการขึน
้ เง ินเดือน

2

(2)

2

(2)
(หน่วย: ล้านบาท)

				
				
				

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบการเง ินรวม
เพิ่มขึ้น 0.5%

งบการเง ินรวม

ลดลง 0.5% เพิ่มขึ้น 0.5%

ลดลง 0.5%

อัตราคิดลด

(5)

6

(5)

6

อัตราการขึน
้ เง ินเดือน

3

(3)

3

(2)

18. ทุนเรอนหุ
ื
น
้
18.1 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 มีการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
้ หุ้นสามัญ (SWC-W1) จ�ำนวน 4,002,300 หน่วย ซึง่ บร ิษัทฯได้ออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 4,002,300 หุ้นส�ำหรับการใช้สิทธิดังกล่าว ท�ำให้ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้วของบร ิษัทฯเพิ่มขึ้นจาก
จ�ำนวนเง ิน 159,365,450 บาท (หุ้นสามัญ 318,730,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็นจ�ำนวนเง ิน 161,366,600 บาท (หุ้นสามัญ
322,733,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึน
้ เป็นจ�ำนวน 2,001,150 บาท ทัง้ นี้ บร ิษัทฯได้จดทะเบียนการ
เพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 มีการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
้ หุ้นสามัญ (SWC-W1) จ�ำนวน 4,185,650 หน่วย ซึง่ บร ิษัทฯได้ออกหุ้น
สามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 4,311,218 หุ้นส�ำหรับการใช้สิทธิดังกล่าว ท�ำให้ทน
ุ ออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้วของบร ิษัทฯเพิ่มขึน
้ จากจ�ำนวน
เง ิน 161,366,600 บาท (หุ้นสามัญ 322,733,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็นจ�ำนวนเง ิน 163,522,209 บาท (หุ้นสามัญ 327,044,418
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึน
้ เป็นจ�ำนวน 2,030,584 บาท ทัง้ นี้ บร ิษัทฯได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนดัง
กล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564
18.2 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 มีการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
้ หุ้นสามัญ (SWC-W1) จ�ำนวน 5,654,800 หน่วย ซึง่ บร ิษัทฯได้ออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 5,654,800 หุ้นส�ำหรับการใช้สิทธิดังกล่าว ท�ำให้ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็มมูลค่าแล้วของบร ิษัทฯเพิ่มขึ้นจาก
จ�ำนวนเง ิน 153,333,200 บาท (หุ้นสามัญ 306,666,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็นจ�ำนวนเง ิน 156,160,600 บาท (หุ้นสามัญ
312,321,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึน
้ เป็นจ�ำนวน 2,827,400 บาท ทัง้ นี้ บร ิษัทฯได้จดทะเบียนการ
เพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 มีการใช้สิทธิตามใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
้ หุ้นสามัญ (SWC-W1) จ�ำนวน 6,409,700 หน่วย ซึง่ บร ิษัทฯได้ออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจ�ำนวน 6,409,700 หุ้นส�ำหรับการใช้สิทธิดังกล่าว ท�ำให้ทุนออกจ�ำหน่ายและช�ำระเต็ มมูลค่าแล้วของบร ิษัทฯเพิ่มขึ้นจาก
จ�ำนวนเง ิน 156,160,600 บาท (หุ้นสามัญ 312,321,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) เป็นจ�ำนวนเง ิน 159,365,450 บาท (หุ้นสามัญ
318,730,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท) และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึน
้ เป็นจ�ำนวน 3,204,850 บาท ทัง้ นี้ บร ิษัทฯได้จดทะเบียน
การเพิ่มทุนดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2563
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19. ใบส�ำคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ
้ หุน
้ สามัญ
19.1 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 บร ิษัทฯได้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
้ หุ้นสามัญ (SWC-W1) จ�ำนวน 149,986,998 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
โดยไม่คิดมูลค่า ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซือ
้ หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท โดยใบส�ำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 3 ปี นับจาก
วันทีอ
่ อกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ และมีระยะเวลาการใช้สิทธิทก
ุ 6 เดือน นับแต่วันทีอ
่ อกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ โดยเรมิ่ ใช้สิทธิครัง้ แรกได้ในวันที่ 8
ตุลาคม 2562
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 บร ิษัทฯได้ออกใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
้ หุ้นสามัญ (ESOP-W1) ให้แก่กรรมการ ผู้บร ิหาร และพนักงานของบ
ร ิษัทฯ จ�ำนวน 15,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถซือ
้ หุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 7 บาท โดยใบ
ส�ำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปี นับจากวันทีอ
่ อกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ และมีระยะเวลาการใช้สิทธิทก
ุ 6 เดือน นับแต่วันทีอ
่ อกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ
โดยเรมิ่ ใช้สิทธิครัง้ แรกได้เมื่อครบก�ำหนดระยะเวลา 3 ปีนับจากวันทีอ
่ อกใบส�ำคัญแสดงสิทธิ (วันที่ 20 มิถุนายน 2565)
19.2 ในเดือนพฤษภาคม 2564 บร ิษัทฯได้เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิของใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
้ หุ้นสามัญจากการทีบ
่ ร ิษัทฯจ่ายเง ินปันผล
เกินกว่าอัตราทีร่ ะบุไว้ในข้อก�ำหนดสิทธิ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป โดยสามารถสรุปได้
ดังนี้
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

อัตราการใช้สิทธิใหม่

อัตราการใช้สิทธิเดิม

ใบส� ำคั ญแสดงสิ ทธิที่จะซือ
้ หุ้ น

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถแปลงเป็น

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถแปลงเป็น

สามัญ (SWC-W1)

หุ้นสามัญใหม่ 1.03 หุ้น ในราคาใช้สิทธิเท่ากับ

หุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1 บาท

0.971 บาทต่อหุ้น

ต่อหุ้น

ใบส� ำคั ญแสดงสิ ทธิที่จะซือ
้ หุ้ น

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถแปลงเป็น

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยสามารถแปลงเป็น

สามัญ (ESOP-W1)

หุ้นสามัญใหม่ 1.03 หุ้น ในราคาใช้สิทธิเท่ากับ

หุ้นสามัญใหม่ 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิเท่ากับ 7 บาท

6.797 บาทต่อหุ้น

ต่อหุ้น

19.3 ในเดื อนเมษายนและตุ ล าคม 2564 มี ก ารใช้สิ ท ธิต ามใบส� ำคั ญ แสดงสิ ท ธิที่จะซื้อหุ้ นสามั ญ (SWC-W1) เป็นจ�ำนวน 8,187,950 หน่ วย
(2563: 12,064,500 หน่ วย) ซึง่ บร ิษั ทฯได้ ออกหุ้ นสามัญเพิ่มทุนส� ำหรับการใช้สิทธิดังกล่าวแล้วตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ ประกอบงบ
การเง ินข้อ 18
19.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร ิษัทฯคงเหลือใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
้ หุ้นสามัญ (SWC-W1) จ�ำนวน 123,068,148 หน่วย และใบส�ำคัญแสดง
สิทธิทจ
ี่ ะซือ
้ หุ้นสามัญ (ESOP-W1) จ�ำนวน 15,000,000 หน่วย (2563: จ�ำนวน 131,256,098 หน่วย และ 15,000,000 หน่วย ตามล�ำดับ)

20. ส�ำรองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบร ิษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 บร ิษัทฯต้องจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีส่วนหนึง่ ไว้เป็น
ทุนส�ำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ำรองนี้จะมีจำ� นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ
10 ของทุนจดทะเบียน ส�ำรองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถน�ำไปจ่ายเง ินปันผลได้ ในปัจจุบัน บร ิษัทฯได้จด
ั สรรส�ำรองตามกฎหมายไว้ครบ
ถ้วนแล้ว

106

21. ค่าใช้จา่ ยตามลักษณะ
รายการค่าใช้จา่ ยแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จา่ ยทีส
่ �ำคัญดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
			
				

งบการเง ินรวม

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

299,711

240,781

269,646

213,418

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

39,688

39,360

33,859

31,754

ค่าโฆษณาและส่งเสร ิมการขาย

290,842

205,728

229,170

188,438

วัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ใช้ไป

788,005

523,760

723,740

483,850

ซือ
้ สินค้าส�ำเร็จรูป

62,253

54,207

58,987

54,207

การเปลี่ยนแปลงในสินค้าส�ำเร็จรูปและงานระหว่างท�ำ

(19,108)

1,688

(3,716)

(1,576)

เง ินเดือน ค่าแรง และผลประโยชน์อื่นของพนักงาน

2563

22. ภาษีเง ินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเง ินได้ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
			
				

งบการเง ินรวม
2564

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

2563

2564

2563

ภาษีเง ินได้ปัจจุบัน:				
ภาษีเง ินได้นิติบุคคลส�ำหรับปี
รายการปรับปรุงค่าใช้จา่ ยภาษีเง ินได้นิติบุคคลของปีก่อน

60,577

28,262

56,474

25,272

1,078

2,904

-

2,904

ภาษีเง ินได้รอการตัดบัญชี: 				
ภาษีเง ินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่าใช้จา่ ยภาษีเง ินได้ท่ีแสดงอยู่ในส่วนของก�ำไรหรอขาดทุ
ื
น

(1,139)

989

916

334

60,516

32,155

57,390

28,510

จ�ำนวนภาษีเง ินได้ทเี่ กี่ยวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สรุป
ได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
				
				

งบการเง ินรวม

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

903

-

874

2563

ภาษีเง ินได้รอการตัดบัญชีทเี่ กี่ยวข้องกับผลก�ำไรจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

-

107

รายการกระทบยอดระหว่างก�ำไรทางบัญชีกับค่าใช้จา่ ยภาษีเง ินได้มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
			
				

งบการเง ินรวม

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

2564

2563

2564

2563

ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเง ินได้นิติบุคคล

212,088

102,806

281,630

126,214

อัตราภาษีเง ินได้นิติบุคคล

15 - 25%

15 - 30%

20%

20%

42,581

22,426

56,326

25,243

1,078

2,904

-

2,904

ค่าใช้จา่ ยทีม
่ ีสิทธิหักได้เพิ่มขึน
้

(595)

(1,217)

(550)

(1,172)

ค่าใช้จา่ ยต้องห้าม

2,172

2,482

1,614

1,535

15,280

5,560

-

-

รวม

16,857

6,825

1,064

363

ค่าใช้จา่ ยภาษีเง ินได้ทแ
ี่ สดงอยู่ในส่วนของก�ำไรหร ือขาดทุน

60,516

32,155

57,390

28,510

ก�ำไรทางบัญชีก่อนภาษีเง ินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุงค่าใช้จา่ ยภาษีเง ินได้นิติบุคคลของปีก่อน
ผลกระทบทางภาษีส�ำหรับ:

ขาดทุนทางภาษีทไี่ ม่ได้ใช้

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเง ินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเง ินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
			
				

งบการเง ินรวม
2564

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

2563

2564

2563

สินทรัพย์ภาษีเง ินได้รอการตัดบัญชี				
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตทีค
่ าดว่าจะเกิดขึน
้

1,626

4,929

1,116

4,490

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

5,204

2,946

4,442

2,823

561

-

-

-

19

19

-

-

ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย

113

-

-

-

หนี้สินตามสัญญาเช่า

44

-

44

-

7,196

7,268

6,672

6,751

14,763

15,162

12,274

14,064

มูลค่าของเครอื่ งจักรและอุปกรณ์
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์

ส�ำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวม

หนี้สินภาษีเง ินได้รอการตัดบัญชี				
มูลค่าของเครอื่ งจักรและอุปกรณ์
มูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์สิทธิการใช้
รวม
108

1,414

2,113

-

-

564

564

-

-

63

-

-

-

2,041

2,677

-

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร ิษัทย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีทย
ี่ ังไม่ได้ใช้จำ� นวน 131 ล้านบาท (2563: 63 ล้านบาท) ทีบ
่ ร ิษัทย่อยไม่ได้บันทึก
สินทรัพย์ภาษีเง ินได้รอการตัดบัญชี เนื่องจากบร ิษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าอาจไม่มีก�ำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะน�ำผลขาดทุนทาง
ภาษีมาใช้ประโยชน์ได้ โดยผลขาดทุนทางภาษีทย
ี่ ังไม่ได้ใช้จะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2568

23. ก�ำไรต่อหุน
้
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปีทเี่ ป็นของผู้ถือหุ้นของบร ิษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วง
น้�ำหนักของหุ้นสามัญทีอ
่ อกอยู่ในระหว่างปี
ก�ำไรต่อหุ้นปรับลดค�ำนวณโดยหารก�ำไรส�ำหรับปีทเี่ ป็นของผู้ถือหุ้นของบร ิษัทฯ (ไม่รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยผลรวมของจ�ำนวนถัว
เฉลี่ยถ่วงน้�ำหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปีกับจ�ำนวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้�ำหนักของหุ้นสามัญที่บร ิษัทฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดทัง้ สิ้นให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติวา่ ได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วันต้นปีหร ือ ณ วันออกหุ้นสามัญเทียบเท่า
ก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและก�ำไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการค�ำนวณได้ดังนี้
			

งบการเง ินรวม

					
				
ก�ำไรส�ำหรับปี
				

				

2564

(พันบาท)

จ�ำนวนหุน
้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้�ำหนัก

2563

(พันบาท)

2564

(พันหุน
้ )

ก�ำไรต่อหุน
้

2563

(พันหุน
้ )

2564
(บาท)

2563
(บาท)

ก�ำไรต่อหุน
้ ขัน
้ พื้นฐาน						
ก�ำไรส่วนทีเ่ ป็นของผู้ถือหุ้น
ของบร ิษัทฯ

146,201

67,679

322,674

312,103

0.45

0.22

ผลกระทบของหุน
้ สามัญเทียบเท่า
		

ปรับลด

					

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
้ หุ้นสามัญ
(SWC-W1) จ�ำนวน
123,068,148 หน่วย
(2563: 131,256,098 หน่วย)

-

-

112,215

125,869

-

-

776

-

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
้ หุ้นสามัญ   
(ESOP-W1) จ�ำนวน
15,000,000 หน่วย   

ก�ำไรต่อหุน
้ ปรับลด						
ก�ำไรทีเ่ ป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติวา่
มีการใช้สิทธิซอ
ื้ หุ้นสามัญจาก
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

146,201

67,679

435,665

437,972

0.34

0.15
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งบการเง ินเฉพาะกิจการ

					
				
ก�ำไรส�ำหรับปี
				

				

2564

(พันบาท)

จ�ำนวนหุน
้ สามัญ
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้�ำหนัก

2563

(พันบาท)

2564

(พันหุน
้ )

ก�ำไรต่อหุน
้

2563

(พันหุน
้ )

2564
(บาท)

2563
(บาท)

ก�ำไรต่อหุน
้ ขัน
้ พื้นฐาน						
ก�ำไรส่วนทีเ่ ป็นของผู้ถือหุ้น
ของบร ิษัทฯ

224,240

97,703

322,674

312,103

0.69

0.31

ผลกระทบของหุน
้ สามัญเทียบเท่า
		

ปรับลด						
ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
้
หุ้นสามัญ (SWC-W1)
จ�ำนวน 123,068,148 หน่วย
(2563: 131,256,098 หน่วย)

-

-

112,215

125,869

-

-

776

-

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิทจ
ี่ ะซือ
้ หุ้นสามัญ   
(ESOP-W1) จ�ำนวน
15,000,000 หน่วย

ก�ำไรต่อหุน
้ ปรับลด						
ก�ำไรทีเ่ ป็นของผู้ถือหุ้นสามัญสมมติ
ว่ามีการใช้สิทธิซอ
ื้ หุ้นสามัญ
จากใบส�ำคัญแสดงสิทธิ

224,240

97,703

435,665

437,972

0.51

0.22

เนื่องจากใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ
้ หุ้นสามัญ (ESOP-W1) มีราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาตลาดของหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ดังนั้น บร ิษัทฯจึงไม่น�ำผลของใบส�ำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมารวมค�ำนวณเพื่อหาก�ำไรต่อหุ้นปรับลดในงบการเง ินรวมและงบ
การเง ินเฉพาะกิจการ

24. การจ่ายโดยใช้หน
ุ้ เป็นเกณฑ์
บร ิษัทฯบันทึกโครงการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ณ วันให้สิทธิ ตามมูลค่ายุติธรรมของสิทธิซอ
ื้ หุ้น โดยบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยตามอายุของสิทธิซอ
ื้
หุ้น และแสดงบัญชีส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ในส่วนของผูถ
้ ือหุ้น มูลค่ายุติธรรมโดยประมาณของสิทธิซอ
ื้ หุ้นค�ำนวณโดยใช้แบบ
จ�ำลองของ Black-Scholes-Merton

25. ข้อมูลทางการเง ินจ�ำแนกตามส่วนงาน
ข้อมูลส่วนงานด�ำเนินงานทีน
่ ำ� เสนอนี้สอดคล้องกับรายงานภายในของบร ิษัทฯทีผ
่ ม
ู้ อ
ี �ำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานได้รบ
ั และสอบทาน
อย่างสม่�ำเสมอเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด�ำเนินงานของส่วนงาน ทัง้ นี้ผู้มีอ�ำนาจตัดสิน
ใจสูงสุดด้านการด�ำเนินงานของบร ิษัทฯคือประธานกรรมการบร ิหาร
เพื่อวัตถุประสงค์ในการบร ิหารงาน กลุ่มบร ิษัทจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์ กลุ่มบร ิษัทมีส่วนงานหลัก ดังนี้
1)

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์รก
ั ษาเนื้อไม้

2)

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก�ำจัดแมลง

3)

ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำ� ความสะอาด

ผู้มีอ�ำนาจตั ดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด� ำเนินงานของแต่ ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตั ดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรร
ทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบต
ั ิงาน กลุม
่ บร ิษัทประเมินผลการปฏิบต
ั ิงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก�ำไรหร ือขาดทุนจากการด�ำเนิน
งานซึง่ วัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใ่ ช้ในการวัดก�ำไรหร ือขาดทุนจากการด�ำเนินงานในงบการเง ิน
110

การบันทึกบัญชีส�ำหรับรายการระหว่างส่วนงานทีร่ ายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีส�ำหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

รายได้จากลูกค้าภายนอกก�ำหนดขึน
้ ตามสถานทีต
่ ั้งของลูกค้ามีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
				

			

2564

2563

ประเทศไทย

1,683

1,186

ต่างประเทศ

143

110

1,826

1,296

รายได้จากลูกค้าภายนอก

รวม

ในปี 2564 กลุ่มบร ิษัทมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จำ� นวนสองราย รวมเป็นจ�ำนวนเง ินประมาณ 788 ล้านบาท (2563: 682 ล้านบาท)
ข้อมูลรายได้และก�ำไรของส่วนงานของกลุ่มบร ิษัทส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
			
				
				

ผลิตภัณฑ์
รักษาเนื้อไม้

ผลิตภัณฑ์
ก�ำจัดแมลง

ผลิตภัณฑ์
ท�ำความสะอาด

อื่น ๆ

งบการเง ินรวม

2564

2563

2564

2563

2564

2563

2564

2563

2564

2563

114

78

1,197

780

256

253

259

185

1,826

1,296

34

7

557

362

105

112

51

41

747

522

6

6

และจัดจ�ำหน่าย

(380)

(266)

ค่าใช้จา่ ยในการบร ิหาร

(159)

(152)

(2)

(7)

(60)

(32)

152

71

รายได้
ก�ำไรจากการด�ำเนินงาน
ตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จา่ ย
ทีไ่ ม่ได้ปันส่วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จา่ ยในการขาย

ต้นทุนทางการเง ิน
ค่าใช้จา่ ยภาษีเง ินได้
ก�ำไรส�ำหรับปี

111

26. เง ินปันผล
		เง ินปันผล		
อนุมัติโดย
						

เง ินปันผลระหว่างกาล ส�ำหรับปี 2563

รวมเง ินปันผลส�ำหรับปี 2563

(บาท)

78.1

0.25

39.0

0.13

117.1

0.38

80.7

0.25

40.3

0.13

121.0

0.38

ทีป
่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564

เง ินปันผลระหว่างกาล ส�ำหรับปี 2564

(ล้านบาท)

ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563

เง ินปันผลประจ�ำปี 2563

เง ินปันผล
จ่ายต่อหุน
้

ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563

เง ินปันผลระหว่างกาล ส�ำหรับปี 2563

เง ินปันผล
จ่าย

ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

รวมเง ินปันผลส�ำหรับปี 2564

27. กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
กลุ่มบร ิษัทและพนักงานได้รว่ มกันจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพขึน
้ ตามพระราชบัญญัติกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยกลุ่มบร ิษัทและ
พนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 5 ของเง ินเดือน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพนี้บร ิหารโดยผู้จด
ั การกองทุนทีไ่ ด้
รับอนุญาต และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของกลุ่มบร ิษัท ในระหว่างปี 2564 กลุ่มบร ิษัท
รับรูเ้ ง ินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จา่ ยจ�ำนวน 6 ล้านบาท (2563: 5 ล้านบาท) (เฉพาะของบร ิษัทฯ: 6 ล้านบาท 2563: 5 ล้านบาท)

28. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
28.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร ิษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจ�ำนวนเง ินประมาณ 2.4 ล้านบาท (2563: 0.3 ล้านบาท) ทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
ซือ
้ เครอื่ งจักรและอุปกรณ์
28.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาบรการ
ิ
กลุ่มบร ิษัทได้ทำ� สัญญาเช่าระยะสั้นทีเ่ กี่ยวข้องกับการเช่าพื้นทีใ่ นอาคารส�ำนักงานและรถยนต์ และสัญญาบร ิการต่าง ๆ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบร ิษัทมีภาระผูกพันในการจ่ายค่าเช่าและค่าบร ิการดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
				
				

งบการเง ินรวม
2564

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

2563

2564

2563

จ่ายช�ำระ 			

รวม

112

ภายใน 1 ปี

5

2

3

1

มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

-

3

-

2

5

5

3

3

28.3 การค้�ำประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บร ิษัทฯมีหนังสือค้�ำประกันซึง่ ออกโดยธนาคารในนามบร ิษัทฯเหลืออยู่เป็นจ�ำนวน 1 ล้านบาท (2563: 1 ล้านบาท)
ซึง่ เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธรุ กิจของบร ิษัทฯ

29. เครอื่ งมือทางการเง ิน
29.1 วัตถุประสงค์และนโยบายการบรหารความเสี
ิ
่ยงทางการเง ิน
เครอื่ งมือทางการเง ินทีส
่ �ำคัญของกลุ่มบร ิษัทประกอบด้วย เง ินสดและรายการเทียบเท่าเง ินสด ลูกหนี้การค้า เง ินให้กู้ยืม เง ินลงทุน เง ินกู้ยืม
ระยะสั้น และเง ินกู้ยม
ื ระยะยาว กลุม
่ บร ิษัทมีความเสี่ยงทางการเง ินทีเ่ กี่ยวข้องกับเครอื่ งมือทางการเง ินดังกล่าว และมีนโยบายการบร ิหารความ
เสี่ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้านเครดิต
กลุ่มบร ิษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตทีเ่ กี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า เง ินให้กู้ยม
ื และเง ินฝากกับธนาคารโดยจ�ำนวนเง ินสูงสุดทีก
่ ลุ่มบร ิษัทอาจต้อง
สูญเสียจากการให้สินเชือ
่ คือมูลค่าตามบัญชีทแ
ี่ สดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเง ิน

ลูกหนี้การค้า
กลุ่มบร ิษัทบร ิหารความเสี่ยงโดยใช้นโยบายและขั้นตอนในการควบคุมการให้สินเชือ
่ อย่างเหมาะสม จึงไม่คาดว่าจะเกิดผลขาดทุนทางการเง ิน
ทีม
่ ีสาระส�ำคัญ นอกจากนี้ กลุ่มบร ิษัทมีการติดตามยอดคงค้างของลูกหนี้การค้าอย่างสม่�ำเสมอ  
กลุ่มบร ิษัทพิจารณาการด้อยค่าทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อัตราการตั้งส�ำรองของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นค�ำนวณโดย
พิจารณาจากอายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงก�ำหนดช�ำระส�ำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรูปแบบของความเสี่ยงด้ านเครดิ ตที่คล้ายคลึงกัน โดยจัดกลุ่ม
ลูกค้าตามประเภทของลูกค้าและอันดับความน่าเชือ
่ ถือของลูกค้า การค�ำนวณผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตทีค
่ าดว่าจะเกิดขึน
้ ค�ำนึงถึง
ผลของความน่าจะเป็นถ่วงน้�ำหนัก มูลค่าของเง ินตามเวลาและข้อมูลทีม
่ ค
ี วามสมเหตุสมผลและสามารถสนับสนุนได้ทม
ี่ อ
ี ยู่ ณ วันทีร่ ายงานเกี่ยว
กับเหตุการณ์ในอดีต สภาพการณ์ปจ
ั จุบน
ั และการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจในอนาคต โดยทัว่ ไป กลุม
่ บร ิษัทจะตัดจ�ำหน่ายลูกหนี้การค้าออก
จากบัญชีหากลูกหนี้นั้นค้างช�ำระเกินกว่าหนึง่ ปี และกลุ่มบร ิษัทไม่ได้มีการด�ำเนินการตามกฎหมายกับลูกหนี้รายดังกล่าว

เง ินฝากธนาคาร
กลุ่มบร ิษัทบร ิหารความเสี่ยงด้ านเครดิ ตที่เกี่ยวข้องกับยอดคงเหลือกับธนาคารโดยจะลงทุนกับคู่สัญญาที่ได้ รบ
ั การอนุมัติแล้วเท่านั้น กลุ่ม
บร ิษัทมีความเสี่ยงด้านเครดิตของตราสารหนี้ไม่สูงมากนักเนื่องจากคู่สัญญาเป็นธนาคารทีม
่ ีอันดับความน่าเชือ
่ ถือด้านเครดิตทีอ
่ ยูใ่ นระดับสูง
ซึง่ ประเมินโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชือ
่ ถือด้านเครดิตระหว่างประเทศ
ความเสี่ยงด้านตลาด
กลุ่มบร ิษัทมีความเสี่ยงด้านตลาด 2 ประเภท ได้แก่ ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุม
่ บร ิษัทมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย
้ ทีส
่ �ำคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเง ินฝากธนาคาร เง ินกู้ยม
ื ระยะสั้น และเง ินกู้ยม
ื ระยะยาวทีม
่ ด
ี อกเบีย
้ อย่างไร
ก็ตาม เนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สินทางการเง ินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบีย
้ ทีป
่ รับขึน
้ ลงตามอัตราตลาด หร ือมีอัตราดอกเบีย
้ คงทีซ
่ งึ่ ใกล้เคียงกับ
อัตราตลาดในปัจจุบัน กลุ่มบร ิษัทจึงมิได้ใช้ตราสารอนุพันธ์เพื่อบร ิหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพย์ทางการเง ินและหนี้สินทางการเง ินทีส
่ �ำคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบีย
้ และส�ำหรับ
สินทรัพย์และหนี้สินทางการเง ินทีม
่ ีอัตราดอกเบี้ยคงทีส
่ ามารถแยกตามวันทีค
่ รบก�ำหนด หร ือวันทีม
่ ีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่
มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
			

งบการเง ินรวม

				

2564

					
อัตราดอกเบี้ยคงที่		
							
							
				
ภายใน
มากกว่า 1
มากกว่า
				
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด

ไม่มี		
อัตรา		
ดอกเบี้ย
รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จรงิ
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเง ิน

						

เง ินสดและรายการเทียบเท่า
เง ินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

-

-

218

41

259

ดูหมายเหตุ 7

-

-

-

-

309

309

-

2

-

-

-

-

2

2

-

-

218

350

570

เง ินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน

3.00

หนี้สินทางการเง ิน							
เง ินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเง ิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

50

-

-

-

-

50

ดูหมายเหตุ 13

-

-

-

-

339

339

-

1

1

-

-

-

2

6

14

-

-

-

20

57

15

-

-

339

411

เง ินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเง ิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

114

ดูหมายเหตุ 15
1.45 - 2.55

(หน่วย: ล้านบาท)
			

งบการเง ินรวม

				

2563

					
อัตราดอกเบี้ยคงที่		
							
							
				
ภายใน
มากกว่า 1
มากกว่า
				
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด

ไม่มี		
อัตรา		
ดอกเบี้ย
รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จรงิ
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเง ิน							
เง ินสดและรายการเทียบเท่า
เง ินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

-

-

200

21

221

ดูหมายเหตุ 7

-

-

-

-

287

287

-

2

-

-

-

-

2

2

-

-

200

308

510

เง ินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน

3.00

หนี้สินทางการเง ิน							
เง ินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเง ิน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

130

-

-

-

-

130

ดูหมายเหตุ 13

-

-

-

-

240

240

-

1

1

-

1

-

3

ดูหมายเหตุ 15

10

14

-

-

-

24

1.96 - 2.55

141

15

-

1

240

397

เง ินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน
การเง ิน
หนี้สินตามสัญญาเช่า

115

(หน่วย: ล้านบาท)
			

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

				

2564

					 อัตราดอกเบี้ยคงที่		
							
							
				
ภายใน
มากกว่า 1
มากกว่า
				
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด

ไม่มี		
อัตรา		
ดอกเบี้ย
รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จรงิ
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเง ิน							
เง ินสดและรายการเทียบเท่า
เง ินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

-

-

183

35

218

ดูหมายเหตุ 7

-

-

-

-

281

281

-

221

-

-

-

-

221

2.00 - 3.00

221

-

-

183

316

720

เง ินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน

หนี้สินทางการเง ิน							
เง ินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเง ิน

50

-

-

-

-

50

ดูหมายเหตุ 13

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

-

-

321

321

-

หนี้สินตามสัญญาเช่า

5

14

-

-

-

19

1.45 - 2.55

55

14

-

-

321

390
(หน่วย: ล้านบาท)

			

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

				

2563

					 อัตราดอกเบี้ยคงที่
							
							
				
ภายใน
มากกว่า 1
มากกว่า
				
1 ปี
ถึง 5 ปี
5 ปี

อัตรา
ดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคา
ตลาด

ไม่มี		
อัตรา		
ดอกเบี้ย
รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จรงิ
(ร้อยละต่อปี)

สินทรัพย์ทางการเง ิน							
เง ินสดและรายการเทียบเท่า
เง ินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

-

-

-

168

15

183

ดูหมายเหตุ 7

-

-

-

-

282

282

-

101

-

-

-

-

101

2.00 - 3.00

101

-

-

168

297

566

เง ินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการ
ทีเ่ กี่ยวข้องกัน

หนี้สินทางการเง ิน							
เง ินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเง ิน

116

130

-

-

-

-

130

ดูหมายเหตุ 13

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

-

-

-

227

227

-

หนี้สินตามสัญญาเช่า

7

13

-

-

-

20

1.96 - 2.55

137

13

-

-

227

377

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
กลุ่มบร ิษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนทีส
่ �ำคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซือ
้ หร ือขายสินค้าเป็นเง ินตราต่างประเทศ กลุ่มบร ิษัทได้ตกลงท�ำ
สัญญาซือ
้ ขายเง ินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึง่ ส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกินหนึง่ ปีเพื่อใช้เป็นเครอื่ งมือในการบร ิหารความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบร ิษัทมียอดคงเหลือของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเง ินทีเ่ ป็นสกุลเง ินตราต่างประเทศ ดังนี้

					
งบการเง ินรวม
		

สกุลเง ิน

				

สินทรัพย์ทางการเง ิน
2564

หนี้สินทางการเง ิน

2563

2564

2563

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2564		 2563

				
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)		 (บาทต่อหน่วย
								
เง ินตราต่างประเทศ)

เหร ียญสหรัฐอเมร ิกา

0.6

0.2

-

-

33.4199

30.0371

เหร ียญออสเตรเลีย

1.3

0.9

-

-

24.2627

22.9188

			
		

สกุลเง ิน

				

งบการเง ินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ทางการเง ิน
2564

2563

หนี้สินทางการเง ิน
2564

2563

อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย
2564		 2563

				
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)		 (บาทต่อหน่วย
								
เง ินตราต่างประเทศ)

เหร ียญสหรัฐอเมร ิกา

0.6

0.2

-

-

33.4199

30.0371

เหร ียญออสเตรเลีย

0.2

0.4

-

-

24.2627

22.9188

บร ิษัทฯมีสัญญาซือ
้ ขายเง ินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563ดังนี้
			

งบการเง ินรวม/งบการเง ินเฉพาะกิจการ

				

2564

					
		

สกุลเง ิน

เหร ียญออสเตรเลีย

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ

จ�ำนวนที่ซอ
้ื

จ�ำนวนที่ขาย

(ล้าน)

(ล้าน)

0.2

-

จ�ำนวนที่ซอ
้ื

จ�ำนวนที่ขาย

วันครบก�ำหนดตามสัญญา

(บาทต่อหน่วยเง ินตราต่างประเทศ)

23.94 - 24.04

-

1 มิถุนายน 2565 27 มิถุนายน 2565

เหร ียญสหรัฐอเมร ิกา

-

0.3

-

32.78 - 33.55

25 พฤษภาคม 2565 27 มิถุนายน 2565
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งบการเง ินรวม/งบการเง ินเฉพาะกิจการ

				

2563

					
		

สกุลเง ิน

เหร ียญออสเตรเลีย

อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญาของ

จ�ำนวนที่ซอ
้ื

จ�ำนวนที่ขาย

(ล้าน)

(ล้าน)

0.2

-

จ�ำนวนที่ซอ
้ื

จ�ำนวนที่ขาย

วันครบก�ำหนดตามสัญญา

(บาทต่อหน่วยเง ินตราต่างประเทศ)

22.39 - 22.47

-

15 มิถุนายน 2564 17 มิถุนายน 2564           

เหร ียญสหรัฐอเมร ิกา

-

0.1

-

30.10

17 มิถุนายน 2564

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
กลุ่มบร ิษัทมีการติดตามความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการใช้เง ินกู้ยืมจากสถาบันการเง ินและสัญญาเช่า กลุ่มบร ิษัทได้ประเมินการกระจุก
ตั วของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเง ินเพื่อน�ำไปช�ำระหนี้สินเดิ มและได้ ข้อสรุปว่าความเสี่ยงดั งกล่าวอยู่ในระดั บต่�ำ  โดยกลุ่มบร ิษัทมีความ
สามารถในการเข้าถึงแหล่งของเง ินทุนทีห
่ ลากหลายอย่างเพียงพอ
รายละเอียดการครบก�ำหนดช�ำระของหนี้สินทางการเง ินทีไ่ ม่ใช่ตราสารอนุพันธ์ของกลุ่มบร ิษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซึง่ พิจารณา
จากกระแสเง ินสดตามสัญญาทีย
่ ังไม่คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
			

งบการเง ินรวม

				
				

2564
เมื่อทวงถาม

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					

118

เง ินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง ิน

-

50

-

-

50

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

339

-

-

339

เง ินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง ิน

-

1

1

-

2

หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

6

15

-

21

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

-

396

16

-

412

(หน่วย: ล้านบาท)
			

งบการเง ินรวม

				
				

2563
เมื่อทวงถาม

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เง ินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง ิน

-

130

-

-

130

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

240

-

-

240

เง ินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเง ิน

-

2

1

-

3

หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

10

14

-

24

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

-

382

15

-

397
(หน่วย: ล้านบาท)

			

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

				

2564

				

เมื่อทวงถาม

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เง ินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง ิน

-

50

-

-

50

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

321

-

-

321

หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

5

15

-

20

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

-

376

15

-

391

(หน่วย: ล้านบาท)
			

งบการเง ินเฉพาะกิจการ

				
				

2563
เมื่อทวงถาม

ไม่เกิน 1 ปี

1 - 5 ปี

มากกว่า 5 ปี

รวม

รายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์					
เง ินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเง ิน

-

130

-

-

130

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

-

227

-

-

227

หนี้สินตามสัญญาเช่า

-

8

13

-

21

รวมรายการที่ไม่ใช่ตราสารอนุพันธ์

-

365

13

-

378
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29.2 มูลค่ายุติธรรมของเครอื่ งมือทางการเง ิน
เนื่องจากเครอื่ งมือทางการเง ินส่วนใหญ่ของกลุม
่ บร ิษัทจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้นหร ือมีอัตราดอกเบีย
้ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย
้ ในตลาด กลุม
่
บร ิษัทจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครอื่ งมือทางการเง ินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีทแ
ี่ สดงในงบแสดงฐานะการเง ิน
กลุ่มบร ิษัทมีว ิธีการและสมมติฐานทีใ่ ช้ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครอื่ งมือทางการเง ิน ดังนี้
ก)

สินทรัพย์และหนี้สินทางการเง ินที่จะครบก�ำหนดในระยะเวลาอันสั้น ได้ แก่ เง ินสดและรายการเทียบเท่าเง ินสด ลูกหนี้และเง ินให้กู้ยืม
ระยะสั้น เจ้าหนี้และเง ินกู้ยืมระยะสั้น แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทแ
ี่ สดงในงบแสดงฐานะการเง ิน

ข)

เง ินกู้ยืมระยะยาวทีจ
่ า่ ยดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค�ำนวณมูลค่าปัจจุบันของกระแสเง ินสดจ่ายในอนาคต คิดลด
ด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน ส�ำหรับเง ินกู้ยืมทีม
่ ีเงอื่ นไขใกล้เคียงกัน

ค)

เง ินกู้ยม
ื ระยะยาวทีจ
่ า่ ยดอกเบีย
้ ในอัตราใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย
้ ในตลาด แสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีทแ
ี่ สดง
ในงบแสดงฐานะการเง ิน

ง)

ตราสารอนุพน
ั ธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซึง่ ค�ำนวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเง ินสดในอนาคตและแบบจ�ำลองตามทฤษฎีในการประเมิน
มูลค่า ซึง่ ข้อมูลทีน
่ �ำมาใช้ในการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นข้อมูลทีส
่ ามารถสังเกตได้ในตลาดทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น อัตราแลกเปลี่ยนทันทีและ
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าของเง ินตราต่างประเทศ เป็นต้น กลุ่มบร ิษัทได้ค�ำนึงถึงผลกระทบของความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาใน
การประมาณมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างล�ำดับชัน
้ ของมูลค่ายุติธรรม

30. การบรหารจั
ิ
ดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบร ิหารจัดการทุนทีส
่ �ำคัญของกลุม
่ บร ิษัท คือการจัดให้มีซงึ่ โครงสร้างทุนทีเ่ หมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�ำเนินธุรกิจของกลุม
่
บร ิษัทและเสร ิมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบร ิษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.71:1 (2563:
0.70:1) และบร ิษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.59:1 (2563: 0.64:1)

31. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ทีป
่ ระชุมคณะกรรมการบร ิษัทฯมีมติเสนอให้ทป
ี่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจา่ ยเง ินปันผลในอัตราหุ้น
ละ 0.39 บาท เนื่องจากบร ิษัทฯได้จา่ ยเง ินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท ไปให้แก่ผู้ถือหุ้นในเดือนกันยายน 2564 แล้ว ดังนั้น
จึงเหลือเง ินปันผลงวดสุดท้ายอีกจ�ำนวน 0.265 บาทต่อหุ้น

32. การอนุมัติงบการเง ิน
งบการเง ินนี้ได้รบ
ั อนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบร ิษัทฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
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ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมู ล
การรับรองความถูกต้องของข้อมูลส�ำหรับการส่งแบบ 56-1 One Report
“บร ิษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บร ิษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบ
ถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำ� ให้ผู้อื่นส�ำคัญผิด หร ือไม่ขาดข้อมูลทีค
่ วรต้องแจ้งในสาระส�ำคัญ นอกจากนี้ บร ิษัทขอรับรองว่า
(1)

งบการเง ินและข้อมูลทางการเง ินทีส
่ รุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�ำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระส�ำคัญเกี่ยวกับ

ฐานะการเง ิน ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเง ินสดของบร ิษัทแล้ว
(2) บร ิษัทได้จด
ั ให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลทีด
่ ี เพื่อให้แน่ใจว่าบร ิษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญของบร ิษัทอย่างถูกต้องครบ
ถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บร ิษัทได้จด
ั ให้มีระบบการควบคุมภายในทีด
่ ี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบต
ั ิตามระบบดังกล่าว และบร ิษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบ
การควบคุมภายใน   ณ   วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบร ิษัทแล้ว ซึง่ ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการ
เปลี่ยนแปลงทีส
่ �ำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระท�ำทีม
่ ิชอบทีอ
่ าจมีผลกระทบต่อการจัดท�ำรายงานทางการเง ินของบร ิษัท
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบ
่ ร ิษัทได้รบ
ั รองความถูกต้องแล้ว บร ิษัทได้มอบหมายให้ นายเถกิง
พล เหล่าพิสุทธิ์ เป็นผู้ลงลายมือชือ
่ ก�ำกับเอกสารนี้ไว้ทก
ุ หน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชือ
่ ของนายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์ ก�ำกับไว้ บร ิษัทจะถือว่า
ไม่ใช่ข้อมูลทีบ
่ ร ิษัทได้รบ
ั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพันบร ิษัท
บร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)

ชือ
่

ต�ำแหน่ง

1.  นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ

2.  นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

กรรมการ

ลายมือชือ
่

ผู้รบ
ั มอบอ�ำนาจ
1.  นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์

เลขานุการบร ิษัท
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ประธานกรรมการ

ต�ำแหน่ง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ

2562 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหาร
กรรมการ
กรรมการ

2553 - 2555

2552 - 2553

2546 - 2553

(ประเทศไทย)

บมจ. ประสิทธิพ
์ ัฒนา

บมจ. ยานภัณฑ์

กลุ่มโรงพยาบาลบางปะกอก

ภาคตะวันออก

บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้�ำ

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการ

2555 - 2556

บมจ. เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่

ประธานกรรมการและ

2556 - ปัจจุบัน

บจก. คอนเนคชัน
่ เลทด์เซอร์ว ิส

กรรมการ

บจก. เอ็ม เอ็ม แอล ทรานสปอร์ต

(ไทยแลนด์)

บจก. เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน
่ แนล

Stark Investment Co., Ltd.

บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชัน
่

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ

บจก. ไทย คอปเปอร์รอ
็ ด

ประธานกรรมการ

2562 - ปัจจุบัน

  ปัจจุบัน

บจก. พีดีทแ
ี อล เทรดดิ้ง

กรรมการ

2563 - ปัจจุบัน

บจก. เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลดิ้ง 2

กรรมการ

2563 - ปัจจุบัน

บจก. ไทยเคเบิล
่ แนล
้ อินเตอร์เนชัน

บจก. ไทย เอ็นคอม

บรษัิ ท

กิจกรรมการจัดท�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามวัตถุ

ลักษณะธุรกิจ

การแพทย์

ยานยนต์

การแพทย์

พลังงานและสาธารณูปโภค

สินค้าอุตสาหกรรม และอาหาร

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านเร ือน

ล้อเหล็กส�ำหรับจัดเก็บสายไฟฟ้า

ส�ำหรับอุตสาหกรรม เช่น ท่อเหล็กส�ำหรับขนส่งน้�ำมัน

ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าว ิศวกรรม

ให้บร ิการขนส่ง

ผลิตและจ�ำหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล

ผลิตผลิตภัณฑ์ทท
ี่ ำ� จากทองแดง

และจ�ำหน่ายวัสดุอื่น

จ�ำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางด้านพลังงานและการสื่อสาร

ธุรกิจโดยการถือหุ้นในบร ิษัทอื่น

เง ินเป็นหลัก

กิจกรรมของบร ิษัทโฮลดิ้งทีไ่ ม่ได้ลงทุนในธุรกิจการ

เง ินเป็นหลัก

กิจกรรมของบร ิษัทโฮลดิ้งทีไ่ ม่ได้ลงทุนในธุรกิจการ

ผลิตและจ�ำหน่ายสายไฟฟ้าและสายเคเบิล

2564 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

และกรรมการอิสระ

ไม่มี

(สัดส่วน)

ประสบการณ์ทำ� งานที่ผ่านมา

ประสงค์ของผู้ใช้

62

(ปี)

อายุ จ�ำนวนหุ้น

ประธานกรรมการ, กรรมการตรวจสอบ

1. นายชนินทร์ เย็นสุดใจ

ชือ
่ -นามสกุล / ต�ำแหน่ง

ธุรกิจศศินทร์

Value Added (EVA) จากสถาบันบัณฑิตบร ิหาร

Strategies for Maximizing Economic

- Course in Corporate Financial

สถาบันกรรมการบร ิษัทไทย (Thai-IOD)

- หลักสูตร SFE 5/2552 จากสมาคมส่งเสร ิม

สถาบันกรรมการบร ิษัทไทย (Thai-IOD)

- หลักสูตร RCC 2/2550 จากสมาคมส่งเสร ิม

สถาบันกรรมการบร ิษัทไทย (Thai-IOD)

- หลักสูตร RCP 11/2548 จากสมาคมส่งเสร ิม

สถาบันกรรมการบร ิษัทไทย (Thai-IOD)

- หลักสูตร DCP 57/2548 จากสมาคมส่งเสร ิม

สถาบันกรรมการบร ิษัทไทย (Thai-IOD)

•- อบรม
หลักสูตร DAP 32/2548 จากสมาคมส่งเสร ิม

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

- ปร ิญญาตร ี ว ิศวกรรมไฟฟ้า มหาว ิทยาลัย

สหรัฐอเมร ิกา

เทคนิค วุรส
์ เตอร์ รัฐแมสซาซูเซตส์ ประเทศ

- ปร ิญญาโท บร ิหารธุรกิจ สถาบันวุรส
์ เตอร์โพลี

• คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา / อบรม

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู ้บริหาร ผู ้มีอ�ำนาจควบคุม ผู ้ท่ีได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู ้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเลขานุการบริษัท
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รับจ้างเป็นทีป
่ ร ึกษาโครงการบร ิษัทต่างๆ และ

ลักษณะธุรกิจ

(ประเทศไทย)

กรรมการอิสระ

กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2553 - 2557

2546 - 2557

ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหาร

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการและ

2551 - 2557

และกรรมการอิสระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บมจ. ระยองเพียวร ีฟายเออร์

บจก. เพียวสัมมากร ดิเวลลอปเม้นท์

บจก. ไทยพร ีเมียร์ลีก

บมจ. ว ิค

บมจ. จัสมินอินเตอร์เนชัน
่ แนล

บมจ. เอกรัฐว ิศวกรรม

และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการและ

บมจ. เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่

ความเสี่ยง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

2549 - 2563

2542 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

พลังงานและสาธารณูปโภค (โรงกลั่นน้�ำมัน)

พัฒนาธุรกิจอสังหาร ิมทรัพย์

บร ิษัทบร ิหารการจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ

วัสดุก่อสร้าง

ธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสื่อสาร

พลังงานและสาธารณูปโภค

สินค้าอุตสาหกรรม และอาหาร

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านเร ือน

สถาบันกรรมการบร ิษัทไทย (Thai-IOD)

Difference 2560 จากสมาคมส่งเสร ิม

- หลักสูตร Boards that Make a

สถาบันกรรมการบร ิษัทไทย (Thai-IOD)

- หลักสูตร CDC 2550 จากสมาคมส่งเสร ิม

สถาบันกรรมการบร ิษัทไทย (Thai-IOD)

- หลักสูตร RCP 14/2547 จากสมาคมส่งเสร ิม

สถาบันกรรมการบร ิษัทไทย (Thai-IOD)

- หลักสูตร DCP 51/2547 จากสมาคมส่งเสร ิม

สถาบันกรรมการบร ิษัทไทย (Thai-IOD)

- หลักสูตร DAP 15/2547 จากสมาคมส่งเสร ิม

สถาบันกรรมการบร ิษัทไทย (Thai-IOD)

- หลักสูตร ACP 2/2547 จากสมาคมส่งเสร ิม

และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาว ิทยาลัย

• อบรม

- ปร ิญญาตร ี เศรษฐศาสตร์ คณะพาณิชย์ศาสตร์

โคลัมเบีย ประเทศสหรัฐอเมร ิกา

- ปร ิญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาว ิทยาลัย

สหรัฐอเมร ิกา

และประธานอนุกรรมการบร ิหาร

Pittsburgh, Pennsylvania ประเทศ

International Affairs, University of

- ปร ิญญาเอก สาขา Public and

• คุณวุฒิการศึกษา

ค่าตอบแทน, กรรมการอิสระ

บมจ. บีเอ็มพี เอ็นเนอร์ยี่

บจก. ว ี ซี เค โซลูชน
ั่

บรษัิ ท

คุณวุฒิการศึกษา / อบรม

ประธานกรรมการสรรหาและ

ประธานกรรมการตรวจสอบ,

ประธานกรรมการ

ต�ำแหน่ง

ผลิตและจ�ำหน่ายกระแสไฟฟ้า

2557 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

และกรรมการอิสระ

ไม่มี

(สัดส่วน)

ประสบการณ์ทำ� งานที่ผ่านมา

รับปร ึกษาเรอื่ งสถาบันการเง ิน

80

(ปี)

อายุ จ�ำนวนหุ้น

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. ดร. ว ิชิต แย้มบุญเรอง
ื

ชือ
่ -นามสกุล / ต�ำแหน่ง
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กรรมการอิสระ

ภาคตะวันออก

2555
บจก. ประปาฉะเชิงเทรา
บจก. ประปานครสวรรค์

บจก. ประปาบางปะกง

กรรมการบร ิหาร

บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทล
ี ิตี้ส์

บจก. เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่

กรรมการและประธาน

กรรมการบร ิหาร

กรรมการและประธาน

กรรมการบร ิหารความเสี่ยง

2555

บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้�ำ

ทนายความหุ้นส่วน
กรรมการและประธานคณะ

2549 - 2556

2555

บจก. ฮันตัน แอนดูร ์ เคร ิก์ (ไทยแลนด์)

ทนายความหุ้นส่วน

2556 - 2561

บมจ.  เซเว่น ยูทล
ิ ิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์

กรรมการ

ตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บมจ. เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่
(ประเทศไทย)

ประธานกรรมการสรรหาและ

บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชัน
่

บจก. กุดั่น แอนด์ พาร์ทเนอร์ส

บมจ. ไทยแลนด์ไอออนเว ิคส์

บรษัิ ท

พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการ

กรรมการ

ทนายความหุ้นส่วน

กรรมการ

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ทำ� งานที่ผ่านมา

2561 - 2562

2557 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

ค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ และ

ไม่มี

(สัดส่วน)

2561 - ปัจจุบัน

47

(ปี)

อายุ จ�ำนวนหุ้น

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

3. นายชินวัฒน์ อัศวโภคี

ชือ
่ -นามสกุล / ต�ำแหน่ง

ผลิตและน้�ำประปาบาดาล

ผลิตและจ�ำหน่ายน้�ำสะอาด ออกแบบ ก่อสร้าง

จ�ำหน่ายน�ำดิบ  น้�ำประปา

กฎหมาย

ตลาดทุน รุน
่ ที่ 29

- หลักสูตรผู้บร ิหารระดับสูงสถาบันว ิทยาการ

- หลักสูตร Global Business Leaders

เพื่อสังคม” (นมธ) รุน
่ ที่ 5

- หลักสูตรนักบร ิหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์

ประเทศไทย (SET)

กฎหมาย

Program จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

พลังงานทางเลือก และว ิทยุสื่อสารโทรคมนาคม

- หลักสูตร Executive Development

ธรรมศาสตร์

• อบรม

- ปร ิญญาตร ี นิติศาสตร์ มหาว ิทยาลัย

มหาว ิทยาลัย วอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมร ิกา

- ปร ิญญาโท นิติศาสตร์ (ภาษีอากร)

• คุณวุฒิการศึกษา

ตัวแทนนายหน้าในการจัดจ�ำหน่ายแก๊ส LPG

สินค้าอุตสาหกรรม และอาหาร

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านเร ือน

เง ินเป็นหลัก

กิจกรรมของบร ิษัทโฮลดิ้งทีไ่ ม่ได้ลงทุนในธุรกิจการ

กฎหมาย

ผลิตและจ�ำหน่ายแผ่นเหล็ก

ลักษณะธุรกิจ

คุณวุฒิการศึกษา / อบรม
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77

(ปี)

(0.00 %)

800 หุ้น

(สัดส่วน)

อายุ จ�ำนวนหุ้น

ประธานกรรมการและกรรมการ
ประธานกรรมการและกรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการและกรรมการ

2562 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2539 - ปัจจุบัน

2520 - ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

   ปัจจุบัน

   ปัจจุบัน

   ปัจจุบัน

   ปัจจุบัน

   ปัจจุบัน

   ปัจจุบัน

   ปัจจุบัน
ประธานบร ิหาร

กรรมการ

  ปัจจุบัน

2531 - 2559

กรรมการ

   ปัจจุบัน

ประธานบร ิหาร

กรรมการ

   ปัจจุบัน

2532 - 2559

กรรมการ
กรรมการ

   ปัจจุบัน

   ปัจจุบัน

คอร์ปอเรชัน
่

บจก. ทีโอเอ เพอฟอร์มมานซ์ โค๊ทติ้ง

บจก. ทีโอเอ-ชินโต (ไทยแลนด์)

PT TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.

PT TOA Coating Indonesia

PT TOA Paint Indonesia

บจก. ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตร ีส์

บจก. พูลผลทรัพย์

บจก. ทีโอเอ โฮลดิ้ง

บจก. พีที เร ียล เอสเตท

บจก. มั่งคั่งปร๊อพเพอตี้

บจก. ทีโอเอ-ชูโกกุ เพ้นท์

บจก. ทีโอเอ กรุป
๊ โฮลดิ้ง

บจก. ปิง สุรวงศ์ อินเตอร์เนชัน
่ แนล

บจก. ไพรม์มัส ออโต้เฮ้าส์

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว

สินค้าอุตสาหกรรม และอาหาร

(ประเทศไทย)
บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านเร ือน

ผลิตและจ�ำหน่ายเครอื่ งบร ิโภค อาทิ นม น้�ำหวาน

ผลิตและจ�ำหน่ายน้�ำยาท�ำความสะอาดทุกชนิด

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารและเครอื่ งดื่มทุกชนิด

บมจ. เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่

บจก. ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ

อินเตอร์เนชัน
่ แนล

บจก. ทีโพล์ โปรเฟสชัน
่ แนล

บจก. ทีทด
ี ี โฮลดิ้ง

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารและเครอื่ งดื่มทุกชนิด

ผลิตกระดาษทรายน้�ำ

จ�ำหน่ายสีชนิดต่างๆ

ผลิตและจ�ำหน่ายสีประเภทต่างๆ

ผลิตและจ�ำหน่ายสีประเภทต่างๆ

ผลิตและจ�ำหน่ายสีประเภทต่างๆ

เป็นวัตถุดิบ

ประกอบกิจการผลิต ซือ
้ ขาย เคมีภัณฑ์ประเภททีใ่ ช้

ธุรกิจทีด
่ ิน

เช่าและด�ำเนินการเกี่ยวกับอสังหาร ิมทรัพย์

ธุรกิจทีด
่ ิน

ธุรกิจทีด
่ ิน

และน้�ำมันทาไม้

ผลิตสีน้�ำมันชักเงา สารเคลือบประเภทเดียวกัน

ลงทุนในบร ิษัทอื่น

การบร ิการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร

ผู้จำ� หน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz

ประธานกรรมการและกรรมการ

2562 - ปัจจุบัน

แฟรนไชส์

บจก. ฮอกไกโด อินเตอร์เนชัน
่ แนล

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารและเครอื่ งดื่มทุกชนิด

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคและบร ิโภค

ลักษณะธุรกิจ

ส�ำหรับทาอาคารและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ

ประธานกรรมการและกรรมการ

2562 - ปัจจุบัน

บจก. ฮอกไกโด โมร ิโมโตะ

เบฟเวอเรจส์ กรุป
๊

บจก. ทีโอเอ อินเตอร์เนชัน
่ แนล

บรษัิ ท

ประสบการณ์ทำ� งานที่ผ่านมา

บร ิหาร

ประธานกรรมการและกรรมการ

ประธานกรรมการและกรรมการ

ต�ำแหน่ง

2562 - ปัจจุบัน

2562 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

						

กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน

4. นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

ชือ
่ -นามสกุล / ต�ำแหน่ง

สถาบันกรรมการบร ิษัทไทย (Thai-IOD)

- หลักสูตร DAP 21/2547 จากสมาคมส่งเสร ิม

- ปร ิญญาตร ี มหาว ิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี

• อบรม

- MINI  MBA มหาว ิทยาลัยธรรมศาสตร์

มงคลกรุงเทพ

สาขาว ิชาเคมี มหาว ิทยาลัยเทคโนโลยีราชฃ

- ปร ิญญาว ิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

• คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา / อบรม
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กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนามผูกพัน

5. นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

ชือ
่ -นามสกุล / ต�ำแหน่ง

50

(ปี)

(0.16 %)

481,600 หุ้น

(สัดส่วน)

อายุ จ�ำนวนหุ้น

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

ต�ำแหน่ง

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บจก. มั่งคั่งเทรดดิ้ง

บจก. มหาเศรษฐี

บจก. พูลสินทรัพย์เร ียลเอสเตท

บจก. พูลสินทรัพย์ธรุ กิจ

บจก. พูนผลทรัพย์

บจก. พี ที เร ียล เอสเตท

บจก. เบส ออโต้เซลส์

บจก. บางใหญ่ดินทอง

บจก. บางปะกงการเกษตร

บจก. บางทองสมันการเกษตร

บจก. เนเจอรัลปาร์คพรอพเพอตี้ส์

บจก. น้�ำตาลเอราวัณ

บจก. นาวังการเกษตร

บจก. ไทยแสงเจร ิญ (ปลาฉลาม)

บจก. บร ิติช เพ้นท์ส

บจก. ทีโอเอ โฮลดิ้ง จ�ำกัด

บจก. ทีโอเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง

บจก. ทีโอเอ เคมิคอล อินดัสตร ีส์

บจก. ที.เอส.โอ. เทรดเซ็นเตอร์

บจก. เอ็น เอ็ม เอ็น โฮลดิ้ง 2

บจก. ไทย เคเบิล
่ แนล
้ อินเตอร์ เนชัน

บรษัิ ท

ประสบการณ์ทำ� งานที่ผ่านมา

ธุรกิจทีด
่ ิน

ธุรกิจทีด
่ ิน

ธุรกิจทีด
่ ิน

ธุรกิจทีด
่ ิน

ธุรกิจทีด
่ ิน

ธุรกิจทีด
่ ิน

และให้บร ิการซ่อมแซมบ�ำรุงรักษารถยนต์

ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบร ิโภคธุรกิจค้ารถยนต์

ตนเองทีไ่ ม่ใช่ เพื่อเป็นทีพ
่ ักอาศัย

การซือ
้ และการขายอสังหาร ิมทรัพย์ทเี่ ป็นของ

ตนเองทีไ่ ม่ใช่ เพื่อเป็นทีพ
่ ักอาศัย

การซือ
้ และการขายอสังหาร ิมทรัพย์ทเี่ ป็นของ

ตนเองทีไ่ ม่ใช่ เพื่อเป็นทีพ
่ ักอาศัย

การซือ
้ และการขายอสังหาร ิมทรัพย์ทเี่ ป็นของ

ตนเองทีไ่ ม่ใช่ เพื่อเป็นทีพ
่ ักอาศัย

การซือ
้ และการขายอสังหาร ิมทรัพย์ทเี่ ป็นของ

ประกอบกิจการโรงงานผลิตน้�ำตาล

การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆทางการเกษตร

จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมี

จัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร

เช่าและด�ำเนินการเกี่ยวกับอสังหาร ิมทรัพย์

การเง ินเป็นหลัก

กิจกรรมของบร ิษัทโฮลดิ้งทีไ่ ม่ได้ลงทุนในธุรกิจ

ทีใ่ ช้เป็นวัตถุดิบ

ประกอบกิจการผลิต ซือ
้ ขาย เคมีภัณฑ์ประเภท

น�ำเข้า ส่งออกเครอื่ งจักรต่าง ๆ

การเง ินเป็นหลัก

กิจกรรมของบร ิษัทโฮลดิ้งทีไ่ ม่ได้ลงทุนในธุรกิจ

และอิเล็กทรอนิกส์

ผลิตสายไฟฟ้าและเคเบิลส�ำหรับงานไฟฟ้า

ลักษณะธุรกิจ

สถาบันกรรมการบร ิษัทไทย (Thai-IOD)

- หลักสูตร DAP SEC/2556 จากสมาคมส่งเสร ิม

มหาว ิทยาลัย

• อบรม

- ปร ิญญาตร ี บร ิหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์

• คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา / อบรม

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู ้บริหาร ผู ้มีอ�ำนาจควบคุม ผู ้ท่ีได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู ้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเลขานุการบริษัท
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ชือ
่ -นามสกุล / ต�ำแหน่ง

(ปี)

(สัดส่วน)

อายุ จ�ำนวนหุ้น

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง

2563 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

TOA Coating Sdn. Bhd.

TOA Paint Products Sdn. Bhd.

TOA Paint (Vietnam) Co., Ltd.

บจก. ทว ีทรัพย์  เร ียล เอสเตท

บจก. ทรัพย์สินธุรกิจ โฮลดิ้ง

บจก. ไอทีโอเอ ออโต้เซลส์

บจก. แอลที แอนด์ ซัน

บจก. เอราวัณ โฮลดิ้ง

บจก. เอราวัณ เพาเวอร์

บจก. เอ็น.อี.โลจิสติกส์

บจก. เอดีเอส โลจิสติคส์

บจก. เอกมัยเจร ิญสุข โฮลดิ้ง

บจก. อาร์ เอช อาร์

บจก. สุรศักดิ์การเกษตร

บจก. สินทรัพย์ เร ียลเอสเตท

บจก. ว.ภัทรวุฒิ (1987)

บจก. ลาดสวายการเกษตร

บจก. ไร่เอราวัณ

บจก. ระยอง โพลิเมอร์ส  คอร์ปอเรชัน
่

เคมีภัณฑ์

น�ำเข้า และจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร และ

ผลิตและจ�ำหน่ายสีประเภทต่างๆ

ผลิตและจ�ำหน่ายสีประเภทต่างๆ

ธุรกิจทีด
่ ิน

ธุรกิจทีด
่ ิน

รถยนต์

ขายอุปกรณ์ประกอบยานยนต์ อุปกรณ์ และอะไหล่

การขายยานยนต์และตัวแทนการขายรถยนต์การ

ประกอบกิจการให้เช่าสินทรัพย์

การเง ินเป็นหลัก

กิจกรรมของบร ิษัทโฮลดิ้งทีไ่ ม่ได้ลงทุนในธุรกิจ

ชีวมวล

ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าและไอน้�ำจากเชือ
้ เพลิง

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า

การขนส่งและขนถ่ายสินค้า รวมถึงคนโดยสาร

ธุรกิจทีด
่ ิน

โรงแรม

เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร

ธุรกิจทีด
่ ิน

ธุรกิจทีด
่ ิน

ธุรกิจทีด
่ ิน

ประกอบกิจการให้เช่าทีด
่ ิน

ตนเองทีไ่ ม่ใช่ เพื่อเป็นทีพ
่ ักอาศัย

การซือ
้ และการขายอสังหาร ิมทรัพย์ทเี่ ป็นของ

การซือ
้ และการขายอสังหาร ิมทรัพย์ทเี่ ป็นของ
ตนเองทีไ่ ม่ใช่ เพื่อเป็นทีพ
่ ักอาศัย

ร ีสอร์ท แอนด์ คันทร ีคลับ

สนามกอล์ฟ

ธุรกิจทีด
่ ิน

ธุรกิจทีด
่ ิน

ลักษณะธุรกิจ

บจก. รอแยล อินเตอร์เนชัน
่ แนล

คันทร ีคลับ

บจก. รอแยล ร ีสอร์ทกอล์ฟแอนด์

บจก. มั่งคั่ง เร ียล เอสเตท

บจก. มั่งคั่งปร็อพเพอตี้

บรษัิ ท

ประสบการณ์ทำ� งานที่ผ่านมา

คุณวุฒิการศึกษา / อบรม

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู ้บริหาร ผู ้มีอ�ำนาจควบคุม ผู ้ท่ีได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู ้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเลขานุการบริษัท
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ชือ
่ -นามสกุล / ต�ำแหน่ง

(ปี)

(สัดส่วน)

อายุ จ�ำนวนหุ้น

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2562 - ปัจจุบัน

2562 - ปัจจุบัน

2562 - ปัจจุบัน

2562 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง

2562 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

(ไทยแลนด์)

บจก. เฟ้ลปส์ ดอด์จ อินเตอร์เนชัน
่ แนล

บมจ. สตาร์ค คอร์เปอเรชัน
่

บจก. พีดีทแ
ี อล เทรดดิ้ง

บจก. ทีทด
ี ี โฮลดิ้ง

บจก. ทีโอเอ

PD Cable (SG) PTE.LTD.

บจก. มั่งคั่งธุรกิจ

บจก. เอ็น.อี.ไบโอ เอ็นเนอยี

บจก. ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ

บจก. ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์

บจก. ทีม เอ โฮลดิ้ง 3

Stark Investment Co., Ltd.

อินเตอร์เนชัน
่ แนล

บจก. ทีโพล์ โปรเฟสชัน
่ แนล

บจก. ฮอกไกโด โมร ิโมโตะ

แฟรนไชส์

บจก. ฮอกไกโด อินเตอร์เนชัน
่ แนล

เบฟเวอเรจส์ กรุป
๊

บจก. ทีโอเอ อินเตอร์เนชัน
่ แนล

บรษัิ ท

ประสบการณ์ทำ� งานที่ผ่านมา

ผลิตและจ�ำหน่ายสายไฟฟ้า และสายเคเบิล

การเง ินเป็นหลัก

กิจกรรมของบร ิษัทโฮลดิ้งทีไ่ ม่ได้ลงทุนในธุรกิจ

สื่อสาร และจ�ำหน่ายวัสดุอื่น

จ�ำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ทางด้านพลังงานและการ

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคและบร ิโภค

ทีพ
่ ักอาศัย

ทีเ่ ป็นของ ตนเองหร ือเช่าจากผู้อื่นทีไ่ ม่ใช่เพื่อเป็น

การเช่าและการด�ำเนินการเกี่ยวกับอสังหาร ิมทรัพย์

ธุรกิจโดยการถือหุ้นในบร ิษัทอื่น

ธุรกิจทีด
่ ิน

ผลิตไม้แปรรูปทุกชนิด

ผลิตและจ�ำหน่ายเครอื่ งบร ิโภค อาทิ นม น้�ำหวาน

ผู้จำ� หน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz

การเง ินเป็นหลัก

กิจกรรมของบร ิษัทโฮลดิ้งทีไ่ ม่ได้ลงทุนในธุรกิจ

ธุรกิจโดยการถือหุ้นในบร ิษัทอื่น

ผลิตและจ�ำหน่ายน้�ำยาท�ำความสะอาดทุกชนิด

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคและบร ิโภค

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคและบร ิโภค

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าอุปโภคและบร ิโภค

ลักษณะธุรกิจ

คุณวุฒิการศึกษา / อบรม

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู ้บริหาร ผู ้มีอ�ำนาจควบคุม ผู ้ท่ีได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู ้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเลขานุการบริษัท
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ชือ
่ -นามสกุล / ต�ำแหน่ง

(ปี)

(สัดส่วน)

อายุ จ�ำนวนหุ้น

กรรมการ
กรรมการ

   ปัจจุบัน

   ปัจจุบัน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและกรรมการบร ิหาร

2554 - ปัจจุบัน

2552 - ปัจจุบัน

2541 - ปัจจุบัน

2541 - ปัจจุบัน

กรรมการ

   ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ

   ปัจจุบัน
กรรมการ

กรรมการ

   ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ

   ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

2557 - ปัจจุบัน

กรรมการ

   ปัจจุบัน

ต�ำแหน่ง

   ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บมจ. ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

บจก. ทีโอเอ กรุป
๊ โฮลดิ้ง

ส�ำหรับทาอาคารและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นๆ

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิว

ลงทุนในบร ิษัทอื่น

ซ่อมแซมและบ�ำรุงรักษายานพาหนะ

ธุรกิจค้าปลีกสินค้าอุปโภคบร ิโภค และให้บร ิการ

สินค้าอุตสาหกรรม และอาหาร

บจก. ทีโอเอ ออโต้ เซลส์

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านเร ือน

(ประเทศไทย)

ตนเองทีไ่ ม่ใช่ เพื่อเป็นทีพ
่ ักอาศัย

การซือ
้ และการขายอสังหาร ิมทรัพย์ทเี่ ป็นของ

ให้บร ิการขนส่ง

ให้บร ิการขนส่ง

ให้บร ิการขนส่ง

ให้บร ิการขนส่ง

ให้บร ิการขนส่ง

ล้อเหล็กส�ำหรับจัดเก็บสายไฟฟ้า

ส�ำหรับอุตสาหกรรม เช่น ท่อเหล็กส�ำหรับขนส่งน้�ำมัน

ประกอบธุรกิจผลิตและจ�ำ หน่ายสินค้าว ิศวกรรม

ให้เช่าอสังหาร ิมทรัพย์และสังหาร ิมทรัพย์

ให้เช่าอสังหาร ิมทรัพย์และสังหาร ิมทรัพย์

ให้เช่าอสังหาร ิมทรัพย์และสังหาร ิมทรัพย์

ให้เช่าอสังหาร ิมทรัพย์และสังหาร ิมทรัพย์

ลักษณะธุรกิจ

บมจ. เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่

บจก. ทีมเอ โฮลดิ้ง

บจก. เอ็ม เอ็ม โลจิสติกส์

บจก. เอ็ม เอ็ม เฟรท ฟอร์เว ิร์ดดิ้ง

บจก. เอ็ม เอ็ม แคร ิเออร์

บจก. เอ็ม เอ็ม แคทเทอรงิ่

บจก. เอ็ม เอ็ม แอล ทรานสปอร์ต

บจก. คอนเนคชัน
่ เลทด์ เซอร์ว ิส

บมจ. อดิสรสงขลา อินเตอร์เนชันแนล

บมจ. อดิสรสงขลา มาร ีน

บมจ. อดิสรสงขลา โพรเฟสชันนอล

บมจ. อดิสรสงขลา

บรษัิ ท

ประสบการณ์ทำ� งานที่ผ่านมา

คุณวุฒิการศึกษา / อบรม
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กรรมการ

6. นายแพทย์ณรงค์ฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ

ชือ
่ -นามสกุล / ต�ำแหน่ง

54

(ปี)

ไม่มี

(สัดส่วน)

อายุ จ�ำนวนหุ้น

กรรมการ
แพทย์
แพทย์

2537 - 2539

2536 - 2537

กรรมการ

ต�ำแหน่ง

2555 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

ประเทศอังกฤษ

โรงพยาบาลนอร์ทมิดเดิลเซ็กซ์ ลอนดอน

อังกฤษ

โรงพยาบาลโรยัล ลอนดอน ประเทศ

บจก. ทีเคเอส เคมิคอล

(ประเทศไทย)

บมจ. เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่

บรษัิ ท

ประสบการณ์ทำ� งานที่ผ่านมา

การแพทย์

การแพทย์

ผลิตและจ�ำหน่ายทินเนอร์และกาว

สินค้าอุตสาหกรรม และอาหาร

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านเร ือน

ลักษณะธุรกิจ

Forum 2565 จาก The Secret Sauce

- หลักสูตร The Secret Sauce Strategy

ส่งเสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษัทไทย (Thai-IOD)

- หลักสูตร DCP 294/2563 จากสมาคม

สถาบันกรรมการบร ิษัทไทย (Thai-IOD)

- หลักสูตร SBM 8/2563 จากสมาคมส่งเสร ิม

ส่งเสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษัทไทย (Thai-IOD)

- หลักสูตร O-War Room 7/2563 จากสมาคม

สถาบันกรรมการบร ิษัทไทย (Thai-IOD)

- หลักสูตร FSD 32/2561 จากสมาคมส่งเสร ิม

ประเทศไทย (SET)

Analysis ปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

- หลักสูตร จับสัญญาณหุ้น ด้วย Technical

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

Qualitative Analysis ปี 2560 จากตลาด

- หลักสูตร คัดเลือกบร ิษัทดี ด้วย

ประเทศไทย (SET)

ปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่ง

- หลักสูตร กรองหุ้นเด่น ด้วย Stock Screening

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

Industry Analysis ปี 2560 จากตลาด

- หลักสูตร จับทิศลงทุน ด้วย Macro &

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI)

- หลักสูตร การลดความสูญเสีย 7 ประการ จาก

• อบรม

ประเทศอังกฤษ

Dentistry, University of London,

London School of Medicine and

St. Bartholomew’s and The Royal

- ปร ิญญาตร ี คณะแพทย์ศาสตร์

• คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา / อบรม
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39

(ปี)

(2.40%)

หุ้น

7,850,000

(สัดส่วน)

อายุ จ�ำนวนหุ้น

2556 - 2559

2553 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บจก. อีเกิ้ลกอล์ฟ

(ประเทศไทย)

สายงานพัฒนาธุรกิจ
ทีป
่ ร ึกษา

บมจ. เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่

บจก. ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ

บจก. ฟาสต์-มิกซ์

บรษัิ ท

กรรมการและผู้อ�ำนวยการ

กรรมการ

กรรมการ

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ทำ� งานที่ผ่านมา

ไม่มี

ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคาร

สินค้าอุตสาหกรรม และอาหาร

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านเร ือน

ผลิตและจ�ำหน่ายเครอื่ งบร ิโภค อาทิ นม น้�ำหวาน

2549 - 2558

2559 - 2561

2562 - 2564

   ปัจจุบัน

บจก. ดูปองท์ (ประเทศไทย)

และนวัตกรรม
กรรมการผู้จด
ั การ

ส�ำนักรองประธานกรรมการ
เคร ือเจร ิญโภคภัณฑ์

ผู้ชว่ ยบร ิหารด้านระบบงาน

ครบวงจร

ทีป
่ ร ึกษาด้านพัฒนาธุรกิจ

บจก. เจียไต๋

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

และพัฒนาเทคโนโลยี่ชวี ภาพ
เพื่ออุตสาหกรรม

ส�ำนักงานพัฒนาว ิทยาศาสตร์และ

ว ิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

อนุกรรมการบร ิหารด้านการว ิจัย

สภานโยบายการอุดมศึกษา ว ิทยาศาสตร์

Pilot plant

ผลิตและจ�ำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

อาหารและการเกษตร

จ�ำหน่ายปุ๋ยเคมี เมล็ดพันธุ์ และเคมีเกษตร

สถาบันการศึกษา

สถาบันการศึกษา

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านเร ือน
สินค้าอุตสาหกรรม และอาหาร

บจก. เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่

หร ือวัสดุไม่ใช้แล้ว

ท�ำเชือ
้ เพลิงผสมและวัตถุดิบทดแทนจากสิ่งปฏิกูล

รับก�ำจัดกากของเสีย สิ่งปฏิกูลหร ือวัสดุทไี่ ม่ใช้แล้ว

ให้บร ิการคอนกร ีตผสมเสร็จอย่างครบวงจร

(ประเทศไทย)

บจก. อินทร ี อีโคไซเคิล

บจก. นครหลวงคอนกร ีต

อนุกรรมการ Biotech

กรรมการ

2562 - ปัจจุบัน

   ปัจจุบัน

กรรมการ

กรรมการ

2563 - ปัจจุบัน

2563 - ปัจจุบัน

								

กรรมการ

8. นายสัตวแพทย์สมชาย เลาห์ว ีระพานิช 66

ลักษณะธุรกิจ

ผลิตผลิตภัณฑ์คอนกร ีต

										

พัฒนาธุรกิจ

กรรมการและผู้อ�ำนวยการสายงาน

7. นายนรนทร์
ิ
ตรสุี โกศล

ชือ
่ -นามสกุล / ต�ำแหน่ง

จุฬาลงกรณ์มหาว ิทยาลัย

- ปร ิญญาตร ี คณะสัตวแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาว ิทยาลัย

- ปร ิญญาโท คณะสัตวแพทยศาสตร์

Barneveld, The Netherlands

Modern Feedmill Technology,

- Short course in Pig Husbandry and

การเง ิน มหาว ิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปร ิญญาโท บร ิหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา

• คุณวุฒิการศึกษา

ส่งเสร ิมสถาบันกรรมการบร ิษัทไทย (Thai-IOD)

- หลักสูตร DCP 254/2561 จากสมาคม

Managing Projects

- หลักสูตร Microsoft Project 2016

• อบรม

มหาว ิทยาลัย อัสสัมชัญ

- ปร ิญญาตร ี บร ิหารธุรกิจ สาขาการตลาด

มหาว ิทยาลัย นิวคาสเซิล ประเทศออสเตรเลีย

- ปร ิญญาโท บร ิหารธุรกิจมหาบัณฑิต

• คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา / อบรม
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Senior Unit Manager -GT

บจก. ดูเม็กซ์ (ประเทศไทย)

บจก. ดูเม็กซ์ (ประเทศไทย)

									

2547 - 2549

Unit Manager and South

2549 - 2550
Coordinator -GT

South District Manager -GT บจก. ดูเม็กซ์ (ประเทศไทย)

2550 - 2551

บจก. ดูเม็กซ์ (ประเทศกัมพูชา)

Country Manager

2551 - 2553

บจก. ดานอน (ประเทศเว ียดนาม)

Deputy Sales Director

-Distributor

บจก. ดูเม็กซ์ (ประเทศไทย)

(ประเทศไทย)

Manager -TT
National Sales Manager

บจก. มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล

National Account

บจก. เป๊ปซี-่ โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง

(ประเทศไทย)

บมจ. เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่

บรษัิ ท

ประสบการณ์ทำ� งานที่ผ่านมา

2553 - 2553

2553 - 2556

2556 - 2556

Manager -TT

National Sales

(รักษาการ)

สายงานการตลาด (รักษาการ)

2556 - 2557

เจ้าหน้าทีส
่ ายงานการตลาด

(รักษาการ) และประธานเจ้าหน้าที่

ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหาร,

ต�ำแหน่ง

(รักษาการ) และประธาน

2563 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

ประธานเจ้าหน้าทีส
่ ายงานบร ิหาร

ไม่มี

(สัดส่วน)

ประธานเจ้าหน้าทีส
่ ายงานบร ิหาร

48

(ปี)

อายุ จ�ำนวนหุ้น

กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ร ิหาร,

9. นายธนากร วัฒนว ิจารณ์

ชือ
่ -นามสกุล / ต�ำแหน่ง

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์นมผง

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์นมผง

ผลิตและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์นมผง

น�ำเข้าและจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์นมผง

จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์นม

ผลิตและจ�ำหน่ายนมผง

หมากฝรัง่ นม

ท�ำการตลาด กระจายสินค้าขนมขบเคี้ยว

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าประเภทเครอื่ งดื่ม

สินค้าอุตสาหกรรม และอาหาร

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านเร ือน

ลักษณะธุรกิจ

Forum 2565 จาก The Secret Sauce

- หลักสูตร The Secret Sauce Strategy

• อบรม

มหาว ิทยาลัยรามค�ำแหง

- ปร ิญญาตร ี  บร ิหารธุรกิจบัณฑิต

บัณฑิตว ิทยาลัย

(หลักสูตรนานาชาติ) มหาว ิทยาลัยมหิดล

- ปร ิญญาโท สาขาการจัดการธุรกิจ

• คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา / อบรม
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ประธานเจ้าหน้าทีส
่ ายงานพาณิชย์

10. นายอนุศาสตร์ สระทองเว ียน

ชือ
่ -นามสกุล / ต�ำแหน่ง

48

(ปี)

ไม่มี

(สัดส่วน)

อายุ จ�ำนวนหุ้น

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย

ผู้จด
ั การฝ่ายขาย ส่วนภูมิภาค
ผู้จด
ั การฝ่ายขาย
ผู้จด
ั การฝ่ายขาย

2557 - 2561

2556 - 2557

2553 - 2557

พาณิชย์

ประธานเจ้าหน้าทีส
่ ายงาน

ต�ำแหน่ง

2561 - 2563

2563 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

มาร์ส ไทยแลนด์ อิงค์

บจก.ไทย ซัมซุง อิเลคทรอนิกส์

บจก. เป๊ปซี-่ โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง

บมจ. มุ่งพัฒนาอินเตอร์เนชัน
่ แนล

(ประเทศไทย)

บมจ. เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่

บรษัิ ท

ประสบการณ์ทำ� งานที่ผ่านมา

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอาหารสัตว์

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าประเภท เครอื่ งใช้ไฟฟ้า

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าประเภทเครอื่ งดื่ม

บร ิโภค

สินค้าของใช้ในบ้านเร ือน สินค้าประเภทอุปโภคและ

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าประเภทสินค้าเด็กเล็ก และ

สินค้าอุตสาหกรรม และอาหาร

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านเร ือน

ลักษณะธุรกิจ

- หลักสูตร การจัดการผลประกอบการ

- หลักสูตร การเง ินขั้นสูง

- หลักสูตร กลยุทธ์ความเป็นผู้น�ำทีม
่ ีประสิทธิภาพ

- หลักสูตร ทีป
่ ร ึกษาธุรกิจ มืออาชีพ

- หลักสูตร การจัดการเชิงกลยุทธ์

- หลักสูตร ผู้น�ำในอนาคต

มหาว ิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

• อบรม

- ปร ิญญาตร ี สาขาการจัดการทัว่ ไป

บัณฑิตพัฒนบร ิหารศาสตร์

- ปร ิญญาโท สาขาการจัดการประยุกต์ สถาบัน

ธรรมศาสตร์

- ปร ิญญาโท สาขาบร ิหารธุรกิจ มหาว ิทยาลัย

• คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา / อบรม
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ประธานเจ้าหน้าทีส
่ ายงานปฏิบัติการ

11. นายสาธิต จิรกุลสมโชค

ชือ
่ -นามสกุล / ต�ำแหน่ง

48

(ปี)

ไม่มี

(สัดส่วน)

อายุ จ�ำนวนหุ้น

กรรมการ
ผู้ชว่ ยผู้จด
ั การฝ่ายปฏิบัติการ
ผู้จด
ั การทัว่ ไป

2556 - 2558

2555 - 2556

ปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าทีส
่ ายงาน

ต�ำแหน่ง

2558 - 2560

2560 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บจก.  อาร์ซี แอนด์ อาร์ซี

บจก. ไทยเฮอร์ร ิค

เทคโนโลยี

บจก.  เอสเจ เอ็นจิเนียรงิ่ แอนด์

(ประเทศไทย)

บมจ. เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่

บรษัิ ท

ประสบการณ์ทำ� งานที่ผ่านมา

น�ำเข้าและขายอาหาร

ผลิตโครงสร้างเหล็ก

ผลิตและออกแบบเครอื่ งจักร และโครงสร้างเหล็ก

สินค้าอุตสาหกรรม และอาหาร

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านเร ือน

ลักษณะธุรกิจ

Forum 2565 จาก The Secret Sauce

- หลักสูตร The Secret Sauce Strategy

แห่งชาติ (FTPI)

- หลักสูตร TPM, จากสถาบันเพิ่มผลผลิต

แห่งชาติ (FTPI)

- หลักสูตร TQM, จากสถาบันเพิ่มผลผลิต

แห่งชาติ (FTPI)

- หลักสูตร Kaizen, จากสถาบันเพิ่มผลผลิต

แห่งชาติ (FTPI)

- หลักสูตร 7 Wastes, จากสถาบันเพิ่มผลผลิต

แห่งชาติ (FTPI)

- หลักสูตร QC 7 tools, จากสถาบันเพิ่มผลผลิต

ผลผลิตแห่งชาติ (FTPI)

- หลักสูตร Productivity, จากสถาบันเพิ่ม

(FTPI)

- หลักสูตร 5ส, จากสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

- หลักสูตร SAP, จากบจก. แคนาดอล

โปรเฟสชัน
่ แนล แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์

- หลักสูตร จป. บร ิหาร, จากบจก. ท๊อป

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

- หลักสูตร Halal (อิสลาม), จากส�ำนักงาน

(ประเทศไทย)

- หลักสูตร HACCP, จากบจก. คิวเอไอซี

(ประเทศไทย)

- หลักสูตร GMP, จากบจก. คิวเอไอซี

• อบรม

- ปร ิญญาตร ี ว ิศวกรรมเคมี มหาว ิทยาลัยขอนแก่น

มหาว ิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

- ปร ิญญาโท เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

• คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา / อบรม
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ประธานเจ้าหน้าทีส
่ ายงานพัฒนาธุรกิจ

12. นายวัชระ สุวัฒน์วรพงษ์

ชือ
่ -นามสกุล / ต�ำแหน่ง

46

(ปี)

ไม่มี

(สัดส่วน)

อายุ จ�ำนวนหุ้น

ผู้จด
ั การฝ่ายการตลาดการค้า
ผู้จด
ั การขายและการตลาด
ผู้จด
ั การฝ่ายการตลาด
เจ้าหน้าทีป
่ ระสานงานการตลาด

2546 - 2548

2543 - 2546

2543 - 2543

และผู้จด
ั การฝ่ายขาย

ผู้จด
ั การส่วนธุรกิจอาเซียน

เครอื่ งมือไฟฟ้า

ผู้จด
ั การทัว่ ไป กลุ่มธุรกิจ

และเครอื่ งดื่ม

อ�ำนวยการฝ่ายธุรกิจอาหาร

พัฒนาธุรกิจ

ประธานเจ้าหน้าทีส
่ ายงาน

ต�ำแหน่ง

2548 - 2551

2551 - 2559

2559 - 2559

2559 - 2562

2562 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

บจก. คาร์กิลล์สยาม

ผลิตและจ�ำหน่ายอาหารปุ๋ย อาหารสัตว์

ด�ำเนินธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบไฮเปอร์มาร์เก็ต
(Hypermarket)

บจก. เอก-ชัย ดีสทร ิบิวชัน
่ ซิสเทม

กลุ่มธุรกิจอาหาร

ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภคบร ิโภค

ผลิตและจ�ำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

และการสื่อสาร

รถยนต์และ อุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย

จ�ำหน่ายสินค้าประเภทเครอื่ งมือไฟฟ้า, อะไหล่

และเครอื่ งมือในการท�ำความสะอาด

จ�ำหน่ายเคมีภัณฑ์ทำ� ความสะอาด อุปกรณ์

สินค้าอุตสาหกรรม และอาหาร

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านเร ือน

ลักษณะธุรกิจ

(เทสโก้ โลตัส)

(กลุ่มบร ิษัทเบทาโกร)

บจก. เบทาโกร ฟู้ดส์

บจก. พีแซท คัสสัน(ประเทศไทย)

บจก. ดูปองท์ (ประเทศไทย)

บจก. โรเบิรต
์ บ๊อช (ประเทศไทย)

บจก. ไดเวอร์ซี่ ไฮยีน (ประเทศไทย)

(ประเทศไทย)

บมจ. เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่

บรษัิ ท

ประสบการณ์ทำ� งานที่ผ่านมา

Forum 2565 จาก The Secret Sauce

- หลักสูตร The Secret Sauce Strategy

- หลักสูตร SL II training : Mumbai, India : 2018

- หลักสูตร Commercial Excellence : 2018

- หลักสูตร SkillSoft : 2018

Shanghai, China

- หลักสูตร Winning Partnership program :

- หลักสูตร Challenger Sale training : 2014

(PacRim): 2012

- หลักสูตร Crucial Conversation

- หลักสูตร 7 Habits (PacRim): 2012

ดูปองท์ (CMS)

Manager coaching: 2010 จาก บจก.

- ทักษะการฝึกสอนการขาย ABC and

belt certified จาก บจก. ดูปองท์ (สิงคโปร์)

(Green Belt): 2009 & Six Sigma Green

- โปรแกรม Six Sigma program

ดูปองท์ (มาเลเซีย)

- การฝึกอบรมการขายพื้นฐาน 2009 จาก บจก.

ผลิตภัณฑ์รวม” จาก ECR ประเทศไทย

- โปรแกรมพิเศษ: 2007 “การบร ิหารกลุ่ม

จาก Marcus Evans professional Training

- โปรแกรมพิเศษ: 2006 “การตลาดการค้า”

จากสมาคมการตลาด (ประเทศไทย)

- โปรแกรมพิเศษ: 2004 “การจัดการบัญชีหลัก”

คุณภาพโดยรวม)” จากกลุ่มบจก. เบทาโกร

- โปรแกรมพิเศษ: 2004 “TQM (การจัดการ

•

อบรม

มหาว ิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปร ิญญาตร ี  ว ิทยาศาสตร์บัณฑิต

มหาว ิทยาลัยศร ีปทุม

- ปร ิญญาโท บร ิหารธุรกิจ (MBA) การตลาด

• คุณวุฒิการศึกษา

คุณวุฒิการศึกษา / อบรม
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2546 - 2547

2547 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2535 - 2539

2539 - ปัจจุบัน

ช่วงเวลา

สายงานการเง ิน

ไม่มี

ไม่มี

(สัดส่วน)

2560 - ปัจจุบัน

45

53

(ปี)

อายุ จ�ำนวนหุ้น

เลขานุการบร ิษัทและประธานเจ้าหน้าที่

14. นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์

ผู้จด
ั การฝ่ายบัญชี

13. นายชาญเดช ปั้นตระกูล

ชือ
่ -นามสกุล / ต�ำแหน่ง

ประเทศไทย

บรรษัท เง ินทุนอุตสาหกรรม แห่ง

(ประเทศไทย)

เจ้าหน้าทีส
่ ายงานการเง ิน

บจก. เชอร์วด
ู้ เคมิคอล ออสตราเลเซีย

บจก. ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ

บจก. เชลล์แห่งประเทศไทย

บมจ. เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่

นักว ิเคราะห์อาวุโส

ลักษณะธุรกิจ

สถาบันการเง ิน

สินค้าอุตสาหกรรม และอาหาร

ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านเร ือน

จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ก�ำจัดแมลง

ผลิตและจ�ำหน่ายเครอื่ งบร ิโภค อาทิ นม น้�ำหวาน

ผลิตและจ�ำหน่ายเคมีเคหะภัณฑ์

สินค้าอุตสาหกรรม และอาหาร

บมจ. เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ (ประเทศไทย) ผลิตและจ�ำหน่ายสินค้าของใช้ในบ้านเร ือน

บรษัิ ท

เลขานุการบร ิษัทและประธาน

กรรมการ

กรรมการ

เจ้าหน้าทีบ
่ ัญชี

ผู้จด
ั การฝ่ายบัญชี

ต�ำแหน่ง

ประสบการณ์ทำ� งานที่ผ่านมา

จดทะเบียนไทย (TLCA)

Innovation ครัง้ ที่ 9/2564 จากสมาคมบร ิษัท

- หลักสูตร ESG related Financial

บร ิษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

and Accounting ครัง้ ที่ 8/2564 จากสมาคม

Digital Transformation of the Finance

- หลักสูตร The modern CFO : Driving

(TLCA)

ครัง้ ที่ 1/2564 จากสมาคมบร ิษัทจดทะเบียนไทย

- หลักสูตร Economic update for CFO

กรรมการบร ิษัทไทย (Thai-IOD)

- หลักสูตร CSP 24/2550 จากสมาคมส่งเสรมสถาบั
ิ
น

สถาบันกรรมการบร ิษัทไทย (Thai-IOD)

- หลักสูตร DCP 93/2550 จากสมาคมส่งเสร ิม

• อบรม

อัสสัมชัญ

- ปร ิญญาตร ี บร ิหารธุรกิจการเง ิน มหาว ิทยาลัย

of Exeter ประเทศอังกฤษ

- ปร ิญญาโท บร ิหารธุรกิจการเง ิน University

• คุณวุฒิการศึกษา

Advanced Excel Charts

- หลักสูตร การน�ำเสนอข้อมูลทางบัญชีด้วย

ปฎิบัติด้วย Excel

- หลักสูตร การว ิเคราะห์โครงการลงทุนภาค

• คุณวุฒิการศึกษา
- ปร ิญญาตร ี บัญชี มหาว ิทยาลัยรามค�ำแหง
• อบรม 		

คุณวุฒิการศึกษา / อบรม

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู ้บริหาร ผู ้มีอ�ำนาจควบคุม ผู ้ท่ีได้รับมอบหมาย ให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี และการเงิน ผู ้ท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ โดยตรงในการควบคุมดูแลการท�ำบัญชี และเลขานุการบริษัท
				 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
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เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

		

บรษัิ ทย่อย

รายชือ
่ กรรมการ
SWCA

HFB

TPP

LOTTO

นายประจักษ์ ตั้งคารวคุณ

x

x

x

นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ

/

/

Mr. John Broughton Ralph

x

นายสิร ิณัฏฐ์ ชญาน์นันท์

/

นายธนากร วัฒนว ิจารณ์

/

นายนร ินทร์ ตร ีสุโกศล
นายเถกิงพล เหล่าพิสุทธิ์

/
/

/

/

นายสิทธิรฐั วัชราภรณ์

/

นางขนิษฐา วัชราภรณ์

/

หมายเหตุ :

1. SWCA = บร ิษัท เชอร์วด
ู้ เคมิคอล ออสตราเลเซีย จ�ำกัด, HFB = บร ิษัท ฮอกไกโด ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จ�ำกัด,
TPP = บร ิษัท ทีโพล์ โปรเฟสชัน
่ แนล อินเตอร์เนชัน
่ แนล จ�ำกัด และ LOTTO = บร ิษัท ล้อตโต้ฟู้ด (ประเทศไทย) จ�ำกัด
2. / = กรรมการ, X = ประธานกรรมการ
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปอเรชัน
่ ฏิบัติ
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งให้บร ิษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ำกัด เพื่อท�ำหน้าทีป
งานเป็นหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน โดยนางสาวมนพันธ์ ภูมิรต
ั นจร ินทร์ เป็นผู้รบ
ั มอบหมายจากบร ิษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ำกัด
ให้เป็นผู้ดูแลงานตรวจสอบภายในของบร ิษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้
นางสาวมนพันธ์ ภูมิรต
ั นจรนทร์
ิ
ผู้อ�ำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน

•
•

คุณวุฒิการศึกษา
-

ปร ิญญาโท หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาว ิชาบัญชีบร ิหาร คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาว ิทยาลัย

-

ปร ิญญาตร ี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี คณะบัญชี มหาว ิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประกาศนียบัตร
-

ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)

-

วุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน IACP (Internal Auditing Certificate Program) จากสภาว ิชาชีพบัญชี

-

วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบอิสระ กลุ่มบร ิษัท SME (CAC SME Independent Auditor Certification) จากสมาคมส่งเสร ิมสถาบัน

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC)
กรรมการบร ิษัทไทย (Thai-IOD)
-

•

ICDL Data Protection Certification จากสถาบันพัฒนาและทดสอบทักษะดิจท
ิ ล
ั (DDTI)

ประสบการณ์ท�ำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
2551 - ปัจจุบัน: ต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการสายงานตรวจสอบภายใน หัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้กับบร ิษัทลูกค้าทีอ
่ ยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, บร ิษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ำกัด
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เอกสารแนบ 4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุ รกิจ
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถาวรหลักทีส
่ �ำคัญของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี้
หน่วย : บาท
ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน

ลักษณะกรรมสิทธิ์

มูลค่าทางบัญชี

ภาระผูกพัน

เป็นเจ้าของ

33,940,500.00

ไม่มี

เนื้อที่ 18 ไร่ 51 ตารางวา

เป็นเจ้าของ

80,000,500.00

ไม่มี

อาคารโรงงานแห่งที่ 1 ตั้งอยู่ทอ
ี่ �ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เป็นเจ้าของ

26,171,491.66

อาคารโรงงานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ทอ
ี่ �ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เป็นเจ้าของ

76,428,217.37

อาคารโรงงานแห่งที่ 3 ตั้งอยู่อ�ำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุร ี (ส่วนต่อเติม)

เป็นเจ้าของ

0

อาคารโรงงานแห่งที่ 4 ตั้งอยู่อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุร ี (ส่วนต่อเติม)

เป็นเจ้าของ

729,496.85

เครอื่ งจักรและอุปกรณ์โรงงาน  ฉะเชิงเทรา

เป็นเจ้าของ

74,893,940.04

เครอื่ งจักรและอุปกรณ์โรงงาน ปราจีนบุร ี

เป็นเจ้าของ

6,047,961.33

เครอื่ งจักรและอุปกรณ์โรงงาน นนทบุร ี

เป็นเจ้าของ

5,022,007.14

ยานพาหนะ ฉะเชิงเทรา

เป็นเจ้าของ

3,553,908.51

ยานพาหนะ ปราจีนบุร ี

เป็นเจ้าของ

921,167.88

ยานพาหนะ นนทบุร ี

เป็นเจ้าของ

6.00

เครอื่ งใช้และเครอื่ งตกแต่งส�ำนักงาน ฉะเชิงเทรา

เป็นเจ้าของ

6,671,038.20

เครอื่ งใช้และเครอื่ งตกแต่งส�ำนักงาน ปราจีนบุร ี

เป็นเจ้าของ

435,632.03

เครอื่ งใช้และเครอื่ งตกแต่งส�ำนักงาน นนทบุร ี

เป็นเจ้าของ

6,987,062.86

ทีด
่ ิน 1 แปลง เป็นทีต
่ ั้งโรงงาน ตั้งอยู่ทอ
ี่ �ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
เนื้อที่ 9 ไร่ 3 งาน 93 ตารางวา
ทีด
่ ิน 1 แปลง ตั้งอยู่ที่ อ�ำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

สินทรัพย์ระหว่างติดตั้ง เวลโกรว์
รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ		

1,266,956.16
323,069,886.03
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เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบัติการก�ำกับดูแลกิจการ ฉบับเต็ม
		
และจรรยาบรรณธุ รกิจฉบับเต็ม (อ้างอิงในเว็บไซต์บริษัท)
บร ิษัทได้เปิดเผยคู่มือฉบับเต็มดังกล่าวในเว็บไซต์บร ิษัท สามารถดูได้ที่

•
•
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www.sherwood.co.th เมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” >> “บรรษัทภิบาล” >> “การก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ ี”
www.sherwood.co.th เมนู “นักลงทุนสัมพันธ์” >> “บรรษัทภิบาล” >> “คู่มือจร ิยธรรม และจรรยาบรรณธุรกิจ”

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบร ิษัท เชอร์วด
ู้ คอร์ปเรชัน
่ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ
จ�ำนวน 3 ท่าน โดยมี ดร.ว ิชิต แย้มบุญเร ือง เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายชนินทร์ เย็นสุดใจ และนายชินวัฒน์ อัศวโภคี เป็นกรรมการตรวจ
สอบ ทัง้ นี้ กรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มีความรูค
้ วามสามารถในการสอบทานความน่าเชือ
่ ถือของงบการเง ิน
ในรอบปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมตามวาระจ�ำนวน 8 ครัง้ โดยมีผู้สอบบัญชี ผู้บร ิหารระดับสูงทางด้านบัญชีและ
การเง ิน และหน่วยงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมประชุม โดยมีประเด็นทีม
่ ีสาระส�ำคัญ ดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเง ินรายไตรมาส และงบการเง ิน ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 ของบร ิษัทก่อนน�ำเสนอคณะกรรมการบร ิษัท
เพื่อให้มั่นใจได้วา่ งบการเง ินของบร ิษัทได้ปฏิบต
ั ิตามข้อก�ำหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีทรี่ บ
ั รองทัว่ ไป รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลในงบ
การเง ินอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนและผู้ใช้งบการเง ิน ซึง่ ผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานอย่างไม่มี
เงอื่ นไขและมีข้อสังเกต ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี ฝ่ายบร ิหาร ฝ่ายบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบร ิษัท เพื่อรับฟังความคิดเห็น รับทราบข้อสังเกตของแต่ละฝ่าย ตลอดจนแนวทางปรับปรุงต่างๆ ทีก
่ ระทบต่องบการเง ิน ทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานนโยบายทางบัญชีการเง ิน ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้บร ิหาร ฝ่ายบัญชีและการเง ิน หน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติทางด้านบัญชี การประมาณการ และก�ำหนดตัวชีว้ ัดต่างๆ เพื่อให้สามารถวัดผลการด�ำเนินงานของบร ิษัทได้
ชัดเจนยิง่ ขึน
้
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนการตรวจสอบ ประจ�ำปี พ.ศ. 2564 รับทราบรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
และข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไขระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บร ิษัทมีระบบการควบคุมภายในทีด
่ ี มีประสิทธิภาพ โดยสอดคล้องกับ
ความเสี่ยง และลักษณะของธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้รว่ มสอบทานแผนการตรวจสอบ ประจ�ำปี พ.ศ. 2565 ซึง่ ก�ำหนดบนพื้นฐานของ
การตระหนักถึงความเสี่ยงทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ ทีจ
่ ะมีผลกระทบต่องบการเง ิน และการด�ำเนินงานของบร ิษัทเป็นหลัก
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การจัดท�ำและเปิดเผยข้อมูลทางการเง ินของบร ิษัท มีความถูกต้อง ครบถ้วน เชือ
่ ถือได้ และบร ิษัทได้
ปฏิบัติตามข้อก�ำหนดต่างๆ ของหน่วยงานก�ำกับดูแล นอกจากนั้น ระบบการควบคุมภายในของบร ิษัทไม่พบประเด็นข้อบกพร่องทีก
่ ระทบต่อบร ิษัท
ทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ และได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบร ิษัทแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2565 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า นายศุภชัย ปัญญา
วัฒโน ผู้สอบบัญชีรบ
ั อนุญาตเลขที่ 3930 และ/หร ือนางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรบ
ั อนุญาตเลขที่ 5874 และ/หร ือนายณัฐวุฒิ สัน
ติเพ็ชร ผู้สอบบัญชีรบ
ั อนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบร ิษัท ส�ำนักงาน อีวาย จ�ำกัด คนใดคนหนึง่ ตามรายชือ
่ ข้างต้น เป็นผู้มีคุณสมบัติและเหมาะสมเป็น
ผู้สอบบัญชี จึงได้น�ำเสนอต่อคณะกรรมการบร ิษัทพิจารณาแต่งตั้งและก�ำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยมีค่าตอบแทนเป็นจ�ำนวน 1,360,000
บาท เพื่อเสนอต่อทีป
่ ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาและอนุมัติต่อไป

(ดร. ว ิชิต  แย้มบุญเร ือง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ

(นายชนินทร์  เย็นสุดใจ)

(นายชินวัฒน์ อัศวโภคี)

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ
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1065 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุ งเทพมหานคร 10250

