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บริษัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 

Function International Public Company Limited 

เสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทนุตอ่ประชาชน  
(ตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่าย) 

จาํนวน 130,000,000 หุน้ มูลคา่ทีต่ราไว้หุน้ละ 1 บาท 

 

โดยบริษัทจะนาํหุน้สามญัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ระยะเวลาเสนอขายหุ้น: วนัท่ี [**] เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

ทีป่รึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย 

บริษัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

วันที่ย่ืนแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลักทรัพย ์และร่างหนังสือชีช้วน 

วนัท่ี 27 ธันวาคม 2564 

วันที่แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพยแ์ละหนังสือชีช้วนมีผลบังคับใช้ 

วนัท่ี [**] 

คาํเตือนผูล้งทนุ: 

“ก่อนการตดัสินใจลงทนุ ผูล้งทนุตอ้งใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลรายละเอียดเกี่ยวกบัผูอ้อกหลกัทรพัย ์และเงื่อนไขของหลกัทรพัย ์รวมทัง้ความ

เหมาะสมในการลงทนุและความเส่ียงท่ีเกี่ยวขอ้งเป็นอย่างดี การมีผลใชบ้งัคบัของแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสือชีช้วนนี ้มิได้

เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน หรือสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์แนะนาํใหล้งทนุในหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย หรือมิไดป้ระกนัราคาหรือผลตอบแทนของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย หรือรบัรองความครบถว้นและ

ถกูตอ้งของขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือชีช้วนนีแ้ต่อย่างใด ทัง้นี ้การรบัรองความถูกตอ้งครบถว้นของขอ้มูลใน

แบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสือชีช้วนนี ้เป็นความรบัผิดชอบของผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์

หากแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสือชีช้วนมีขอ้ความหรือรายการท่ีเป็นเท็จหรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระสาํคญั ผูถ้ือ

หลกัทรพัยท่ี์ไดซื้อ้หลกัทรพัยไ์ม่เกินหน่ึงปีนับแต่วันท่ีแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัและยังเป็นเจา้ของ

หลกัทรพัยอ์ยู่ มีสิทธิเรียกรอ้งค่าเสียหายจากบริษทัหรือเจา้ของหลกัทรพัยไ์ดต้ามมาตรา 82 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 

ทัง้นี ้ภายในหน่ึงปีนบัแต่วนัท่ีไดรู้ห้รือควรจะไดรู้ว้่าแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนังสือชีช้วนเป็นเท็จหรือขาดขอ้ความท่ีควรตอ้ง

แจง้ในสาระสาํคญั แต่ไม่เกินสองปีนบัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละหนงัสือชีช้วนดงักล่าวมีผลใชบ้งัคบั” 

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบ หรือขอสาํเนาแบบแสดงรายการขอ้มูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน ได้ท่ีศูนยส์ารสนเทศตลาดทุน 

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เลขท่ี 333/3 ถนนวิภาวดีรงัสิต  แขวงจอมพล เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศพัท ์

02-033-9999 ในทกุวนัทาํการของสาํนกังาน ก.ล.ต. ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น. หรือทาง http://www.sec.or.th 

 

 

สารบัญ 
คาํเตอืน: การลงทนุมีความเสีย่ง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลกอ่นตัดสนิใจลงทนุ 

http://www.sec.or.th/


สารบัญ 

  หน้า 

ส่วนที ่1 ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ส่วนท่ี 1 หนา้ 1 

ส่วนที ่2 บริษัททีอ่อกหลักทรัพย ์  

 ส่วนที ่2.1 วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ ส่วนท่ี 2.1 หนา้ 1 

 ส่วนที ่2.2 การประกอบธุรกิจและผลการดาํเนินงาน  

  1. โครงสรา้งและการดาํเนินงานของบรษิัท ส่วนท่ี 2.2.1 หนา้ 1 

  2. การบรหิารจดัการความเส่ียง ส่วนท่ี 2.2.2 หนา้ 1 

  3. การขบัเคล่ือนธุรกิจเพ่ือความยั่งยืน ส่วนท่ี 2.2.3 หนา้ 1 

  4. การวเิคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ ส่วนท่ี 2.2.4 หนา้ 1 

  5. ขอ้มลูทั่วไปและขอ้มลูสาํคญัอ่ืน ส่วนท่ี 2.2.5 หนา้ 1 

 ส่วนที ่2.3 การกาํกบัดูแลกิจการ  

  6. นโยบายการกาํกบัดแูลกจิการ ส่วนท่ี 2.3.6 หนา้ 1 

  7. โครงสรา้งการกาํกบัดแูลกจิการ และขอ้มลูสาํคญัเก่ียวกบั

คณะกรรมการ คณะกรรมการชดุย่อย ผูบ้รหิาร พนกังาน และอ่ืน ๆ 

ส่วนท่ี 2.3.7 หนา้ 1 

  8. รายงานผลการดาํเนินงานสาํคญัดา้นการกาํกบัดแูลกจิการ ส่วนท่ี 2.3.8 หนา้ 1 

  9. การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั ส่วนท่ี 2.3.9 หนา้ 1 

ส่วนที ่3 งบการเงนิ ส่วนท่ี 3 หนา้ 1 

ส่วนที ่4 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย ์  

 1. รายละเอียดของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย ส่วนท่ี 4.1 หนา้ 1 

 2. ขอ้จาํกดัการโอนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย ส่วนท่ี 4.2 หนา้ 1 

 3. ท่ีมาของการกาํหนดราคาหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย ส่วนท่ี 4.3 หนา้ 1 

 4. ขอ้มลูทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุน้ท่ีเสนอขาย ส่วนท่ี 4.4 หนา้ 1 

 5. ราคาหุน้สามญัในตลาดรอง ส่วนท่ี 4.5 หนา้ 1 

 6. การจอง การจาํหน่าย และการจดัสรร ส่วนท่ี 4.6 หนา้ 1 

ส่วนที ่5 การรับรองความถูกต้องของขอ้มูล ส่วนท่ี 5 หนา้ 1 

 
เอกสารแนบ  

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจควบคุม ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบสงูสดุใน 

สายงานบัญชีและการเงิน ผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญช ี

และเลขานกุารบรษิัท 

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของผูบ้รหิารและผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัทในบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 

เอกสารแนบ 4 ทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

 



เอกสารแนบ 5 นโยบายและแนวปฏิบตัิการกาํกับดแูลกิจการ ฉบบัเต็ม และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ฉบบัเต็ม ท่ีบริษัท  

ไดจ้ดัทาํ 

เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เอกสารแนบ 7 แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

 



                          บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
                                                                                      Function International Public Company Limited 

 
 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูสรุป หนา้ 1 

 

ส่วนที ่1 

ข้อมูลสรุป (Executive Summary) 

 

 

  

 

 

ข้อมูลสรุปของการเสนอขายหุ้นทีอ่อกใหม่ตอ่ประชาชน 

บริษัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

(ระยะเวลาการเสนอขาย:  วนัท่ี [•] เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย 

ผู้เสนอขาย:         บรษิัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“FTI”) (“บรษิทั”) 

ประเภทธุรกิจ:     บริษัทประกอบธุรกิจนาํเขา้ ประกอบผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑเ์ก่ียวกับระบบ

บาํบัดนํา้ (Water Treatment) ครบวงจร ไดแ้ก่ เคร่ืองกรองนํา้ จาํหน่ายไสก้รอง 

สารกรอง ตลอดจนอปุกรณส์าํหรบัเคร่ืองกรองนํา้ รวมถึงการใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้ง              

จาํนวนหุ้นทีเ่สนอขาย:       130,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 28.89 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและเรียกชาํระ

แลว้ทัง้หมดของบรษิัทภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุในครัง้นี ้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น: โดยแบ่งเป็นจาํนวนหุน้และสดัส่วนท่ีเสนอขายต่อผูล้งทนุแต่ละประเภทไดด้งันี ้

                                                          (1) [•] หุน้ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

คิดเป็นรอ้ยละ [•] ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายใน

ครัง้นี ้

                                                                      (2) [•]  หุ้น เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน คิดเป็นรอ้ยละ [•] ของจํานวนหุ้นท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายในครัง้นี ้

                                                                      (3) ไม่เกิน [•] หุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท คิดเป็นรอ้ยละ [•] ของ

จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายในครัง้นี ้

                                                                          (4) ไม่เกิน [•] หุน้ เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรือพนกังานของบรษิัท คิด

เป็นรอ้ยละ [•] ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดภายหลังการเสนอขายใน

ครัง้นี ้ 

                                                                เมื่อนบัสดัส่วนท่ีจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูล้งทุนของบริษัทตามขอ้ (3) และ(4) แลว้ตอ้งไม่

เกินรอ้ยละ 25 ของจาํนวนหุน้ท่ีเสนอขาย IPO ทัง้หมด 

                                                                          

ข้อมูลสรุปนี้เป็นส่วนหน่ึงของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพยแ์ละหนังสือชีช้วนซึ่งเป็นเพียงข้อมูล

สรุปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัททีอ่อกและเสนอขายหลักทรัพย(์“บริษัท”) ดังน้ัน ผู้ลงทุน

ต้องศึกษาข้อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนฉบับเต็ม ซ่ึงสามารถขอได้จากผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพยแ์ละบริษัท

หรืออาจศึกษาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วนที่บริษัทย่ืนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. ได้ที่ website 

ของสาํนักงาน ก.ล.ต. 
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                                                                        ทั้งนี ้ หากมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท กรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท ใหส่้วนท่ีเหลือทั้งหมดไปรวมหุน้ท่ีเสนอต่อกลุ่ม

ประชาชนทั่วไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพยแ์ละ/หรือ นักลงทุน

สถาบนั (ราคาเสนอขายเป็นราคาเดียวกนักบัเสนอขายต่อประชาชน) 

เงือ่นไขในการจัดจาํหน่าย:   รบัประกนัการจาํหน่ายอย่างแน่นอนทัง้จาํนวน (Firm Underwriting)   

                                                               ไม่รบัประกนัการจาํหน่าย (Best Effort) 

ราคาเสนอขายต่อประชาชน:  [•] บาทต่อหุน้      

มูลค่าการเสนอขาย:    [•] บาท 

มูลค่าทีต่ราไว้ (Par):                1.00 บาทต่อหุน้      

มูลค่าตามราคาบัญชี (Book Value): 1.11 บาทต่อหุน้ (ตามมลูค่าส่วนของผูถื้อหุน้ ณ 31 ธันวาคม 2564 หารดว้ย 

                                                                       จาํนวนหุน้ท่ีจดทะเบียนชาํระแลว้ของบรษิัท ณ วนัดงักล่าว 

                                                                       จาํนวน 320,000,000 หุน้)  

การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพยแ์ปลงสภาพในช่วง 6 เดือนกอ่นหน้าย่ืนคาํขออนุญาตตอ่สาํนักงานจนถึงวันเสนอขาย:

เมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 บรษิัทเสนอขายหุน้สามญัจาํนวน 950,000 หุน้ ต่อผูถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้เดิม เสนอขาย

ราคามลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท (ก่อนเปล่ียนแปลงมลูคา่ท่ีตราไว)้  
 

ทีม่าของการกาํหนดราคาเสนอขายและข้อมูลทางการเงนิเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเ่สนอขาย 

[•] 

P/E Ratio ของบริษทัอืน่ในอุตสาหกรรมเดียวกนั: [•] 

สัดส่วนของ “ผู้มีสว่นร่วมในการบริหาร” 

ทีไ่ม่ตดิ silent period:  จาํนวน [•] หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ [•] ของจาํนวนหุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทัง้หมด 

ของบรษิัทภายหลงัการเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุในครัง้นี ้

ตลาดรอง:  ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

หมวดธุรกิจ (sector):  กลุ่มสินคา้อปุโภคบรโิภค / ของใชใ้นครวัเรือนและสาํนกังาน (Home) 

เกณฑเ์ข้าจดทะเบียน:  เกณฑก์าํไรสทุธิ (Profit test) 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ  
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    *รายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้โครงการในอนาคต 
 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และหลงั

หกัสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปี  ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด 

สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ตามความเห็นสมควรของ

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผูถื้อหุน้ และการจ่ายปันผลนั้นจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี

นยัสาํคญั และอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมาย กฎระเบียบ หลกัเกณฑห์รือประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย ์ 

 บริษัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “FTI”) ก่อตัง้เมื่อปี 2540 โดยคณุวิกร ภูวพชัร ์และคุณ

วรญา  ภวูพชัร ์ดว้ยทนุจดทะเบียนเริ่มตน้ 1,000,000 บาท ซึ่งบรษิัทมีชื่อเดิมว่า บรษิัท ฟังกช์ั่น เทรดดิง้ จาํกดั โดยในช่วงเริ่มตน้

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ จาํนวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาทีใ่ช้เงนิ 
โดยประมาณ รายละเอียด* 

1. เพ่ือใชใ้นการขยายตวัแทนจาํหน่าย 

1.1 การขยายรา้น Aquatek 

1.2 การขยายรา้น Water Store 

 

150 

15 

 

ปี 2565 - 2567 

 

ตกแตง่รา้น คา่สินคา้เพ่ือขายใหต้วัแทน

จาํหน่ายก่อนเปิดดาํเนินการ และเงินทนุ

หมนุเวยีนเพ่ือซือ้สินคา้มาจาํหน่าย 

รวมทัง้ลงทนุในระบบ IT (เฉพาะรา้น 

Aquatek) สาํหรบัรา้น Aquatek จาํนวน 

50 สาขา และ Water Store 5 สาขา 

2. เพ่ือใชใ้นการตกแต่งอาคารจดัแสดง

สินคา้และจดัจาํหน่ายสินคา้ใหม ่
35 ปี 2565 อาคารหลงัใหม่อยู่ระหว่างก่อสรา้ง 

3. เพ่ือใชใ้นการปรบัปรุงอาคาร

คลงัสินคา้ 

3.1 ปรบัปรุงขยายพืน้ท่ีคลงัสินคา้

และลงทนุในระบบการจดัการ

คลงัสินคา้ 

3.2 ติดตัง้แผงโซลาเซลล ์

 

 

10 

 

 

5 

 

 

ปี 2565 - 2566 

 

 

ลงทนุปรบัปรุงพืน้ท่ีอาคารเดมิ 

 

4. เพ่ือใชใ้นการขยายกาํลงัการผลิต 5 ปี 2565 - 2566 ลงทนุในเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ เพ่ือขยาย

กาํลงัการผลิตประกอบ 

5. เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน [•] ตัง้แต่ปี 2565 ส่วนท่ีเหลือจากขอ้ 1-4 
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บริษัทประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกับการนาํเขา้สินคา้และจดัจาํหน่ายเคร่ืองกรองนํา้และอุปกรณอ์ะไหล่สาํหรบัเคร่ืองกรองนํา้ดื่ม 

ด้วยแนวคิดแบบ “One Stop Service” ให้กับกลุ่มลูกค้ากลุ่มร้านค้า โดยขายส่งเคร่ืองกรองนํ้าท่ีใช้ในกลุ่มพาณิชย์ เช่น 

โรงงานผลิตนํา้ดื่ม นํา้แข็ง รา้นอาหาร และครวัเรือน ไม่ไดข้ายตรงถึงผูบ้ริโภค (End User)  บริษัทนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศ

เป็นหลัก  โดยบริษัทถือเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายรายแรกท่ีนาํเคร่ืองกรองนํา้ประเภท RO (Reverse Osmosis) เขา้มาทาํการตลาดใน

ประเทศไทย และถือเป็นการปฏิวตัิรูปแบบการใชง้านเคร่ืองกรองนํา้จากเดิมท่ีเป็น Stainless มาเป็นเคร่ืองกรองนํา้ 5 ขั้นตอน 

และ RO ท่ีเป็นไสก้รองในปัจจุบนั ซึ่งเป็นหน่ึงในกุญแจของความสาํเร็จท่ีทาํใหเ้คร่ืองกรองนํา้ของบริษัทสามารถตอบโจทยด์า้น

สขุภาพ ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑข์องบรษิัทเป็นท่ีรูจ้กัและไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวาง 

 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทไดม้ีการนาํเสนอสินคา้ใหม่ ๆ พัฒนาคุณภาพสินคา้ รวมถึงการพัฒนางานประกอบ 

(Assembly) เพ่ิมมากขึน้ ผนวกกับการมีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการออกแบบและวางระบบกรองนํา้ทั้งเพ่ือการ

อปุโภคและบรโิภค จึงทาํใหบ้รษิัทกา้วสู่การเป็นผูด้าํเนินธุรกิจเคร่ืองกรองนํา้และระบบนํา้แบบครบวงจร (All Solutions of Water) 

บริษัทไดส้รา้งตราสินคา้จาํนวนมากกว่า 23 แบรนด ์เพ่ือสรา้งความหลากหลายของผลิตภัณฑเ์พ่ือรองรบัความตอ้งการของ

ผูบ้ริโภคทุกกลุ่ม โดยบริษัทไดข้ยายฐานผูบ้ริโภคใหค้รอบคลมุทัง้ในประเทศและประเทศเพ่ือนบา้นผ่านรา้นคา้และผูจ้ดัจาํหน่าย

กว่า 600 ราย ซึ่งเป็นผูข้ายสินคา้ของบริษัทใหร้า้นขนาดเล็กหรือขายปลีกใหผู้บ้ริโภคคนสดุทา้ย (End User) ซึ่งเป็นฐานลกูคา้

หลกัของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทไดพ้ฒันาผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑใ์นรูปแบบของรา้น Water Store เพ่ือสรา้งจดุขายเฉพาะผลิตภณัฑแ์ละ

ตราสินคา้ของบรษิัทเท่านัน้ ซึ่งจะทาํใหบ้รษิัทพฒันาศกัยภาพความสามารถในการทาํผลการดาํเนินงานไดด้ีขึน้  

 การประกอบธุรกิจของบริษัทจะครอบคลุมฐานผู้บริโภคสินคา้กลุ่มหลักทุกกลุ่มได้แก่ ประเภทกลุ่มผู้ใช้เชิงพาณิชย์ 

ผู้บริโภคในครัวเรือนและกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งตามปริมาณการบริโภคนํ้า ท่ีผ่านมาผู้บริโภคกลุ่มใช้เชิงพาณิชย์ เช่น 

โรงงานผลิตนํา้ดื่ม/นํา้แข็ง รา้นอาหาร เป็นกลุ่มผูบ้ริโภคผลิตภณัฑข์องบริษัทในสดัส่วนท่ีใหญ่ท่ีสดุ และบริษัทเล็งเห็นศกัยภาพ

การเติบโตของผูบ้ริโภคกลุ่มครวัเรือนซึ่งใหค้วามสาํคญักับการบริโภคนํา้ท่ีมีคุณภาพท่ีดีขึน้ โดยเฉพาะผูบ้ริโภคท่ีมีกาํลงัซือ้สงู 

บริษัทจึงมีแผนท่ีจะขยายตวัแทนจาํหน่ายโดยมุ่งเนน้การขยายผลิตภัณฑใ์นกลุ่มตลาดบนซึ่งบริษัทประเมินว่ายงัมีศกัยภาพใน

การเติบโตภายใตร้า้น Aquatek ซึ่งจะจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบรษิัทภายใตแ้บรนด ์Aquatek  

 บริษัทมีแผนท่ีจะแต่งตัง้ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ในชื่อรา้น Aquatek ใหไ้ด ้50 แห่งภายในปี 2567 โดยคาดว่าจะใชเ้งินท่ี

ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้ IPO เพ่ือขยายตวัแทนจาํหน่าย และเมื่อเดือนกุมภาพนัธ ์2565 ท่ีผ่านมา บริษัทเพ่ิงแต่งตัง้ตวัแทน

จาํหน่ายและเปิดรา้น Aquatek 1 สาขาท่ีถนนสวนสยาม กรุงเทพมหานคร  

 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่: 

รายชื่อผูถื้อหุน้ของบรษิัท แสดงไดด้งัตารางขา้งล่างนี ้: 

รายชื่อผู้ถือหุ้น 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ก่อนเสนอขายหุน้ IPO 
หลังเสนอขายหุน้ IPO 

จาํนวน (หุน้) ร้อยละ จาํนวน (หุน้) ร้อยละ 

1. นายวกิร ภวูพชัร ์ 21,297,778 6.66 21,297,778 4.73 

2. นางวรญา ภวูพชัร ์ 21,297,778 6.66 21,297,778 4.73 
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รายชื่อผู้ถือหุ้น 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ก่อนเสนอขายหุน้ IPO 
หลังเสนอขายหุน้ IPO 

จาํนวน (หุน้) ร้อยละ จาํนวน (หุน้) ร้อยละ 

3. บรษิัท ฟังกช์ั่น กรุ๊ป จาํกดั 277,404,444 86.69 277,404,444 61.65 

รวมก่อนเสนอขาย IPO 320,000,000 100.00 320,000,000 71.11 

เสนอขายต่อประชาชน (IPO) - - 130,000,000 28.89 

รวมทัง้สิน้ (หลัง IPO) 320,000,000 100.00 450,000,000 100.00 

บริษัท ฟังกช์ั่น กรุ๊ป จาํกัด เป็นบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบริษัทอ่ืน ถือหุน้โดยครอบครวัภูวพชัรท์ัง้หมด มี

ทนุจดทะเบียนและทนุชาํระแลว้ 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 500,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  

รายชื่อผูถื้อหุน้ของบรษิัท ฟังกช์ั่น กรุ๊ป จาํกดั แสดงไดด้งัตารางขา้งล่างนี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จาํนวน (หุน้) ร้อยละ 

1. นายวกิร  ภวูพชัร ์ 245,000 49.00 

2. นางวรญา  ภวูพชัร ์/1 245,000 49.00 

3. นางสาวชญาภา  ภวูพชัร ์/2 5,000 1.00 

4. นายธนธัช  ภวูพชัร ์/2 5,000 1.00 

รวม 500,000 100.00 

หมายเหต:ุ  /1 ภรรยาของ คณุวิกร ภวูพชัร ์
   /2 บตุรของ คณุวิกร ภวูพชัร ์และ คณุวรญา ภวูพชัร ์

คณะกรรมการบริษัท: 

บรษิัทมีกรรมการบรษิัททัง้หมดจาํนวน 11 ท่าน ประกอบดว้ย : 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. ดร. นรศิ ชยัสตูร ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอิสระ 

2. ผศ. อมัพร เท่ียงตระกลู ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. รศ.ดร. ระพีพรรณ พิรยิะกลุ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

4. นายทวศีกัดิ์ ฟุง้เกียรติเจรญิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

5. พลเอก พิชิต บญุญาธิการ ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการท่ีดี / กรรมการอิสระ 

6. พล.ต.ท. สรุพงษ์ ชยัจนัทร ์ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการอิสระ 

7. ดร. วิกร ภวูพชัร ์  ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานกรรมการบรหิาร

ความเส่ียง / ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

8. ว่าท่ีรอ้ยตรี ธนโชติ แสนหาญ กรรมการบรหิาร 

9. นายสรุพงษ์ รุง่แจง้ กรรมการบรหิาร  
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รายชื่อ ตาํแหน่ง 

10. นายชรณั เลิศธีรพจน ์ กรรมการบรหิาร 

11. นายอรุณศกัดิ์ วงศก์วีวิทย ์ กรรมการบรหิาร 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษิัท  คือ นายวกิร  ภวูพชัร ์หรือ นายอรุณศกัดิ์  วงศก์ววีทิย ์ลงลายมือชื่อรว่มกบั วา่ท่ี

รอ้ยตรี ธนโชติ  แสนหาญ หรือ นายสรุพงษ์  รุง่แจง้ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญับรษิัท 

 

 

สัดส่วนรายได้:   

โครงสรา้งรายไดแ้บ่งตามส่วนงานกลุ่มผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย: 

โครงสร้างรายไดจ้ากการขาย

และบริการแบ่งตามส่วนงาน  

2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่)* 
 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ผลิตภณัฑท์ี่ใชเ้ชิงพาณิชย์/1 233.77 31.66 289.79 33.09 234.77 32.57 

2. ผลิตภณัฑท์ี่ใชใ้นครวัเรือน/1 250.31 33.89 286.85 32.75 228.04 31.64 

3. ผลิตภณัฑท์ี่ใชเ้ชิง
อตุสาหกรรม/1 

171.70 23.25 196.41 22.43 175.78 24.39 

4. สารกรอง (Media) 77.27 10.46 87.50 9.99 78.77 10.93 

รวมรายได้จากการขาย 733.05 99.26 860.55 98.26 717.36 99.53 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ/2 0.22 0.03 0.54 0.06 0.17 0.02 

รวมรายได้หลัก  733.27 99.29 861.09 98.32 717.53 99.53 

รายไดอ่ื้นๆ /3 5.26 0.71 14.68 1.68 3.22 0.45 

รวมรายได้ 738.53 100.00  875.77 100.00  720.75 100.00 

หมายเหต ุ /1 ผลิตภณัฑ ์หมายถึง เคร่ืองกรองนํา้และอปุกรณร์ะบบนํา้สาํหรบัใชเ้ชิงพาณชิย ์ครวัเรือน และอตุสาหกรรม 
/2 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการประสานงานใหบ้ริการขนส่งสินคา้ และการวิเคราะหค์ณุภาพนํา้ เป็นตน้ 

 /3 รายไดอ่ื้น ๆ ประกอบดว้ย กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน รายไดค้า่เช่า และ รายไดเ้บ็ดเตล็ด เป็นตน้ โดยในปี 2563 มีการกลบัรายการสาํรอง 
                           การดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือจาํนวน 7.08 ลา้นบาท 
 * ในระหว่างปี 2564 บริษัทไดจ้ดัประเภทค่าใชจ่้ายในการโฆษณา ไปเป็นตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายจาํนวน 5.18 ลา้นบาท บริษทัจึงไดแ้กไ้ข 
                        จดัประเภทรายการปีก่อน โดยการปรบัยอ้นหลงังบการเงินของปี 2563 ใหม่ จาํนวนเงินของรายการปรบัปรุงที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อ 
                        รายการในงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่งผลให ้รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการเพ่ิมขึน้ 
                        จาํนวน 5.18 ลา้นบาท ตน้ทนุขายและบริการลดลง 5.14 ลา้นบาท และตน้ทนุในการจดัจาํหนา่ยลดลง 0.04 ลา้นบาทท 
 

สรุปปัจจัยความเสี่ยง: 

1. ความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

1.1 ความเส่ียงจากการจาํหน่ายสินคา้และผลิตภณัฑผ่์านทางรา้นคา้/ผูจ้ดัจาํหน่ายทั่วไป 

1.2 ความเส่ียงจากบรษิัทเจา้ของตราสินคา้เขา้มาทาํตลาด 

1.3 ความเส่ียงจากการมีสินคา้คงเหลือในปรมิาณมาก 

1.4 ความเส่ียงจากการระบาดของไวรสั COVID-19  

2. ความเส่ียงดา้นการเงิน 
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2.1 ความเส่ียงดา้นสภาพคล่องทางการเงิน 

2.2 ความเส่ียงดา้นการพ่ึงพาเงินกูจ้ากสถาบนัการเงิน 

2.3 ความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 

3. ความเส่ียงต่อการลงทนุของผูถื้อหลกัทรพัย ์

3.1 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูถื้อหุน้รายใหญ่ท่ีมีอาํนาจกาํหนดนโยบายการบรหิาร 

3.2 ความเส่ียงจากการนาํหุน้สามญัของบรษิัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์

3.3 ความเส่ียงจากราคาหุน้สามญัของบรษิัทอาจผนัผวนซึง่ก่อใหเ้กดิผลขาดทนุอย่างมีนยัสาํคญัต่อผูล้งทนุท่ีซือ้หุน้

สามญัของบรษิัทในการเสนอขายหุน้สามญัครัง้นี ้

3.4 ความเส่ียงท่ีโอกาสของนกัลงทนุในการจองซือ้หุน้ใหม่ท่ีเสนอขายในอนาคตอาจมีจาํกดั 

 

สรุปฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงานย้อนหลัง 3 ปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 : 

รายละเอียด หน่วย 

งบการเงนิ 

ปี 2562 
ปี 2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
ปี 2564 

สินทรพัยร์วม ลา้นบาท 630.68 554.41 567.75 

หนีสิ้นรวม ลา้นบาท 300.29 227.24 211.80 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ลา้นบาท 330.39 327.17 355.95 

รายไดร้วม ลา้นบาท 738.53 875.77 720.75 

ตน้ทนุและค่าใชจ้า่ยรวม ลา้นบาท 691.16 788.01 675.27 

กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิ ลา้นบาท 37.75 70.30 36.39 

อตัรากาํไรสทุธิต่อหุน้ปรบัลดเต็มท่ี * บาท/หุน้ 0.12 0.22 0.11 

อตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์(ROA) รอ้ยละ 6.19 11.86 6.49 

อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (ROE) รอ้ยละ 11.22 21.38 10.65 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนผูถื้อหุน้ (D/E) เท่า 0.91 0.69 0.60 

อตัรากาํไรขัน้ตน้  รอ้ยละ 27.59 28.45 28.25 

อตัราส่วนกาํไรสทุธิ รอ้ยละ 5.11 8.03 5.05 

หมายเหต ุ: : * คาํนวณที่ฐานทนุจดทะเบยีน 320 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 

คาํอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงนิและผลการดาํเนินงาน : 

ผลการดาํเนินงาน 

บริษัทประกอบธุรกิจนาํเขา้ ประกอบผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑเ์ก่ียวกับระบบบาํบัดนํา้ (Water Treatment) ครบวงจร 

ไดแ้ก่ เคร่ืองกรองนํา้ ไสก้รอง สารกรอง ป๊ัมและวาลว์ ตลอดจนอปุกรณส์าํหรบัเคร่ืองกรองนํา้ รวมถึงการใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยงบ

การเงินของบริษัทแสดงโครงสรา้งรายไดห้ลักแยกตามกลุ่มผูใ้ชผ้ลิตภัณฑต์ามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ 1) 
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ผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นครวัเรือน 2) ผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้ชิงพาณิชย ์3) ผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้ชิงอุตสาหกรรม และ 4) สารกรอง  และ รายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิาร อีกเล็กนอ้ย ไดแ้ก ่รายไดจ้ากการประสานงานใหบ้รกิารขนส่งสินคา้ และการวิเคราะหค์ณุภาพนํา้ เป็นตน้ 

ในช่วงปี 2562 -2563 บรษิัทมีรายไดจ้ากการขายเคร่ืองกรองนํา้ ไสก้รอง สารกรอง ถงักรองป๊ัมนํา้ ขอ้ต่ออปุกรณแ์ละวาลว์ 

733.05 ลา้นบาท และ 860.55 ลา้นบาท ตามลาํดับ โดยเหตุผลหลักของการเติบโตของรายไดใ้นปี 2563 เกิดจากการจัดหา

ผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละกลุ่มผูใ้ชผ้ลิตภัณฑ ์เป็นไปตามกลยุทธข์องบริษัท และ

การเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายรา้น Water Store โดยในเดือนเมษายนปี 2562 บริษัทเริ่มแต่งตัง้ตัวแทนจาํหน่ายประเภทรา้น 

Water Store เป็นแห่งแรก ส่งผลใหใ้นปี 2562 บริษัทมีรา้น Water Store จาํนวน 12 สาขา ปี 2563 เพ่ิมขึน้ 5 สาขา และในปี 

2564 เพ่ิมขึน้ 2 สาขา ซึ่งในปัจจบุนับริษัทมีรา้นตวัแทนจาํหน่ายประเภท Water Store รวมทัง้สิน้ 19 สาขา ตัง้อยู่ในประเทศไทย 

16 สาขา และในต่างประเทศ 3 สาขา นอกจากนั้น การออกผลิตภณัฑใ์หม่ประเภทเคร่ืองกรองนํา้ มีผลต่อรายไดข้องบริษัทท่ี

เพ่ิมขึน้ โดย ในปี 2562 บริษัทไดม้ีการสั่งซือ้สินคา้มาจากประเทศจีนเพ่ือเตรียมเปิดตลาดใหม่ในปี 2563 โดยสินคา้ท่ีสั่งซือ้เป็น

ผลิตท่ีใชใ้นครวัเรือน เป็นเคร่ืองกรองนํา้แบบ 5 ขัน้ตอนรุ่นใหม่ ๆ ส่วนผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้ชิงพาณิชยท่ี์เป็นผลิตภณัฑใ์หม่ไดแ้ก่รุ่นท่ี

เพ่ิมกาํลงัการผลิต นอกจากนัน้ในปี 2563 บริษัทยงัไดร้บัผลจากการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐัผ่านงบประมาณประจาํปี โดย

การจดัสรรงบประมาณผ่านโครงการกองทนุหมู่บา้นเพ่ือจดัหานํา้ดื่มสะอาด ส่งผลใหต้ลาดเคร่ืองกรองนํา้ท่ีใชใ้นเชิงพาณิชย ์และ

ใชใ้นเชิงอุตสาหกรรมมียอดขายท่ีเติบโตขึน้  รายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษัท เป็นรายไดจ้ากการประสานงานใหบ้ริการขนส่ง

สินคา้กับลกูคา้สาํหรบัเสน้ทางขนส่งท่ีเกินกว่าท่ีบริษัทขนส่งกาํหนดจากจุดกระจายสินคา้เพ่ือใหสิ้นคา้ถึงมอืลกูคา้ไดส้ะดวกขึน้ 

และค่าวิเคราะหค์ณุภาพนํา้ซึ่งลกูคา้ท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นลกูคา้ท่ีใชผ้ลิตภณัฑใ์นเชิงพาณิชยแ์ละเชิงอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่

เป็นปัญหาเก่ียวกับนํา้กร่อย การวิเคราะหค์ุณภาพนํา้ เพ่ือท่ีลกูคา้จะไดเ้ลือกผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกับคณุภาพนํา้ในแต่ละพืน้ท่ี 

ซึ่งรายไดใ้นกลุ่มนีม้ีเพียงเล็กนอ้ย แต่เกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งบริษัทยงัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใหบ้ริการกับลกูคา้เพ่ือเป็นการต่อ

ยอดในการซือ้สินคา้ต่อไป   

สาํหรบัปี 2564 บรษิัทมีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 717.36 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 จาํนวน 143.19 ลา้นบาท หรือ

ลดลงรอ้ยละ 16.64 เน่ืองจากปี 2564 บริษัทไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ซึ่งทาํให้

กาํลงัซือ้ของผูบ้ริโภคลดลง ซึ่งจะเห็นไดจ้ากในปี 2564 สถานการณก์ารแพร่ระบาดค่อนขา้งรุนแรงกว่าปี 2563 โดยในปี 2563 

ยอดติดเชือ้ของผูป่้วยอยู่ในหลักรอ้ยถึงหลกัพันราย ส่วนในปี 2564 ยอดผูต้ิดเชือ้เพ่ิมสูงขึน้เป็นหลักหมื่นราย ซึ่งบริษัทไดร้ับ

ผลกระทบเน่ืองจากลกูคา้ไม่อนุญาตใหที้มขายเขา้พบโดยเฉพาะทีมขายต่างจงัหวดั โดยสามารถส่ือสารกับลกูคา้ไดเ้ฉพาะทาง

โทรศพัทเ์ท่านัน้จึงส่งผลต่อการผลกัดนัยอดขายและการเสนอขายสินคา้ใหม่ ๆ ตลอดจนการมาตรการการล็อกดาวนข์องรฐับาล

ส่งผลทาํใหบ้รรยากาศในการซือ้ขายเงียบเหงา รวมถึงกาํลงัซือ้ของผูบ้รโิภคลดลงตามสภาพของเศรษฐกิจ 

รายไดอ่ื้น  ไดแ้ก่ กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน รายไดค้่าเช่าซึ่งเกิดจากการใหบ้รษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัเช่าพืน้ท่ีส่วนท่ีไม่ไดใ้ชง้าน

ของบริษัท และรายไดเ้บ็ดเตล็ด เป็นตน้ โดยรายไดอ่ื้นในปี 2562 - 2564 มีมลูค่าเท่ากับ 5.26  ลา้นบาท 14.68  ลา้นบาท และ 

3.22 ลา้นบาท ตามลาํดับ คิดเป็นรอ้ยละ  0.71 รอ้ยละ 1.68 และรอ้ยละ 0.45 ของรายไดร้วม ตามลาํดับ ในปี 2563 บริษัทมี

รายไดอ่ื้นสงูกว่าปี 2562 และ 2564 เน่ืองจากการกลบัรายการสาํรองดอ้ยค่าสินคา้คงเหลือจาํนวน 7.08 ลา้นบาท โดยบริษัทได้

พิจารณามลูค่าสทุธิท่ีจะไดร้บั ณ วนัสิน้งวด 30 กันยายน 2563 มีมลูค่าตํ่ากว่าค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินคา้ท่ีบริษัทเคยตัง้ไวใ้นงวด

บญัชีก่อน บรษิัทจึงบนัทึกกลบัรายการลา้งค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินคา้ไวเ้ป็นรายไดอ่ื้นในไตรมาส 3 ปี 2563   
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ตน้ทนุขายของบรษิัทประกอบดว้ย ค่าซือ้สินคา้สาํเรจ็รูปเพ่ือจาํหน่ายหรือเพ่ือผลิตประกอบและจาํหน่าย โดยในปี 2562 

-2564 ตน้ทนุขายของบรษิัทมีมลูค่าเท่ากบั 530.99 ลา้นบาท 616.12 ลา้นบาท และ 514.83 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นรอ้ยละ 

71.90 รอ้ยละ 70.35 และรอ้ยละ 71.43 ของรายไดร้วม ในปี 2563 บรษิัทมีอตัรากาํไรขัน้ตน้อยู่ท่ีรอ้ยละ 28.45 ซึ่งสงูกว่าปี 2562 

โดยในปี 2562 มีอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 27.59 เน่ืองจากการขายในปี 2563 ตน้ทุนเพ่ิมขึน้ในสดัส่วนท่ีนอ้ยกว่ารายไดท่ี้เพ่ิมขึน้ 

กล่าวคือ ตน้ทุนเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 16.03 ในขณะท่ีรายไดเ้พ่ิมขึน้รอ้ยละ 17.43 เน่ืองจากในปี 2563 มีการเติบโตของรายไดก้ลุ่ม

ผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้ชิงพาณิชยซ์ึ่งมีอตัรากาํไรขัน้ตน้สงูกว่าของผูใ้ชก้ลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ส่วนอตัรากาํไรขัน้ตน้ปี 2564 เท่ากับรอ้ยละ 

28.25 ลดลงจากปี 2563 เล็กนอ้ยจากการเพ่ิมขึน้ของค่าใชจ้่ายประเภทสาํรองดอ้ยค่าสินคา้คงเหลือจาํนวน 2.67 ลา้นบาท  

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย โดยใน ปี 2562 - 2564 มีมลูค่าเท่ากบั 71.11 ลา้นบาท 75.43 ลา้นบาท และ 69.05 ลา้นบาท 

ตามลาํดับ คิดเป็นสัดส่วน รอ้ยละ 9.63 และรอ้ยละ 8.61 และรอ้ยละ 9.58 ของรายไดร้วม ตามลาํดับ โดยตน้ทุนในการจัด

จาํหน่าย ปี 2563 เพ่ิมขึน้จากปี 2562 จาํนวน 4.32 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 6.08 เน่ืองมาจากค่าใชจ้่ายเก่ียวกับส่วนงานขายท่ี

เพ่ิมขึน้จาํนวน 3.64 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 11.26  จากการปรบัเงินเดือนประจาํปีและการปรบัโครงสรา้งเงินเดือนและรบั

พนกังานคลงัสินคา้เพ่ิมตามยอดขายท่ีสงูขึน้ ค่านายหนา้พนกังานขายเพ่ิมขึน้ 2.32 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 13.78 มีสาเหตุ

มาจากยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้ ในขณะท่ีค่าขนส่งสินคา้ออกไปจาํหน่ายลดลง 3.90 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 100 เน่ืองจากปี 2563 จดั

ประเภทค่าขนส่งสินคา้ออกไปจาํหน่ายไปเป็นตน้ทุนขายและบริการ (ค่าขนส่งสินคา้ออกไปจาํหน่ายปี 2563 เท่ากับ 5.14 ลา้น

บาท เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีค่าขนส่งสินคา้ออกไปจาํหน่ายเท่ากับ 3.90 ลา้นบาท ซึ่งเป็นไปตามยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้) และค่า

การตลาดและการส่งเสริมการขายเพ่ิมขึน้ 2.18 ลา้นบาท เน่ืองจากการตัดจาํหน่ายค่าตกแต่งรา้น Water Store ซึ่งทยอยเปิด

เมษายนปี 2562 โดยในปี 2563 เป็นการตดัจาํหน่ายเต็มปี และตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายอ่ืน ๆ เพ่ิมขึน้จาํนวน 0.70 ลา้นบาท    

สาํหรบัปี 2564 ตน้ทุนในการจัดจาํหน่ายมีมูลค่าเท่ากับ 69.05 ลา้นบาท ซึ่งลดลง จาํนวน 6.38 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 

8.45 เมื่อเทียบกบัปี 2563 ซึ่งมีสาเหตหุลกัมาจาก ค่านายหนา้พนกังานขายลดลงจาํนวน 3.14 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 16.39 ซึ่งมี

สดัส่วนใกลเ้คียงกบัรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง และค่าใชจ้่ายทางการตลาดและการส่งเสรมิการขายลดลงจาํนวน 2.91 ลา้นบาท 

เน่ืองจากการจดักิจกรรมทางการตลาดลดลงจากสถานการณไ์วรสั COVID-19 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารในปี 2563 มีมลูค่าเท่ากับ  91.17 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 8.92 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 10.85 เมื่อ

เทียบกบัปี 2562  เน่ืองจากค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังานฝ่ายบริหารเพ่ิมขึน้จาํนวน 9.65 ลา้นบาท จากการปรบัเงินเดือนประจาํปีและ

สวสัดิการฝ่ายบรหิาร ค่าท่ีปรกึษาทางธุรกิจลดลงจาํนวน 2.79 ลา้นบาทเน่ืองมาจากคา่ท่ีปรกึษาทางการเงินลดลงจาํนวน 1.44 ลา้น

บาทตามขอบเขตของสญัญา และค่าบริการดา้นงานตรวจสอบระบบการควบคุมภายในลดลงจาํนวน 0.98 ลา้นบาทเน่ืองจากในปี 

2563 ผู้ตรวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจระบบการควบคุมภายในเฉพาะครึ่งปีแรกส่วนครึ่งปีหลังไม่ไดเ้ขา้ตรวจเน่ืองจากบริษัทอยู่

ระหว่างการปรบัปรุงระบบสินคา้และตน้ทุนสินคา้ ส่วนปี 2562 เป็นการใหบ้ริการตลอดทัง้ปี ค่าเส่ือมราคาเพ่ิมขึน้จาํนวน 4.64 ลา้น

บาท เน่ืองจากการคิดค่าเส่ือมราคาของสาํนกังานแห่งใหม่ซึ่งในปี 2563 คาํนวณทัง้ปี โดยในปี 2563 ค่าใชจ้่ายในการบริหารอ่ืน ๆ 

ลดลงจาํนวน 3.62 ลา้นบาท อาทิเช่น วสัดุสาํนกังานใชไ้ปของอาคารแห่งใหม่ และค่าซ่อมแซมและบาํรุงรกัษาสาํนกังานของอาคาร

เดิม เป็นตน้ 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารสาํหรบัปี 2564 มีมลูค่าเท่ากบั 88.54 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 2.62 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 2.88 เมื่อ

เทียบปี 2563 โดยค่าใชจ้่ายในการบริหารท่ีลดลงเน่ืองจากค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนักงานฝ่ายบริหารลดลงจาํนวน 6.61 ลา้นบาท
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เน่ืองจากปี 2564 บริษัทไม่มีนโยบายในการทาํประกันใหผู้บ้ริหาร ค่าท่ีปรกึษาทางธุรกิจเพ่ิมขึน้จาํนวน 3.59 ลา้นบาทส่วนใหญ่

เป็นค่าท่ีปรกึษาทางการเงินและค่าผูต้รวจสอบภายใน ซึ่งไดด้าํเนินการตามขอบเขตงานตลอดทัง้ปี 

 

บรษิัทมีกาํไรสทุธิสาํหรบัปี 2562 - 2564 มลูค่าเท่ากบั 37.75 ลา้นบาท 70.30 ลา้นบาท และ 36.39 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

คิดเป็นอตัราส่วนกาํไรสทุธิเท่ากบั รอ้ยละ 5.11 รอ้ยละ 8.03 และรอ้ยละ 5.05 ตามลาํดบั   

รายการ 2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
2564 

อตัราการเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของรายได ้ 1.95% 17.43% (16.67%) 

อตัราการเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของตน้ทนุสินคา้ (0.21%) 16.03% (16.44%) 

อตัราการเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 16.12% 6.08% (8.45%) 

อตัราการเพ่ิมขึน้(ลดลง)ของค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 36.32% 10.85% (2.88%) 

สาํหรบัปี 2564 บริษัทมีกาํไรสุทธิเท่ากับ 36.39 ลา้นบาท โดยมีกาํไรสุทธิลดลงจาํนวน 43.53 ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 

61.92 เมื่อเทียบกบัปี 2563 เน่ืองจากรายไดข้องบรษิัทลดลงซึ่งเป็นผลกระทบจากไวรสั COVID-19 โดยรายไดท่ี้ลดลงเป็นสินคา้ท่ี

ใชใ้นทุกกลุ่มผูใ้ช ้ไดแ้ก่ กลุ่มเชิงพาณิชย ์กลุ่มครวัเรือน กลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มสารกรอง โดยอตัรากาํไรสทุธิของบริษัทในปี 

2564 เท่ากับรอ้ยละ 5.05 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 ซึ่งมีอตัรากาํไรสทุธิเท่ากับรอ้ยละ 8.03 โดยมีสาเหตุมาจากรายไดข้อง

บริษัทลดลง ในขณะท่ีค่าใชจ้่ายในการบรหิารมีสดัส่วนลดลงเพียงเล็กนอ้ยเน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายคงท่ี เช่น ค่าใชจ้่ายท่ี

เก่ียวกบัพนกังาน อาทิเช่น เงนิเดือน โบนสั เป็นตน้ นอกจากนัน้ตน้ทนุการจดัจาํหน่ายลดลงไม่เป็นไปตามสดัส่วนยอดขายท่ีลดลง

เน่ืองจากมีตน้ทนุการจดัจาํหน่ายบางส่วนท่ีเป็นตน้ทนุคงท่ี เช่น เงนิเดือนฝ่ายขาย เป็นตน้ 

ฐานะการเงนิ 

บรษิัทมีสินทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2562 - 2564 เท่ากบั 630.68 ลา้นบาท 554.41 ลา้นบาท และ 567.75 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

โดยสินทรัพยห์มุนเวียนของบริษัท ณ สิน้ปี 2562 - 2564 เท่ากับ 438.55 ลา้นบาท 372.87 ลา้นบาท และ 352.01 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 69.54 รอ้ยละ 67.25 และรอ้ยละ 62.00 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั โดยในปี 2562 บริษัท

ประกอบกิจการมีกาํไรและใชเ้งินหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและก่อสรา้งอาคารสาํนักงานแห่งใหม่ซึ่งสรา้งเสร็จประมาณ

มิถนุายน 2562 ดงันัน้ในปี 2562 จึงใชเ้งินเพ่ือการกอ่สรา้งอาคารนีด้ว้ย และนอกจากนัน้ในปี 2562  บรษิัทยงัมีรายจ่ายฝ่ายทนุใน

การซือ้อุปกรณค์อมพิวเตอร ์เคร่ืองใชส้าํนกังานและเคร่ืองตกแต่งเพ่ือใชใ้นอาคารสาํนกังานแห่งใหม่ ส่วน ณ สิน้ปี 2563 เงินสด

และรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2562 จาํนวน 23.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 390.65 เน่ืองจาก

ในปี 2563 บริษัทมีผลประกอบการมีกาํไรสงูกว่าปี 2562 ส่วนปี 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจาํนวน 10.71 

ลา้นบาท ซึ่งลดลงจาก ณ วนัสิน้ปี 2563 เน่ืองจากผลประกอบการท่ีลดลงและการจ่ายชาํระหนีเ้จา้หนี ้TR ท่ีเรว็ขึน้ และในปี 2564 

บริษัทจ่ายเงินปันผลจาํนวน 30.38 ลา้นบาทซึ่งเป็นการคา้งจ่าย ณ สิน้ปี 2563 โดย ณ วันสิน้ปี 2562 - 2564 บริษัทมีสินคา้

คงเหลือจาํนวนเท่ากับ 381.73 ลา้นบาท 291.40 ลา้นบาท และ 280.36 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 60.53 รอ้ย

ละ 52.56 และรอ้ยละ 49.38 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั ในส่วนสินทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนของบรษิัท ณ สิน้ปี 2562 - 2564 เท่ากบั  

192.13  ลา้นบาท 181.54 ลา้นบาท และ 215.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 30.46  รอ้ยละ 32.75 และรอ้ยละ 

138.00 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั ซึ่งทรพัยสิ์นไม่หมนุเวียนของบรษิัทประกอบดว้ย ทรพัยสิ์นถาวร ไดแ้ก่ ท่ีดินประมาณรอ้ยละ 
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30 อาคารโรงงานและสาํนกังานประมาณรอ้ยละ 50 เคร่ืองมือเคร่ืองใชป้ระมาณรอ้ยละ 5 อุปกรณส์าํนกังานและคอมพิวเตอร์

ประมาณรอ้ยละ 5 และทรพัยสิ์นถาวรอ่ืน ๆ อีกประมาณรอ้ยละ 10  โดย ณ สิน้ปี 2563 ทรพัยสิ์นถาวรของบริษัทลดลงจากปี 

2562 จาํนวน 10 ลา้นบาท เน่ืองจากการคิดค่าเส่ือมราคาปกติประจาํปีจาํนวน 17 ลา้นบาท และส่วนท่ีเพ่ิมขึน้จาํนวน 7 ลา้นบาท 

ไดแ้ก่ บริษัทซือ้ยานพาหนะเพ่ิมขึน้จาํนวน 2 ลา้นบาทเพ่ือใชใ้นงาน  และเคร่ืองตกแต่งสาํนกังานและอปุกรณเ์คร่ืองใชส้าํนกังาน

เพ่ิมขึน้ 1 ลา้นบาท และอุปกรณค์อมพิวเตอรเ์พ่ิมขึน้จาํวน 2 ลา้นบาท และทรพัยสิ์นถาวรอ่ืน ๆ เพ่ิมขึน้จาํนวนประมาณ 2 ลา้น

บาท และ ณ สิน้ปี 2564 ทรพัยสิ์นถาวรของบริษัทเพ่ิมขึน้จากปี 2563 จาํนวน 21.55 ลา้นบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนท่ี

เพ่ิมขึน้เน่ืองจากงานระหว่างก่อสรา้งอาคารจัดแสดงสินคา้และจัดจาํหน่ายจาํนวนเพ่ิมขึน้ 35 ลา้บาท ในขณะท่ีค่าเส่ือมราคา

ประจาํมีจาํนวน 16 ลา้นบาท 

ณ สิน้ปี 2562 - 2564 หนีสิ้นรวมมีจาํนวนเท่ากบั 300.29 ลา้นบาท  227.24 ลา้นบาท และ 211.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

หนีสิ้นส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในรูปของหนีสิ้นหมนุเวียน โดยหนีสิ้นหมนุเวียน ณ สิน้ปี 2562 - 2564 มีมลูค่าเท่ากบั 277.13 ลา้น

บาท 195.06 ลา้นบาท และ 176.47 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นรอ้ยละ 43.94 รอ้ยละ  35.18 และรอ้ยละ 31.09 ของหนีสิ้นและ

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม ตามลาํดบั หรือคิดเป็นรอ้ยละ 92.29 รอ้ยละ 85.84 และรอ้ยละ 83.32 ของหนีสิ้นรวม ตามลาํดบั หนีสิ้น

ส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในรูปของหนีสิ้นหมนุเวียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินใน

ลกัษณะเจา้หนีท้รสัตรี์ซีทเพ่ือชาํระค่าสินคา้ ซึ่ง ณ สิน้ปี 2562 - 2564 มีมลูค่าเท่ากับ 219.55 ลา้นบาท 129.81 ลา้นบาท และ 

117.57 ล้านบาท ตามลาํดับ คิดเป็นรอ้ยละ 34.81 รอ้ยละ 23.41 และรอ้ยละ 20.71 ของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 

ตามลาํดับ เจ้าหนีก้ารคา้ ณ สิน้ปี 2562 - 2564 มีมูลค่ารวมเท่ากับ 37.90 ลา้นบาท 4.15 ลา้นบาท และ 21.01 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นรอ้ยละ 6.01 รอ้ยละ 0.75 และรอ้ยละ 3.70 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ตามลาํดบั 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2562 - 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 330.39 ลา้นบาท 327.17 ลา้นบาท และ 355.95 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นรอ้ยละ 52.39  รอ้ยละ 59.01 และรอ้ยละ 62.69 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ตามลาํดบั ในปี 2562 

บรษิัทมีการเพ่ิมทนุจดทะเบียนและทนุชาํระแลว้จาก 200 ลา้นบาท เป็น 225 ลา้นบาท และในเดือนพฤศจิกายน ปี 2564 บรษิัทมี

การเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้จาก 225 ลา้นบาท เป็น 320 ลา้นบาท โดยการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสม ตามมติท่ี

ประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 4/2564 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไร

สะสมสทุธิปี 2563 และกาํไรสทุธิจากผลการดาํเนินงานสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2564 รวมทัง้สิน้จาํนวน 105.66 ลา้นบาท และ

จดัสรรเงินไวเ้ป็นทนุสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 9.50 ลา้นบาททาํใหบ้รษิัทมีทนุสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 32.00 ลา้นบาท และ

ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีมติเพ่ิมทนุจาํนวน 95 ลา้นบาท โดยการเสนอ

ขายใหผู้ถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน และเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 100 บาท เป็นมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และมีมติ

เพ่ิมทนุอีกจาํนวน 130 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 130 ลา้นหุน้เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (Initial 

Public Offering) มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมเป็นทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 450 ลา้นบาท 

บริษัทมีอัตราอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิน้ปี 2562 - 2564 เท่ากับ 0.91 เท่า 0.69 เท่า และ 0.60 เท่า 

ตามลาํดบั ซึ่งลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2562 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ค่อนขา้งสงูเมื่อเทียบกับปีอ่ืน ๆ แต่ยงัตํ่า

กว่า 1 เท่า เน่ืองจากบริษัทมีหนีสิ้นประเภทเงินกูย้ืมจากสถาบันการเงินสูง ซึ่งเป็นเงินกูป้ระเภทเจา้หนีท้รสัตรี์ซีทเน่ืองจากการ

นาํเขา้สินคา้ช่วงปลายปีท่ีสูง และในปี 2563 หนีสิ้นรวมของบริษัทลดลงจากการลดการสั่งซือ้สินคา้โดยส่วนใหญ่เกิดจากการ

นาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศ ซึ่งบรษิัทมีโนยบายในการบรหิารสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัการขาย และ ณ สิน้ปี 2564 อตัราส่วนหนีสิ้น
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ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลง เมื่อเทียบกบัปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามผลการดาํเนินงานของบริษัท และเมื่อบรษิัทประกาศจ่ายเงินปันผล

แลว้มีการเพ่ิมทุนในช่วงระยะเวลาเดียวกนัในปี 2564 นอกจากนัน้บรษิัทไดท้าํสญัญาเงินกูย้ืมระยะยาวกบัธนาคารแห่งหน่ึงเป็น

จาํนวนเงิน 135 ลา้นบาท เพ่ือชาํระค่าก่อสรา้งในการก่อสรา้งอาคารจาํหน่ายสินคา้ อาคารผลิตสินคา้และคลังเก็บสินคา้ โดย

ธนาคารไดร้ะบุเงื่อนไขการดาํรงอัตราส่วนทางการเงินไวไ้ม่ทาํใหอ้ัตราส่วนของหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E : Debt to 

Equity Ratio) ไม่เกิน 2 ต่อ 1 แต่ทัง้นี ้Debt to Equity Ratio จะตอ้งไม่ตํ่ากว่า 0 (ศูนย)์ และตอ้งดาํรงอตัราส่วนความสามารถใน

การชาํระหนี ้(DSCR : Debt Service Coverage Ratio) ในอตัราไม่นอ้ยกว่า 1.25 เท่า สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบ

การเงินของบรษิัทพบว่ามคีวามสามารถในการดาํรงสดัส่วนของหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E) และอตัราส่วนความสามารถ

ในการชาํระหนี ้(DSCR) ไดต้ามเงื่อนไขท่ีกาํหนดในสญัญาคือ D/E เท่ากบั 0.60 เท่า และ DSCR เท่ากบั 5.43 เท่า 
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พิจารณาความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัของบริษัท เมื่อบริษัทมีผลการดาํเนินงานมีกาํไรจะนาํมาชาํระหนีง้ินกูย้ืม

ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน(เจา้หนีท้รสัตรี์ซีท)สรา้งทรพัยสิ์นถาวรและจ่ายปันผล โดยณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 – 2564 เท่ากบั 

0.31 เท่า 0.86 เท่า และ 0.53 เท่า ตามลาํดบั โดยในปี 2562 บรษิัทมีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผกูพนัตํ่ากว่าในปี 

2563 เน่ืองจากบริษัทนาํเงินท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานไปก่อสรา้งอาคารสาํนกังานเป็นตึก 4 ชัน้และซือ้ทรพัยสิ์นถาวรโดยบริษัทมี

เจา้หนีเ้งินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน(เจา้หนีท้รสัตรี์ซีท) ณ วันสิน้ปี 2562 มูลค่าเท่ากับ 219.55 ลา้นบาท และ ณ สิน้ปี 

2563 มีมูลค่าเท่ากับ 129.81 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2563 บริษัทมีกาํไรก่อนหักดอกเบีย้จ่าย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตัด

จาํหน่ายจาํนวน 111.31 ลา้นบาทเมื่อเทียบกบัจาํนวน 68.30 ลา้นบาทในปี 2562 และ ปี 2564 บรษิัทมีอตัราส่วนความสามารถ

ในการชาํระภาระผูกพนัอยู่ท่ี 0.53 เท่าเน่ืองจากผลประกอบการท่ีลดลงจากสถานการณไ์วรสั COVID-19 และบริษัทมีการซือ้

สินทรพัยถ์าวรเพ่ิมขึน้เน่ืองจากการก่อสรา้งอาคารแสดงสินคา้และจดัจาํหน่ายแห่งใหม่ท่ีอยู่ในระหว่างการก่อสรา้งจึงส่งผลต่อ

ความสามารถในการชาํระภาระผกูพนั อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาบรษิัทไม่มีปัญหาในการชาํระภาระผกูพนัโดยบรษิัทนาํเงินท่ีไดจ้าก

การดาํเนินงานมาชาํระเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน(เจา้หนีท้รสัตรี์ซีท) และบริหารดอกเบีย้จ่ายหรือตน้ทุนทางเงินใหล้ด

นอ้ยลง 

สภาพคล่องทางการเงินของบริษัท บริษัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็วในปี 2562 - 2564 เท่ากับ 0.14 เท่า 0.35 เท่า 

และ 0.27 เท่า ตามลาํดบั เน่ืองจากการใชเ้งินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินเป็นหลักในการซือ้สินคา้ ดังนั้น ในอนาคตหาก

บริษัทมีการเติบโตและไม่ไดร้บัวงเงินสินเชื่อจากสถาบนัการเงินท่ีเพียงพอต่อการจดัหาสินคา้ อาจจะทาํใหบ้ริษัทเกิดปัญหาดา้น

สภาพคล่องทางการเงินในการจดัซือ้สินคา้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษัทได ้อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบนั

บริษัทไดร้บัวงเงินสินเชื่อจากสถาบนัการเงิน 2 แห่ง จาํนวน 570 ลา้นบาท ซึ่ง ณ วนัสิน้ปี 2564 บริษัทยงัมีวงเงินคงเหลือจาํนวน

ประมาณ 450 ลา้นบาท ซึ่งเพียงพอต่อการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามปกติของบริษัทได ้ทั้งนี ้บริษัทมีความเชื่อมั่นในการ

บรหิารสภาพคล่องทางการเงินใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยบรษิัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียประมาณ 17 วนั 

(3 ปีท่ีผ่านมา 2562 – 2564) จากนโยบายการขายเป็นเงินสดหรือใหเ้ครดิตเทอมระยะสัน้แก่ลกูคา้ และระยะเวลาชาํระหนีเ้ฉล่ีย

ในช่วงระยะเวลาเดียวกนัประมาณ 15 วนั ซึ่งบรษิัทจะนาํเงนิท่ีไดจ้ากการขายสินคา้มาเพ่ือชาํระหนีซ้ึ่งเป็นเจา้หนีใ้นประเทศ ส่วน

เจา้หนีต้่างประเทศบรษิัทจะใชเ้งนิกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินประเภทเจา้หนีท้รสัตรี์ซีทโดยการทาํสญัญาป้องกนัความเส่ียง

ไว ้ นอกจากนี ้ภายหลงัการระดมทุนจากการเสนอขายหุน้ IPO ในครัง้นี ้บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงินเพ่ิมขึน้จากการขาย

หุน้เพ่ิมทนุ ซึ่งจะนาํไปใชใ้นการขยายตวัแทนจาํหน่ายรา้น Aquatek และรา้น Water Store เพ่ือเพ่ิมช่องทางจาํหน่ายและเพ่ือเป็น

เงินทนุหมนุเวียน ซึง่คาดว่าจะส่งผลใหร้ายไดข้องบรษิัทเพ่ิมขึน้ ทาํใหบ้รษิัทมีเงินทนุหมนุเวียน และลดการพ่ึงพาแหล่งเงินกูร้ะยะ

สัน้จากสถาบนัการเงิน ซึ่งบรษิัทคาดว่าจะทาํใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็เพ่ิมสงูขึน้ 

 
 
 
 
นักลงทุนสัมพันธ:์ 
  
นายอภิสิทธิ์ จิรทฬัหกานต ์

เลขานกุารบรษิัท และผูต้ิดต่อประสานงาน 

บรษิัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน)  
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ส่วนที ่2.1 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั  
  

ชื่อบริษทั บรษิัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัท” หรือ “FTI”) 

ชื่อภาษาอังกฤษ Function International Public Company Limited  

เลขทะเบียนบริษทั 0107564000421 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจนาํเขา้ ประกอบผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑเ์ก่ียวกับระบบบาํบัดนํา้ (Water 

Treatment) ครบวงจร ไดแ้ก่ เคร่ืองกรองนํา้ จาํหน่ายไสก้รอง สารกรอง ตลอดจนอุปกรณ์

สาํหรบัเคร่ืองกรองนํา้ รวมถึงการใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ 313 ถนนเจรญิพฒันา แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 

โทรศพัท ์: 0-2540-6263 

โทรสาร  : 0-2907-4100 

Home Page www.functioninter.co.th 

ทุนจดทะเบียน 450 ลา้นบาท / 450 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 320 ลา้นบาท / 320 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 

บริษัทมีวัตถุประสงคใ์นการนาํเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแก่ประชาชนทั่วไปในครัง้นี ้ซึ่งมีมูลค่า

หลังจากหักค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย และค่าใชจ้่ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกับการเสนอขายหุน้แลว้ 

จาํนวนประมาณ (**) ลา้นบาท (“เงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหุน้ IPO”) ไปใชด้งันี ้ 

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 
จาํนวนเงนิทีใ่ช้
โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาทีใ่ช้
เงนิโดย 
ประมาณ 

รายละเอียด*  

1. เพ่ือใชใ้นการขยายตวัแทนจาํหน่าย 

1.1 การขยายรา้น Aquatek 

1.2 การขยายรา้น Water Store 

 

150 

15 

 

ปี 2565 - 2567 

 

ตกแต่งรา้น ค่าสินคา้เพ่ือขายให้

ตั ว แ ท น จํ า ห น่ า ย ก่ อ น เ ปิ ด

ดาํเนินการ และเงินทุนหมนุเวียน

เพ่ือซือ้สินคา้มาจาํหน่าย รวมทัง้

ลงทุนในระบบ IT (เฉพาะร้าน 

Aquatek)  สําหรับร้านAquatek 

จํานวน 50 สาขา  และ Water 

Store 5 สาขา  
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* รายละเอียดเพ่ิมเติมในหวัขอ้โครงการในอนาคต 

 จาํนวนเงินดังกล่าวข้างตน้เป็นประมาณการในการจัดสรรจาํนวนเงินตามแผนธุรกิจและประมาณการเก่ียวกับ

ค่าใชจ้่ายของบรษิัท ณ วนัท่ีของเอกสารฉบบันี ้ ทัง้นี ้บรษิัทอาจจดัสรรเงินจากการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุต่อประชาชนครัง้

นีต้่างออกไป หากผูบ้ริหารของบริษัทเห็นว่ามีความจาํเป็นท่ีควรจะจัดสรรจาํนวนเงินสุทธิใหม่นอกเหนือจากวัตถุประสงค์

ขา้งตน้ หรือแผนงานของบริษัทในอนาคตและค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริงอาจแตกต่างไปจากประมาณการท่ีระบุไว ้อย่างไรก็ดี 

บริษัทเชื่อว่ากรณีดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัทอย่างมีนยัสาํคญั และบริษัทจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

 

โครงการในอนาคต 

บริษัทมีแผนธุรกิจท่ีจะพฒันาการดาํเนินงานของบริษัท โดยจะขยายธุรกิจในทัง้ดา้นฐานลกูคา้ กาํลงัและประสิทธิภาพ

การผลิต และฐานผลิตภณัฑ ์ดงันี ้

การขยายตัวแทนจาํหน่าย 

ปัจจุบนัฐานลกูคา้ของบรษิัทเป็นตวัแทนจาํหน่ายแบบ Business to Business (B2B) ซึ่งขายสินคา้ต่อใหก้บัผูจ้าํหน่าย

สินคา้เป็นหลกั ซึ่งต่อไปบรษิัทมีแผนจะเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายแกผู่บ้ริโภค (End User) โดยแต่งตัง้ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ใน

ชื่อ Aquatek เพ่ือจาํหน่ายเฉพาะสินคา้เคร่ืองกรองนํา้ในระดับ Premium ซึ่งบริษัทพิจารณาปัจจัยในการจัดตัง้รา้นคา้หรือ

แต่งตัง้ตัวแทนจาํหน่ายใหม่ขึน้อยู่พืน้ท่ี ความหนาแน่น และรายไดข้องกลุ่มผูบ้ริโภค เป็นตน้  นอกจากนีบ้ริษัทยังมีแผนการ

ขยายตัวแทนจาํหน่ายในรูปแบบ Water Store ดว้ยเช่นกัน แต่ขยายเป็นจาํนวนท่ีน้อยกว่ารา้น Aquatek เน่ืองจากตัวแทน

จาํหน่ายรา้น Aquatek จะจาํหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภครายย่อย จึงจาํเป็นตอ้งมีพืน้ท่ีตัง้ครอบคลมุมากกว่ารา้น Water Store 

ซึ่งเนน้การขายส่งใหแ้ก่รา้นคา้ โดยต่อไปบรษิัทมีแผนการท่ีจะพฒันารา้น Water Store เป็นศนูยก์ระจายสินคา้ในแต่ละภมูิภาค

วัตถุประสงคก์ารใช้เงนิ 
จาํนวนเงนิทีใ่ช้
โดยประมาณ 
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาทีใ่ช้
เงนิโดย 
ประมาณ 

รายละเอียด*  

2. เพ่ือใชใ้นการตกแต่งอาคารจดัแสดงสินคา้

และจดัจาํหน่ายสินคา้ใหม ่

35 

 

ปี 2565 

 

อาคารหลังใหม่อยู่ระหว่างการ

ก่อสรา้ง 

3. เพ่ือใชใ้นการปรบัปรุงอาคารคลงัสินคา้ 

3.1 ปรบัปรุงขยายพืน้ท่ีคลงัสินคา้และ

ลงทนุในระบบการจดัการคลงัสินคา้ 

3.2 ติดตัง้แผงโซลาเซลล ์

 

10 

 

5 

 

ปี 2565 - 2566 

 

ลงทนุปรบัปรุงพืน้ท่ีอาคารเดมิ 

4. เพ่ือใชใ้นการขยายกาํลงัการผลิต 

 

5 ปี 2565 - 2566 ลงทนุในเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ 

เพ่ือขยายกาํลงัการผลิตประกอบ 

5. เพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน N/A ตัง้แต่ปี 2565 ส่วนท่ีเหลือจากขอ้ 1 - 4 
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ท่ีสาํคญั ซึ่งปัจจบุนัจาํนวนสาขาของรา้น Water Store จาํนวน 19 สาขา (ทัง้ในและต่างประเทศ) มีจาํนวนท่ีเกือบจะครอบคลมุ

พืน้ท่ีเป้าหมายของบรษิัทแลว้ 

การคดัเลือกผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีจะเขา้เป็นรา้น Aquatek จะใชห้ลกัการเดียวกับการคดัเลือกตวัแทนจาํหน่ายท่ีจะเขา้ร่วม

เป็นรา้น Water Store คือ พิจารณาจากตัวแทนจาํหน่ายเดิมของบริษัทท่ีมีศักยภาพ มีประวัติการคา้ขายท่ีดี มีทศันคติการ

ทาํงานท่ีสอดคลอ้งกบับรษิัท ซึ่งเป็นการสรา้งความสมัพนัธแ์ละธุรกิจแบบยั่งยืน เพ่ือสรา้งการเติบโตอย่างมั่นคง  โดยบรษิัทจะ

ช่วยสนบัสนนุค่าส่งเสรมิการขายเพ่ือตกแตง่รา้นคา้ใหเ้ป็นไปตามแบบท่ีบรษิทักาํหนด โดยเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหุน้ IPO 

บริษัทจะใชเ้ป็นค่าตกแต่งรา้น Aquatek ค่าสินคา้เพ่ือจาํหน่ายก่อนเปิดสาขา รวมถึงเงินหมุนเวียนเพ่ือซือ้สินคา้ และลงทุน

ระบบซอฟตแ์วรร์ะบบบรหิารงานคา้ปลีก-คา้ส่ง และ POS เพ่ือช่วยงานขายหนา้รา้น ไดถู้กตอ้ง รวดเร็ว ใชง้านง่าย ครอบคลมุ

การขายในยุคปัจจุบันท่ีตอ้งมีแผนการตลาดเร่ืองโปรโมชั่นต่าง ๆ รองรบัสมาชิกในรูปแบบออนไลน ์เป็นเคร่ืองมือช่วยสรา้ง

ความสัมพันธ์กับลูกค้า สรุปพฤติกรรมการขาย และรายงานวิ เคราะห์สําหรับผู้บริหาร ซึ่ ง  POS สามารถต่อยอด

โปรแกรมควบคุมสต๊อคสินคา้ของสาํนกังานใหญ่ไดใ้นอนาคต รวมถึงการนาํขอ้มลูเพ่ือไปประยกุตใ์ชร้่วมกับระบบ IOT ตาม

แผนการลงทุนดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งต่อยอดการสรา้งความสมัพนัธก์ับลกูคา้และส่งเสริมการบรกิารหลงัการขาย เช่น 

ระบบคาํนวณอายุไสก้รองนาํ การติดตามและแจง้เตือนลกูคา้และตวัแทนถึงระยะเวลาการเปลี่ยนไสก้รอง ทาํใหใ้หล้กูคา้มี

นํา้ดื่มสะอาด ปลอดภยัจากส่ิงปนเป้ือนทุกครัง้ท่ีใชง้านสินคา้ของบริษัท   

 

ภาพตวัอยา่งรา้น Aquatek 

แผนการขยายรา้น  Aquatek และ รา้น Water Store ในปี 2564 - 2567 มีดงันี ้

เป้าหมายพืน้ทีล่งทนุ 
จาํนวนสาขา 

Aquatek 

จาํนวนสาขา 

Water Store 

ปี 2565* 
1. กรุงเทพฯ และปรมิณฑล 

 
6 
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เป้าหมายพืน้ทีล่งทนุ 
จาํนวนสาขา 

Aquatek 

จาํนวนสาขา 

Water Store 

2. ภาคเหนือ 
3. ภาคใต ้
4. ประเทศกมัพชูา 

1 
1 
1 

ปี 2566 
1. กรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
2. ภาคกลาง 
3. ภาคเหนือ 
4. ภาคตะวนัออก 
5. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
6. ประเทศลาว 
7. ประเทศพมา่ 

 
3 
3 
3 
3 
2 

 
 
 
 
 
 
1 
1 

ปี 2567 
1. กรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
2. ภาคกลาง 
3. ภาคเหนือ 
4. ภาคตะวนัออก 
5. ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
6. ภาคใต ้

 
3 
2 
3 
2 
13 
7 

 

รวม 50 5 

* รวมรา้น Aquatek สาขาแรกในกรุงเทพมหานคร ที่เปิดในเดือนกมุภาพนัธ ์2565 

ทัง้นี ้บริษัทมีแผนท่ีจะลงทุนในรา้น Aquatek 50 สาขา ในปี 2565 – 2567 ดว้ยเงินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหุน้ IPO 

รวมเป็นเงิน 150 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ย ค่าตกแต่งรา้นคา้ ค่าสินคา้เพ่ือขายก่อนเปิดดาํเนินการ เงินทุนหมนุเวียนเพ่ือซือ้

สินคา้จากต่างประเทศ และ การลงทุนระบบ IT ดังท่ีกล่าวไวข้า้งตน้  ส่วนรา้น Water Store บริษัทมีแผนท่ีจะลงทุน 5 สาขา

ภายในปี 2566 ดว้ยเงินจากการเสนอขายหุน้ IPO รวมเป็นเงินประมาณ 15 ลา้นบาท ซึ่งประกอบดว้ย ค่าตกแต่งรา้นคา้ ค่า

สินคา้เพ่ือขายก่อนเปิดดาํเนินการ และเงินทนุหมนุเวียนเพ่ือซือ้สินคา้จากต่างประเทศ (ตามวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินขอ้ 1.1-1.2) 

การลงทุนในอาคารจัดแสดงและจัดจาํหน่ายสินค้าใหม่ การขยายกาํลังการผลิตและการปรับปรุงคลังสินค้า 

บรษิัทตอ้งการขยายพืน้ท่ีจดัแสดงสินคา้ พืน้ท่ีจาํหน่ายสินคา้ พืน้ท่ีส่วนประกอบผลิต รวมทัง้การปรบัปรุงคลงัสินคา้เดิม

เพ่ือขยายพืน้ท่ีในการจดัเก็บสินคา้ เน่ืองจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษิัท เป็นการขายส่งสินคา้ใหก้บัตวัแทนจาํหน่าย

และรา้นคา้ทั่วไป ดงันัน้การบริหารสินคา้ใหเ้พียงพอและทนัเวลาสาํหรบัลกูคา้จึงมีความสาํคญัเป็นอย่างมาก อีกทัง้บริษัทได้

เริ่มนาํเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่คือผลิตภัณฑ์กลุ่มป๊ัมและวาลว์ และจะเริ่มจาํหน่ายสินคา้ปลีกให้แก่ผู้บริโภคในแบรนด์ 

Aquatek บริษัทจึงมีแผนงานเพ่ือรองรบัยอดขายสินคา้ท่ีจะเติบโตในอนาคต ดว้ยการลงทุนในอาคารใหม่ ลงทุนในเคร่ืองจกัร

เพ่ือเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ลงทนุระบบการบรหิารคลงัสินคา้ (WMS) และปรบัปรุงขยายพืน้ท่ีคลงัสินคา้เดมิ  

อาคารจัดแสดงและจัดจาํหน่ายสินค้าใหม่ 
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ปัจจุบนั บริษัทกาํลังดาํเนินโครงการก่อสรา้งอาคารจัดแสดงสินคา้และจดัจาํหน่ายหลังใหม่ บนพืน้ท่ีตัง้ปัจจุบนัของ

บรษิัท โดยมีมลูค่าโครงการประมาณ 135 ลา้นบาท (เฉพาะส่วนโครงสรา้งและฐานราก) ซึ่งบรษิัทไดร้บัอนมุตัิเงินกูจ้ากสถาบนั

การเงินและเริ่มดําเนินการตั้งแต่ไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 ส่วนงบประมาณสําหรับตกแต่งก่อสรา้งอาคารให้แล้วเสร็จ ซึ่ง

ประกอบดว้ยงานตกแต่งภายในอาคารทั้งหมด เฟอรนิ์เจอรส์าํนักงานทั้งแบบลอยตวัและ Built-in เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและระบบ

เคร่ืองเสียงในหอ้งประชมุและหอ้งสมัมนา ระบบแคชเชียร ์(POS) และชัน้วางสินคา้ เป็นตน้  โดยบรษิัทคาดวา่จะใชเ้งินท่ีไดร้บั

จากการเสนอขายหุน้ IPO ประมาณ 35 ลา้นบาท (ตามวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินขอ้ 2) 

อาคารใหม่มีทั้งหมด 3 อาคาร ตั้งอยู่ติดกัน ประกอบดว้ย อาคารจัดแสดงสินคา้ 1 อาคาร  (อาคาร A) อาคารจัด

จาํหน่ายสินคา้ 1 อาคาร (อาคาร B) และอาคารฝ่ายผลิตประกอบ 1 อาคาร (อาคาร C) โดยมีพืน้ท่ีใชส้อยรวมทัง้หมดกว่า 5 

พนัตารางเมตร แบ่งเป็นอาคาร A 1,700 ตารางเมตร อาคาร B 2,000 ตารางเมตร และอาคาร C 1,900 ตารางเมตร  ซึ่งบรษิัท

คาดว่าจะก่อสรา้งแลว้เสรจ็ในช่วงไตรมาสท่ี 4 ของปี 2565 

 
อาคาร A ชัน้ท่ี 1 เป็นส่วนจดัแสดงสินคา้ ชัน้ท่ี 2 เป็น สาํนกังานฝ่ายขาย ชัน้ท่ี 3 หอ้งสมัมนาขนาดมากกว่า 100 ท่ีนั่ง  

อาคาร B ชั้นท่ี 1 เป็น ชัน้วางสินคา้เพ่ือจาํหน่าย สาํหรบัใหลู้กคา้เลือกซือ้สินคา้ ชั้นท่ี 2 และชั้นท่ี 3 เป็นสาํนักงานและหอ้ง

ประชมุ  อาคาร C อาคารฝ่ายผลิต ชัน้ท่ี 1 เป็น พืน้ท่ีสาํหรบัฝ่ายผลิต  ชัน้ท่ี 2 และ ชัน้ท่ี 3 เป็น สาํนกังานและหอ้งประชมุ 

 

 

อาคาร A 

อาคาร B 

อาคาร C 
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อาคาร A: ส่วนจดัแสดงสินคา้ สาํนกังานและหอ้งสมัมนาขนาดใหญ่ 

 

 

 
อาคาร B:  ชัน้วางสินคา้เพ่ือจาํหน่าย สาํหรบัใหล้กูคา้เลือกซือ้สินคา้ ชัน้ท่ี 2 และ 3 เป็นสาํนกังานและหอ้งประชมุ 
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อาคาร C: พืน้ท่ีสาํหรบัฝ่ายผลิต  ชัน้ท่ี 2 และ 3 เป็นสาํนกังานและหอ้งประชมุ 

 

การขยายกาํลังการผลิต 

บริษัทมีแผนการสั่งซือ้เคร่ืองจกัรใหม่จาํนวน 5 รายการ โดยใชเ้งินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหุน้ IPO ประมาณ 5 ลา้น

บาท เพ่ือปรบัปรุงสายการผลิตประกอบ และยา้ยสายการผลิตไปยงัอาคารใหม่ในปี 2566  (ตามวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินขอ้ 4)

โดยจะเริ่มสั่งซือ้เคร่ืองจกัรในช่วงครึ่งปีหลงัของปี 2565 การปรบัปรุงสายการผลิตจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ทดแทน

การใชแ้รงงานคนในการประกอบสินคา้ ทาํใหล้ดเวลาการผลิต เพ่ิมกาํลงัการผลิต รวมถึงลดของเสียในกระบวนการผลิต และ

เพ่ิมมาตรฐานและคณุภาพสินคา้จากการช่วยตรวจสอบคุณภาพสินคา้โดยเคร่ืองจกัร  ซึ่งปัจจุบนับริษัทสามารถผลิตประกอบ

เคร่ืองกรองนํา้ไดเ้ฉล่ียประมาณ  6,700  หน่วยต่อเดือน โดยการลงทนุเคร่ืองจกัรดงักล่าว จะทาํใหบ้รษิัทสามารถเพ่ิมกาํลงัการ

ผลิตสินคา้ในกลุ่มครวัเรือนประมาณรอ้ยละ 15 ต่อเดือน และเพ่ิมกาํลงัสินคา้กลุ่มอตุสาหกรรมประมาณรอ้ยละ 15 ต่อเดือน 

 

การปรับปรุงคลังสินค้า 

บริษัทมีแผนท่ีจะลงทุนขยายพืน้ท่ีจัดเก็บสินคา้เดิม โดยการยา้ยสายการผลิตประกอบเดิมไปยังอาคารใหม่ท่ีระบุไว้

ขา้งตน้ รวมถึงปรบัปรุงพืน้ท่ีการจดัเก็บสินคา้เดิมบางส่วนเป็นแบบ Drive in Rack ซึ่งจะทาํใหพื้น้ท่ีจดัเก็บจากเดิมประมาณ

เกือบ 7,600 ตารางเมตร เพ่ิมขึน้เป็นประมาณ 8,200 ตารางเมตร สามารถเพ่ิมพืน้ท่ีการจดัเก็บและวางพาลเลทไดม้ากกวา่รอ้ย

ละ 10 และคาดว่าจะลดภาระค่าใชจ้่ายในการเช่าคลงัสินคา้จากบคุคลอ่ืนไดก้ว่าแสนบาทต่อเดือน 

บริษัทยงัมีแผนการลงทุนระบบการจดัการคลงัสินคา้ เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารคลงัสินคา้ ดว้ยระบบการจดัการ

คลงัสินคา้ (Warehouse Management System: WMS) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพืน้ท่ีคลงัสินคา้ใหจ้ดัวางสินคา้ไดอ้ย่างมีระบบ 

และใชพื้น้ท่ีใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ เพ่ิมประสิทธิภาพแรงงาน ทาํใหห้มนุเวียนสินคา้คงคลงั การเบิกจ่ายสินคา้ มีความถูกตอ้ง 

แม่นยาํมากขึน้ดว้ยระบบ Bar code  ซึ่งแผนการขยายพืน้ท่ีจดัเก็บสินคา้เดิมและลงทนุในระบบ WMS บรษิัทคาดว่าจะใชเ้งินท่ี

ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้ IPO ลงทนุประมาณ 10 ลา้นบาท (ตามวตัถปุระสงคก์ารใชเ้งินขอ้ 3.1) 

  

การใช้พลังงานหมุนเวียน 

บริษัทมีความสนใจท่ีจะนาํพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตยม์าทาํการผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณโ์ซลาเซลลเ์พ่ือลด

ค่าใชจ้่ายในการใชไ้ฟฟ้า อีกทัง้ยงัเป็นการช่วยลดมลพิษและปกป้องดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม ตามนโยบายการจดัการดา้นความ

ยั่งยืนของบรษิัท ซึ่งบรษิัทอยู่ระหว่างการคดัเลือกผูน้าํเสนอโครงการและพิจารณาเซ็นสญัญา โดยคาดว่าจะเริ่มการติดตัง้ไดใ้น

ไตรมาส 1 ปี 2565 และจะใชเ้วลาตัง้แต่ติดตัง้จนแลว้เสร็จประมาณ 6 - 8 เดือน ใชพื้น้ท่ีติดตัง้บนหลังคาของสาํนกังานและ

คลังสินคา้ มีพืน้ท่ีติดตั้งประมาณ 800 - 1,000 ตารางเมตร ขนาดกาํลังติดตัง้คาดไวป้ระมาณ 180 kWp มูลค่าโครงการ
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เบือ้งตน้ประมาณ 5 ลา้นบาท โดยใช้เงินท่ีไดร้ับจากการเสนอขายหุน้ IPO  (ตามวัตถุประสงคก์ารใช้เงินข้อ 3.2) บริษัท

ประมาณการว่าจะทาํใหบ้รษิัทประหยดัค่าใชไ้ฟฟ้าต่อปีประมาณ 1 ลา้นบาท ซึ่งจะใชเ้วลาไม่เกิน 6 ปีในการคืนทนุ  

การขยายฐานผลิตภัณฑ ์

บริษัทมีการขยายฐานผลิตภัณฑอ์ย่างต่อเน่ือง ในปี 2563 บริษัทได้เริ่มจาํหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มป๊ัมนํ้าและวาลว์ 

เน่ืองจากการศกึษาขอ้มลูของบรษิัท พบว่าผลิตภณัฑก์ลุ่มนีม้ีอตัราการเติบโตท่ีน่าสนใจ ดว้ยปัญหาการไหลของนํา้ในพืน้ท่ีท่ีมี

ผูค้นหนาแน่น รวมทั้งการมีท่ีอยู่อาศัยแนวตัง้ โดยเฉพาะในเขตเมือง เกิดความจาํเป็นตอ้งใชป๊ั้มนํา้เพ่ือแกปั้ญหาดังกล่าว 

ประกอบกับธุรกิจหลักของบริษัทก็เป็นธุรกิจระบบนํา้ซึ่งเป็นจุดแข็งของบริษัท ดังนั้นการนาํผลิตภัณฑก์ลุ่มนีเ้ขา้สู่ธุรกิจของ

บริษัทจึงเป็นกา้วสาํคญัไปสู่ความเป็น All Solutions of Water อีกกา้วหน่ึง และสอดคลอ้งกับนโยบายการขยายผลิตภณัฑใ์ห้

ครอบคลมุการใหบ้รกิารระบบนํา้ครบวงจรและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้  

ในปี 2565 – 2567 บริษัทมีแผนการท่ีจะขยายตลาดผลิตภัณฑก์ลุ่มป๊ัมนํา้และวาลว์ โดยคาดว่าใชแ้หล่งเงินทุนจาก

เงินทนุหมนุเวียนภายในกจิการ ดงันี ้ 

1) บริษัทจะเริ่มเจาะกลุ่มตลาดครวัเรือน (บา้นพกัอาศยั) เนน้สินคา้ราคาย่อมเยา เช่น ป๊ัมนํา้อตัโนมตัิเพ่ือเจาะตลาด 

โดยขายผ่านรา้น Water Store และรา้นคา้ทั่วไปท่ีทาํธุรกิจเก่ียวสินคา้ในบา้นพกัอาศยัและฮารด์แวรเ์ป็นหลกั  

2) บริษัทจะจัดหาผูผ้ลิต เพ่ิมเพ่ือจัดซือ้ป๊ัมชนิดใหม่ ท่ีตอบโจทยล์ูกคา้และตลาดท่ีมีความตอ้งการสูงในกลุ่มสินคา้

ระดบักลางและสินคา้ราคาประหยดั ไดแ้ก ่ป๊ัมสาํหรบัสบูจ่ายนํา้ประปาในอาคาร ป๊ัมสาํหรบัระบบความรอ้น-เย็นในอาคาร ป๊ัม

สาํหรับงานเกษตร เช่น ป๊ัมหอยโข่ง ป๊ัมบาดาล ป๊ัมสาํหรับระบบชลประทาน และป๊ัมท่ีใช้ในกระบวนการผลิตในโรงงาน

อตุสาหกรรม เป็นตน้ 

3) บริษัทมีแผนท่ีจะเปิดตวัแทนจาํหน่ายใหม่ท่ีเชี่ยวชาญในอีก 3 กลุ่ม คือ ป๊ัมนํา้สาํหรบักลุ่มงานอาคาร กลุ่มบริหาร

จดัการนํา้ (การเกษตรและชลประทาน) และกลุ่มอตุสาหกรรม ใหส้อดคลอ้งกบัการขยายผลิตภณัฑท่ี์ระบไุวใ้นขอ้ก่อนหนา้ เพ่ือ

สรา้งยอดจากการขายสินคา้ของรา้นคา้และตวัแทนจาํหน่ายใหม่ และยอดขายจากการเขา้ประมลูงานโครงการทัง้ลกูคา้กลุ่ม

ครวัเรือน เชิงพาณิชย ์และอุตสาหกรรม โดยบริษัทจะใชช้่องทางการจาํหน่ายผ่านตัวแทนจาํหน่ายของบริษัทท่ีมีอยู่และจะ

ขยายต่อไปในอนาคต รวมถึงจะนาํเสนอผลิตภณัฑก์ลุ่มป๊ัมและวาลว์แก่ฐานลกูคา้เดิมดว้ย 

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัทมีแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) หลากหลายโครงการ ทั้งการปรับปรุงระบบเดิม เช่น การ

ปรบัปรุงระบบขอ้มูลเดิมใหข้ึน้สู่ระบบ Cloud Storage การจัดซือ้ลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พ่ิมเติม การปรบัปรุงระบบ

เครือข่าย พฒันาโปรแกรมระบบงานฝ่ายผลิตประกอบ และการพฒันาโครงการใหม่ ไดแ้ก่ การพฒันาระบบงาน CRM/SCRM 

เพ่ือพฒันาระบบสาํหรบัจดัเก็บฐานขอ้มลูและวเิคราะหข์อ้มลูลกูคา้บนเวบ็ไซต ์และพฒันาระบบ Mobile Application ดา้น IoT

เพ่ือสนบัสนนุการใชง้านสินคา้จากรา้น Aquatek นอกจากนีบ้รษิัทยงัมีแผนท่ีจะพฒันาระบบ Digital Marketing โดยการจดัซือ้

เคร่ืองมือในการบริหารจัดการข้อมูลบน Platform Social Media ของบริษัท เพ่ือรองรับการจัดทาํขอ้มูล จัดทาํส่ือ เผยแพร่

ขอ้มูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทคาดว่าจะใชง้บประมาณรวม 8 ลา้นบาทในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดงักล่าวในช่วงปี 2565 – 2567 และคาดว่าจะใชเ้งินลงทนุจากเงินทนุหมนุเวียนภายในกิจการ 
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1. โครงสร้างและการดาํเนินงานของบริษทั 

 

1  นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

 บริษัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “FTI”) ก่อตัง้เมื่อปี 2540 โดยคุณวิกร ภูวพัชร ์และ

คณุวรญา  ภวูพชัร ์ดว้ยทนุจดทะเบียนเริ่มตน้ 1,000,000 บาท ซึ่งบริษัทมีชื่อเดิมว่า บรษิัท ฟังกช์ั่น เทรดดิง้ จาํกัด โดยในช่วง

เริ่มตน้บริษัทประกอบธุรกิจหลกัเก่ียวกับการนาํเขา้สินคา้และจดัจาํหน่ายเคร่ืองกรองนํา้และอปุกรณอ์ะไหล่สาํหรบัเคร่ืองกรอง

นํา้ดื่ม ดว้ยแนวคิดแบบ “One Stop Service” ใหก้บักลุ่มลกูคา้กลุ่มรา้นคา้ โดยขายส่งเคร่ืองกรองนํา้ท่ีใชใ้นกลุ่มพาณิชย ์เช่น 

โรงงานผลิตนํา้ดื่ม นํา้แข็ง รา้นอาหาร และครวัเรือน ไม่ไดข้ายตรงถึงผูบ้รโิภค (End User)  บรษิัทนาํเขา้สินคา้จากตา่งประเทศ

เป็นหลกั  โดยบรษิัทถือเป็นผูจ้ดัจาํหน่ายรายแรกท่ีนาํเคร่ืองกรองนํา้ประเภท RO (Reverse Osmosis) เขา้มาทาํการตลาดใน

ประเทศไทย และถือเป็นการปฏิวตัิรูปแบบการใชง้านเคร่ืองกรองนํา้จากเดิมท่ีเป็น Stainless มาเป็นเคร่ืองกรองนํา้ 5 ขัน้ตอน 

และ RO ท่ีเป็นไสก้รองในปัจจบุนั ซึ่งเป็นหน่ึงในกญุแจของความสาํเรจ็ท่ีทาํใหเ้คร่ืองกรองนํา้ของบรษิัทสามารถตอบโจทยด์า้น

สขุภาพ ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑข์องบรษิัทเป็นท่ีรูจ้กัและไดร้บัการยอมรบัอย่างกวา้งขวาง 

 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาบริษัทไดม้ีการนาํเสนอสินคา้ใหม่ ๆ พัฒนาคุณภาพสินคา้ รวมถึงการพฒันางานประกอบ 

(Assembly) เพ่ิมมากขึน้ ผนวกกับการมีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการออกแบบและวางระบบกรองนํา้ทัง้เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค จึงทาํให้บริษัทกา้วสู่การเป็นผูด้าํเนินธุรกิจเคร่ืองกรองนํา้และระบบนํา้แบบครบวงจร (All Solutions of 

Water) บริษัทได้สรา้งตราสินค้าจาํนวนมากกว่า 23 แบรนด ์เพ่ือสรา้งความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพ่ือรองรับความ

ตอ้งการของผูบ้รโิภคทกุกลุ่ม โดยบรษิัทไดข้ยายฐานผูบ้รโิภคใหค้รอบคลมุทัง้ในประเทศและประเทศเพ่ือนบา้นผ่านรา้นคา้และ

ผูจ้ดัจาํหน่ายกว่า 600 ราย ซึ่งเป็นผูข้ายสินคา้ของบริษัทใหร้า้นขนาดเล็กหรือขายปลีกใหผู้บ้รโิภคคนสดุทา้ย (End User) ซึ่ง

เป็นฐานลูกคา้หลักของบริษัท ทั้งนีบ้ริษัทไดพ้ัฒนาผู้จาํหน่ายผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของรา้น Water Store เพ่ือสรา้งจุดขาย

เฉพาะผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ของบริษัทเท่านัน้ ซึ่งจะทาํใหบ้รษิัทพฒันาศกัยภาพความสามารถในการทาํผลการดาํเนินงาน

ไดด้ีขึน้  

 การประกอบธุรกิจของบริษัทจะครอบคลุมฐานผู้บริโภคสินคา้กลุ่มหลักทุกกลุ่มไดแ้ก่ ประเภทผูบ้ริโภคกลุ่มใชเ้ชิง

พาณิชย ์กลุ่มครวัเรือน และกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งแบ่งตามปริมาณการบริโภคนํา้ ท่ีผ่านมาผูบ้รโิภคกลุ่มใชเ้ชิงพาณิชย ์เช่น 

โรงงานผลิตนํา้ดื่ม/นํา้แข็ง รา้นอาหาร เป็นกลุ่มผูบ้รโิภคผลิตภณัฑข์องบรษิัทในสดัส่วนท่ีใหญ่ท่ีสดุ และบรษิทัเล็งเห็นศกัยภาพ

การเติบโตของผูบ้ริโภคกลุ่มครวัเรือนซึ่งใหค้วามสาํคญักับการบรโิภคนํา้ท่ีมีคุณภาพท่ีดีขึน้ โดยเฉพาะผูบ้รโิภคท่ีมีกาํลงัซือ้สงู 

บรษิัทจึงมีแผนท่ีจะขยายตวัแทนจาํหน่ายโดยมุ่งเนน้การขยายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มตลาดบนซึ่งบรษิัทประเมินว่ายงัมีศกัยภาพใน

การเติบโตภายใตร้า้น Aquatek ซึ่งจะจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องบรษิัทภายใตแ้บรนด ์Aquatek โดยเฉพาะ       

1.1 วิสัยทัศน ์วัตถุประสงค ์เป้าหมาย และกลยุทธใ์นการดาํเนินงาน 

บรษิัทไดก้าํหนดวิสยัทศัน ์พนัธกิจ นโยบายคณุภาพ และแผนการดาํเนินงานในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้

 

วิสัยทัศน ์(Vision) 

เป็นองคก์รท่ีเป็นผูน้าํดา้นผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบันํา้อย่างครบวงจรทัง้ในประเทศและในภมูิภาคอาเซียน 
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พันธกิจ (Mission) 

1. จดัหาและพฒันาผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบันํา้ในราคายตุิธรรมเพ่ือเป็นทางเลือกและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้

ท่ีมีหลากหลาย 

2. มุ่งมั่นในการพฒันาความสมัพนัธท่ี์ยั่งยืนระหว่างบรษิัทกบัลกูคา้ คู่คา้ ผูร้ว่มลงทนุและชมุชนท่ีเก่ียวขอ้ง ใน

ลกัษณะท่ีเป็นพนัธมิตรกนัเพ่ือใหเ้กิดประโยชนท่ี์สงูสดุกบัทกุฝ่าย 

3. ใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมเป็นหลกัในการประกอบกิจการเพ่ือการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรกิารเก่ียวกบันํา้เป็นไป

อย่างไรข้ีดจาํกดั 

4. มุ่งพฒันาบคุลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพในธุรกจิท่ีเก่ียวกบันํา้ มคีณุธรรมและจรยิธรรมในการทาํงาน 

 

นโยบายคุณภาพของบริษัท (Quality Policy) 

“มุ่งมั่นใหบ้ริการ ส่งมอบผลิตภัณฑเ์ก่ียวกับนํา้อย่างครบวงจร ดว้ยนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ในราคา

ยตุิธรรม” 

วัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักขององคก์ร 

1. เป็นหน่ึงในผู้นาํด้านนํา้ (ทั้งนํ้าอุปโภคและบริโภค) ตามคาํมั่นสัญญาท่ีให้ไว้กับลูกค้าท่ีว่า “All solutions of 

water” ทกุครัง้ท่ีคิดถึงเร่ืองนํา้ ใหค้ิดถึงฟังกช์ั่น  

2. มีอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของรายไดแ้ละกาํไรในทุกกลุ่มผลิตภณัฑ ์โดยการขยายไปยงักลุ่มลกูคา้เดิมและ

ขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกคา้เป้าหมายใหม่ รวมถึงการขยายตลาดให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

ตลอดจนการขยายตลาดไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น 

3. มุ่งมั่นใหบ้ริการและส่งมอบสินคา้ท่ีมีคุณภาพ เชื่อถือได ้และเป็นท่ียอมรบัจากลูกคา้ในระดับสากล ดว้ยราคา

ยตุิธรรม “ในคณุภาพเดียวกนั เราขายถกูท่ีสดุ” 

4.  พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยการฝึกอบรม และให้ความรูก้ับพนักงานของบริษัท และการใหค้วามรูแ้ก่

ตัวแทนจาํหน่ายและรา้นคา้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้ขา้ใจในสินคา้ของบริษัทมากขึน้  รวมถึงการลงทุนทางดา้น

ระบบขอ้มลูสารสนเทศ (IT) เพ่ือการบรหิารจดัการสินคา้คงเหลือและรองรบัการเติบโตของธุรกิจ 

5. สรา้งการเติบโตอย่างต่อเน่ือง และยั่งยืน เพ่ือสรา้งผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ทกุฝ่าย 

 

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่าํคัญ 

 

3 มกราคม 2540  จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท ฟังกช์ั่น เทรดดิง้ จาํกัด โดยมีทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ 1 ลา้นบาท  

แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท ประกอบธุรกิจนาํเขา้มาเพ่ือ

จาํหน่ายไสก้รอง และเคร่ืองกรองนํา้สาํหรบัลกูคา้เคร่ืองกรองนํา้ท่ีใชใ้นครวัเรือน โดยนายวิกร  

ภวูพชัร ์โดยมีสาํนกังานตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี 113/9 หมู่ท่ี 3 แขวงบางชนั เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 

และในปี 2545  ไดเ้พ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 5 ลา้นบาท เพ่ือขยายธุรกิจ  

2547  ซือ้ท่ีดินเพ่ิมจาํนวน 1 ไร ่และยา้ยสาํนกังานมาท่ีเลขท่ี 313 ถนนเจรญิพฒันา แขวงบางชนั เขต

คลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพ่ือสรา้งสาํนกังานแห่งใหม ่ 
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มิถนุายน 2548  เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 5 ลา้นบาท เป็น 20 ลา้นบาท และซือ้ท่ีดินเพ่ิม เพ่ือขยายคลังสินคา้

และโรงงานตามนโยบายการประกอบธุรกิจในการสรา้งแบรนดสิ์นคา้ท่ีหลากหลายจึงตอ้งมี

คลงัสินคา้เพ่ือรองรบัสินคา้เพ่ิมขึน้อนันาํไปสู่การขยายตลาดเคร่ืองกรองนํา้และสอดรบักบัการ

แข่งขนัท่ีเพ่ิมมากขึน้ 

 เปล่ียนชื่อจาก บริษัท ฟังก์ชั่น เทรดดิง้ จาํกัด เป็น บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด 

เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับการประกอบธุรกิจระบบนํา้ใหค้รอบคลมุไม่จาํกดัเพียงแค่การซือ้มาขายไป

หรือเทรดดิง้เพียงอย่างเดียว  

2554   เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 20 ลา้นบาท เป็น 30 ลา้นบาทเพ่ือลงทุนในสินคา้ เพ่ิมสต็อก ในการ

สรา้งแบรนดท่ี์หลากหลาย  

2559  บรษิัทไดร้บัโครงการ “นํา้ดื่มประชารฐั” ของรฐับาลเป็นการทาํนํา้ดื่มเพ่ือชมุชน ซึ่งเป็นโครงการ

นํา้ดื่มแบบ RO ส่งผลใหต้ลาดนํา้ดื่ม RO (Reverse Osmosis) ขยายตวัเพ่ิมขึน้ ซึ่งโครงการนํา้

ดื่มประชารฐั จัดทาํ 2 รอบ คือ รอบท่ี 1 ปี 2559 และรอบท่ี 2 ปี 2561โดยเป็นการสั่งซือ้จาก

ลกูคา้ของบรษิัท 

 เริ่มเตรียมตวัเขา้จดทะเบียนเขา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ แต่งตัง้ผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายชื่อของก.ล.ต. 

 พฤศจิกายน : ปรับโครงสรา้งการถือหุ้นโดยจัดตั้งบริษัท ฟังก์ชั่น กรุ๊ป จาํกัด เมื่อวันท่ี 17 

พฤศจิกายน 2559 ดว้ยทุนจดทะเบียน 1 ลา้นบาท จาํนวน 100,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 

10 บาท ซึ่งถือหุน้โดยกลุ่มนายวิกร ภวูพชัร ์ถือหุน้ในบริษัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด 

เพ่ือให ้ฟังกช์ั่น กรุ๊ป เป็นบรษิัทเพ่ือการลงทนุเพียงอย่างเดียว 

 ธันวาคม : ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 5/2559 เมื่อวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 มีมติใหบ้ริษัท

ไดเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 30 ลา้นบาทเป็น 200 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 170 ลา้นบาท ทั้ง

จาํนวนเป็นการเขา้มาถือหุน้ของบริษัท ฟังกช์ั่น กรุ๊ป จาํกดัส่งผลให ้ฟังกช์ั่น กรุ๊ป มีสดัส่วนการ

ถือหุน้ในบรษิัทรอ้ยละ 85.03 โดยนาํเงินท่ีไดจ้ากการเพ่ิมทุนเพ่ือซือ้ท่ีดินสรา้งคลงัสินคา้ และ

ชาํระหนีเ้งินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

2560  ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2560 เมื่อวนัท่ี 1 ธันวาคม 2560 มีมติอนุมตัิแต่งตัง้

คณะกรรมการบรษิัทใหม่จาํนวน 4 ท่านเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่าน ไดแ้ก่ ผูช้่วยศาสตราจารย์

อมัพร  เท่ียงตระกลู พลตาํรวจตรีสรุพงษ์ ชยัจนัทร ์และ พลเอกพิชิต บุญญาธิการ และไม่อิสระ 

1 ท่าน ไดแ้ก่ คณุ คณุชรณั  เลิศธีรพจน ์

2561  มกราคม : ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 20 มกราคม 2561 มีมติ

อนมุตัิแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิัทใหม่จาํนวน 2 ท่านซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ คณุนรศิ  ชยั

สตูร และคณุทวีศกัดิ์ ฟุ้งเกียรติเจรญิ 

 กมุภาพนัธ ์: ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ ์2561 มี

มติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทใหม่จาํนวน 1 ท่านซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ไดแ้ก่ รอง

ศาสตราจารย ์ดร.ระพีพรรณ  พิรยิะกลุ 
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 เมษายน : ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2561 มี

มติแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดว้ย ผูช้่วยศาสตราจารยอ์ัมพร  เท่ียงตระกูล 

คณุทวีศักดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ และ รองศาสตราจารย ์ดร.ระพีพรรณ  พิริยะกุล และในวันท่ี 15 

ธันวาคม 2561 ได้มีการประชุมคณะกรรมกาตรวจสอบเป็นครั้งแรก และแต่งตั้งผู้ช่วย

ศาสตราจารยอ์มัพร  เท่ียงตระกลูเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2562  เมษายน : ตามมติท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2562 ผูถื้อหุน้

มีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 40 ลา้นบาท สาํหรบัผลประกอบการปี 2561 และจดัสรร

ไวเ้ป็นทนุสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 20 ลา้นบาท 

 เมษายน : แต่งตัง้ตัวแทนจาํหน่ายรา้น Water Store แห่งแรก และภายในปี 2562 มีตัวแทน

จาํหน่ายรา้น Water Store 15 รา้นค้า แบ่งเป็นในประเทศ 14 รา้นค้า และต่างประเทศ 1 

รา้นคา้ (กมัพชูา) 

 พฤษภาคม : ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 มี

มติเพ่ิมทุนจดทะเบียนจาก 200 ลา้นบาทเป็น 225 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 25 ลา้นบาท ทั้ง

จาํนวนเป็นเพ่ิมทุนของบริษัท ฟังกช์ั่น กรุ๊ป จาํกัด เน่ืองจากผูถื้อหุน้เดิมรายอ่ืนสละสิทธ์ิส่งผล

ให ้ฟังกช์ั่น กรุ๊ป มีสดัส่วนการถือหุน้ในบรษิัทเป็นรอ้ยละ 86.69 (จากเดิมรอ้ยละ 85.03) 

 มิถนุายน : ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 2/2562 เมื่อวนัท่ี 15 มิถุนายน 

2562 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 30 ลา้นบาท และจดัสรรไว้

เป็นทนุสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 2.50 ลา้นบาท 

 ธันวาคม : ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 3/2562 เมื่อวนัท่ี 12 ธันวาคม 2562 มีมติ

อนมุตัิแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิัทใหม่จาํนวน 1 ท่าน ไดแ้ก่ คณุอรุณศกัดิ์  วงศก์วีวิทย ์

2563  เมษายน : ตามมติท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 เมื่อวนัท่ี 7 เมษายน 2563 ผูถื้อหุน้มี

มติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลจาํนวน 40.50 ลา้นบาท 

 ธันวาคม : ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 6/2563 เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 

2563 มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้จาํนวน 30.375 ลา้นบาท 

 ในปี 2563 เปิดรา้น Water Store เพ่ิมอีก 3 รา้นคา้ รวมเป็น 18 รา้นคา้ 

2564  อยู่ระหว่างการก่อสรา้งอาคารจัดแสดงสินคา้และจัดจาํหน่ายสินคา้ใหม่ บนท่ีตัง้สาํนักงาน

ปัจจบุนัของบริษัทซึ่งมีขนาดท่ีดินประมาณ 14 ไร่ ซึ่งอาคารดงักล่าวไดข้ออนมุตัิการลงทุนจาก

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 1/2563 และไดร้บัเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินแลว้ 

 ในปี 2564 เปิดรา้น Water Store เพ่ิมอีก 1 รา้นคา้ รวมเป็น 19 รา้นคา้ 

 พฤศจิกายน : ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 4/2564 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 

2564 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสะสมและกาํไรสุทธิจากผลการ

ดาํเนินงานสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2564 จาํนวน 105.66 ลา้นบาท โดยไม่ตอ้งจดัสรรเงินไว้

เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย เน่ืองจากบรษิัทไดต้ัง้สาํรองตามกฎหมายครบแลว้ 

 เมื่อวันท่ี  30 พฤศจิกายน 2564  เพ่ิมทุนชาํระแลว้อีก 95 ลา้นบาท เป็น 320 ลา้นบาท โดย

เสนอขายใหผู้ถื้อหุน้หุน้เดิมตามสดัส่วนจาํนวน 0.95 ลา้นหุน้ 
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 เมื่อวนัท่ี  3 ธันวาคม 2564  FTI จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยเปล่ียนชื่อเป็น 

“บรษิัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน)” และเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 

100 บาท เป็นหุน้ละ 1 บาท และเพ่ิมทุนอีก 130 ลา้นบาท เป็น 450 ลา้นบาท เพ่ือเสนอขาย

หุน้สามญัเพ่ิมทนุต่อประชาชนทั่วไป จาํนวน 130 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

2565  กมุภาพนัธ ์: แตง่ตัง้ตวัแทนจาํหน่ายรา้น Aquatek แห่งแรก 

 

1.3 ข้อผูกพนัทีบ่ริษทัให้คาํม่ันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลกัทรัพยแ์ละ/หรือเงือ่นไขการ

อนุญาตของสาํนักงาน (ถ้ามี) และ/หรือเงือ่นไขการรับหลักทรัพยข์องตลาดหลักทรัพยฯ์ (ถ้ามี) 

 

 - ไม่มี - 

 

1.4 ชื่อ สถานที่ตั้งสํานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท ์โทรสาร เว็บไซตบ์ริษัท จํานวน

และชนิดของหุ้นทีจ่าํหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

  

ชื่อ : บรษิัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน)  

ชื่อย่อหลกัทรพัย ์ : FTI 

ประเภทธุรกิจ : ประกอบธุรกิจนาํเขา้ ประกอบผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑเ์ก่ียวกับระบบบาํบัดนํา้ (Water 

Treatment) ครบวงจร ไดแ้ก่ เคร่ืองกรองนํา้ จาํหน่ายไสก้รอง สารกรอง ตลอดจนอุปกรณ์

สาํหรบัเคร่ืองกรองนํา้ รวมถึงการใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้ง   

เลขทะเบียน : 0107564000421 

ทนุจดทะเบียน : 450,000,000 บาท 

ทนุเรียกชาํระแลว้ : 320,000,000 บาท 

จาํนวนหุน้ : 450,000,000 หุน้ 

มลูค่าหุน้ (พาร)์ : 1 บาท/หุน้ 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 313 ถนนเจรญิพฒันา แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510  

เว็บไซตบ์รษิัท : www.functioninter.co.th  
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2.  ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

2.1 โครงสร้างรายได ้

โครงสรา้งรายไดแ้บ่งตามส่วนงานกลุ่มผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย: 

โครงสร้างรายไดจ้ากการขาย

และบริการแบ่งตามส่วนงาน  

2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่)* 
ปี 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. ผลิตภณัฑท์ี่ใชเ้ชิงพาณิชย์/1 233.77 31.66 289.79 33.09 234.77 32.57 

2. ผลิตภณัฑท์ี่ใชใ้นครวัเรือน/1 250.31 33.89 286.85 32.75 228.04 31.64 

3. ผลิตภณัฑท์ี่ใชเ้ชิง
อตุสาหกรรม/1 

171.70 23.25 196.41 22.43 175.78 24.39 

4. สารกรอง (Media) 77.27 10.46 87.50 9.99 78.77 10.93 

รวมรายได้จากการขาย 733.05 99.26 860.55 98.26 717.36 99.53 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ/2 0.22 0.03 0.54 0.06 0.17 0.02 

รวมรายไดห้ลัก  733.27 99.29 861.09 98.32 717.53 99.53 

รายได้อ่ืนๆ /3 5.26 0.71 14.68 1.68 3.22 0.45 

รวมรายได้ 738.53 100.00  875.77 100.00  720.75 100.00 

หมายเหต ุ /1 ผลิตภณัฑ ์หมายถึง เคร่ืองกรองนํา้และอปุกรณร์ะบบนํา้สาํหรบัใชเ้ชิงพาณชิย ์ครวัเรือน และอตุสาหกรรม 
/2 รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการประสานงานใหบ้ริการขนส่งสินคา้ และการวิเคราะหค์ณุภาพนํา้ เป็นตน้ 

 /3 รายไดอ่ื้น ๆ ประกอบดว้ย กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน รายไดค้า่เช่า และ รายไดเ้บ็ดเตล็ด เป็นตน้ โดยใน ปี 2563 มีการกลบั รายการ  
   สาํรองการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือจาํนวน 7.08 ลา้นบาท 
 * ในระหวา่งปี 2564 บริษัทไดจ้ดัประเภทคา่ใชจ่้ายในการโฆษณา ไปเป็นตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายจาํนวน 5.18 ลา้นบาท บริษทัจึงได ้
                   แกไ้ขจดัประเภทรายการปีก่อน โดยการปรบัยอ้นหลงังบการเงินของปี 2563 ใหม่ จาํนวนเงินของรายการปรบัปรุงที่มีการเปลี่ยนแปลง 
                   ต่อรายการในงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ส่งผลให ้รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการเพ่ิมขึน้ 
                   จาํนวน 5.18 ลา้นบาท ตน้ทนุขายและบริการลดลง 5.14 ลา้นบาท และตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายลดลง 0.04 ลา้นบาท 

 

2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

2.2.1 ลักษณะผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

บรษิัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจนาํเขา้ ประกอบผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ก่ียวกับ

ระบบบาํบัดนํา้ (Water Treatment) ครบวงจร ไดแ้ก่ เคร่ืองกรองนํา้และอุปกรณร์ะบบกรองนํา้  ไสก้รอง สารกรอง ตลอดจน

ผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบบาํบดันํา้ รวมถึงการใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสินคา้ของบรษิัทแยกตามลกัษณะผลิตภณัฑ ์

ดงันี ้

1) เคร่ืองกรองนํา้และอปุกรณร์ะบบกรองนํา้ 

2) สารกรอง (Media) 

3) ผลิตภณัฑป๊ั์มและวาลว์ 
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1) เคร่ืองกรองนํ้าและอุปกรณร์ะบบกรองนํ้า 

เคร่ืองกรองนํา้ใชส้าํหรบัปรบัปรุงคณุภาพนํา้ใหด้ีขึน้ก่อนท่ีจะนาํไปบรโิภค  โดยสามารถกรองไดท้ัง้นํา้ประปา นํา้กร่อย 

นํา้เค็ม และนํา้กระดา้ง โดยการกรองนํา้เพ่ือการบรโิภคเนน้เร่ืองการปรบัปรุงคุณภาพนํา้ รสชาตินํา้ รวมถึงส่ิงท่ีสาํคญัท่ีสดุ คือ 

การกาํจดัส่ิงปนเป้ือนและเชือ้โรคออกจากนํา้  

 

เคร่ืองกรองนํา้มีส่วนประกอบสาํคัญ ไดแ้ก่ Body (ตัวเคร่ืองกรองนํา้) Housing (กระบอกไสก้รองนํา้) ไสก้รอง และ

อุปกรณป์ระกอบอ่ืน ๆ เช่น  ก๊อก ขอ้ต่อ สายนํา้ ถังนํา้ โดยระบบของเคร่ืองกรองนํา้นัน้มีอยู่หลายประเภท ขั้นอยู่กับไสก้รอง 

เทคโนโลยีการกรอง  รวมถึงลาํดบัและจาํนวนขัน้ตอนการกรองดว้ย โดยไสก้รองเป็นอปุกรณห์ลกัท่ีสาํคญัท่ีสดุของเคร่ืองกรอง

นํา้ ซึ่งไสก้รองนํา้แต่ละประเภทมีอายกุารใชง้านเฉล่ีย 3 – 6 เดือน และมีคณุสมบตัิท่ีต่างกนัไปดงัตวัอย่างต่อไปนี ้ 

ไสก้รอง Sediment Filter -  ทาํหนา้ท่ีในการกรองส่ิงสกปรกขนาดใหญ่ เช่น ตะกอน สนิม กรวด ทราย โคลน ตะไคร่นํา้ 

และสารแขวนลอยต่าง มกัใชใ้นการกรองขัน้ตอนแรกสดุ ช่วยใหไ้สก้รองละเอียดท่ีกรองนํา้ต่อจากไสก้รองนีไ้ม่อดุตนั   
ไสก้รอง Carbon – เป็นไสก้รองคารบ์อนอัดแท่งหรือคารบ์อนชนิดเกล็ดคุณภาพสูง เป็นขั้นตอนการกรองเพ่ือกาํจัด

คลอรีน สารอินทรีย ์และสารอนินทรียบ์างชนิด ซึ่งสารเหล่านีเ้ป็นสารท่ีก่อใหเ้กิด กล่ิน สี รส ท่ีไม่พึงประสงค ์รวมทั้งสารท่ี

ก่อใหเ้กิดพิษในนํา้ดว้ย เช่น คลอรีน ยาฆ่าแมลง และสารไฮโดรคารบ์อน (สารก่อมะเรง็)  

ไสก้รอง Resin - ไสก้รองเรซินเป็นการกรองโดยใชห้ลกัการแลกเปล่ียนประจุ (Ion Exchange) โดยผ่าน Resin ซึ่งเป็น

ตวักลางในการดดูสารละลายจาํพวกหินปนู แลว้ปล่อยประจท่ีุเป็นโซเดียมลงสู่นํา้ ทาํใหน้ํา้ท่ีผ่านไสก้รองนีม้ีความนุ่มนวล ชวน

ดื่มมากขึน้ พรอ้มทัง้ยงัปรบัความกระดา้งของนํา้ และ ป้องกนัหินปนูซึ่งเป็นสาเหตขุองการเกิดน่ิว  

ไสก้รอง UF (Ultra filtration) – เป็นไสก้รองท่ีมีประสิทธิภาพดี กรองไดล้ะเอียด มีขนาดการกรองท่ีเล็กถึง 0.01 ไมครอน 

สามารถกาํจดัตะกอนขนาดเล็ก และเชือ้โรคต่างๆได ้

ค่าเชือ้ดว้ยระบบ UV (Ultra Violet) – เป็นการค่าเชือ้โรคในนํา้ดว้ยรงัสี UV โดยระบบจะมีอายกุารใชง้านตามหลอด UV 

และตอ้งใชไ้ฟฟ้า 
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กรองดว้ยระบบ RO (Reverse Osmosis: RO) – เป็นการกรองเชือ้และสารละลายในนํา้ เช่น หินปนู สนิม แมกนีเซียม 

โซเดียม เป็นการกรองโดยผ่านเนือ้เยื่อ Membrane ขนาดการกรองเล็กมากถึง 0.0001 ไมครอน ซึ่งเป็นไสก้รองท่ีละเอียดท่ีสดุ

ในปัจจบุนั จึงทาํใหน้ํา้สะอาดและบรสิทุธ์ิ เป็นระบบกรองท่ีราคาสงูสดุ 

ไสก้รองโพสคารบ์อน -  ทาํหนา้ท่ีปรบักล่ินและรสชาติของนํา้อนัเกิดจากกระบวนการต่าง ๆ  กรองสารเคมีท่ีมีพิษต่อ

รา่งกาย นอกจากนีย้งัทาํหนา้ท่ีปรบัความเป็นกรด-ด่างของนํา้ โดยมกัจะเป็นการกรองขัน้ตอนสดุทา้ย  

 

บรษิัทจดัหาผลิตภณัฑท์ัง้ในรูปแบบวตัถุดิบและชิน้ส่วนเพ่ือมาประกอบเป็นเคร่ืองกรองนํา้ท่ีโรงงานของบริษัทและจา้ง

ผลิตสินคา้สาํเร็จรูปในลกัษณะ OEM ภายใตต้ราสินคา้ของบริษัทเอง (Own Brand) ซึ่งสินคา้ของบริษัทมีความหลากหลาย

ครอบคลุมฐานผูบ้ริโภคทุกกลุ่ม อีกทั้งบริษัทยังจัดหาผลิตภัณฑ์มาจาํหน่ายในรูปแบบของตราสินคา้ของผูผ้ลิต (Original 

Brand) เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภณัฑใ์หม้ากยิ่งขึน้อีก โดยสดัส่วนการจาํหน่ายสินคา้แบรนดข์องบริษัทเองคิดเป็น

ประมาณ 3/4 ส่วน 1/4 เป็นการจาํหน่ายสินคา้ในแบรนดสิ์นคา้ของผูผ้ลิต  ทัง้นีบ้รษิัทใหค้วามสาํคญักบัคณุภาพของผลิตภณัฑ์

ท่ีมีคุณภาพระดับสากลเพ่ือยกระดบัความน่าเชื่อถือของแบรนด ์โดยบริษัทจะคดัเลือกผลิตภัณฑพ์รอ้มกับขัน้ตอนการจดัหา

ผูผ้ลิต ซึ่งผู้บริหารของบริษัท ร่วมกับฝ่ายจัดซือ้ และ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา จะจัดหาผูผ้ลิตและผลิตภัณฑ์ตามแนวทางการ

ตรวจสอบคณุภาพและความน่าเชื่อ เช่น ใหผู้ผ้ลิตส่งตวัอย่างสินคา้มาทดสอบ หรือซือ้สินคา้ตวัอย่างมาทดสอบท่ีบรษิัท  ทัง้นี ้

ผลิตภณัฑข์องบรษิัทประมาณรอ้ยละ 90 นาํเขา้มาจากต่างประเทศ (ประมาณรอ้ยละ 70 ของยอดจดัซือ้รวมมาจากประเทศ

จีน) และประมาณรอ้ยละ 10 สั่งซือ้ในประเทศไทย 

บริษัทจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์หก้ับลกูคา้ซึ่งเป็นรา้นคา้ทั่วไป ซึ่งมีจาํนวนมากกว่า 600 ราย รวมทัง้ตวัแทนจาํหน่ายในชื่อ 

Water Store ทั้งในและต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการขายส่ง (Business to Business: B2B) เป็นหลัก ซึ่งรา้นคา้และ

ตวัแทนจาํหน่ายจะเป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้ของบรษิัทต่อไปยงัผูบ้ริโภค (End User) ซึ่งหากแบ่งตามฐานผูบ้ริโภคแลว้ ผลิตภณัฑ์

ของบริษัทสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นครวัเรือน ผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้พ่ือการพาณิชย ์และผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้น

งานอุตสาหกรรม  ซึ่งผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทใช้เทคโนโลยีการกรองท่ีไม่ต่างกันมากนัก ส่ิงท่ีต่างกันคือกาํลังการผลิตนํา้

สะอาดและอปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้ง 

เคร่ืองกรองนํ้าและอุปกรณแ์ยกตามกลุ่มผู้บริโภคสินค้า 

ก. ผลิตภัณฑท์ีใ่ช้เพื่อการพาณิชย ์(Commercial) 
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เคร่ืองกรองนํา้และอุปกรณร์ะบบนํา้ท่ีใชเ้พ่ือการพาณิชย ์เป็นเคร่ืองกรองนํา้ท่ีมีกาํลงัการผลิตระดบักลาง โดยมีขนาด

กระบอกไสก้รอง (Housing) ขนาด 20 นิว้ขึน้ไป รวมถึงตูน้ ํา้รอ้นนํา้เย็น ตูน้ ํา้หยอดเหรียญ ซึ่งจะใชใ้นกลุ่มสถานประกอบการ

หรือองค์กรขนาดกลาง เช่น ผู้ผลิตนํ้าดื่มบรรจุขวด อุตสาหกรรมทาํนํ้าแข็ง ระบบกรองนํ้าสาํหรับโรงพยาบาล โรงเรียน  

รา้นอาหาร ภตัตาคาร  โรงแรม รีสอรท์ หน่วยงานภาครฐั เช่น เทศบาล อบต. กรม กระทรวงต่างๆ 

ประเภทเคร่ืองกรองนํา้ท่ีใชเ้พ่ือเชิงพาณิชย ์มีดงันี ้

ประเภท กาํลังการผลิต ระบบกรอง ลาํดับการกรอง ตราสินค้า 

5 ขัน้ตอน (RO) 150 แกลลอน/วนั 1. Sediment / 

Polypropylene (PP) 

2. Block Carbon 

3. Resin 

4. Reverse Osmosis (RO) 

5. Post Carbon 

1+2+3+4+5 Treatton 

5 ขัน้ตอน (UF) 220 ลิตร/ชั่วโมง 6. Granular Activated 

Carbon (GAC) 

7. Ultrafiltration (UF) 

1+2+6+7+5 Aquatek Silver 

 
 

ประเภทตูน้ ํา้ท่ีใชเ้พ่ือเชิงพาณิชย ์มีดงันี ้

ประเภท คุณสมบัติ ระบบกรอง 
ลาํดับการ

กรอง 
ตราสินค้า 

ตูน้ ํา้รอ้นเย็น (RO) - ตู้นํ้ารอ้นเย็นระบบ RO พรอ้มด้วยระบบ

ก ร อ ง แ บ บ  Pretreatment ใน ก า ร ก ร อ ง 

คลอรีน สี กลิ่น  

- มีถงัเก็บนํา้เย็น 3.0 ลิตร นํา้รอ้น 1.8 ลิตร 

1. Sediment / 

Polypropylene (PP) 

2. Carbon 

3. Reverse Osmosis (RO) 

4. Post Carbon  

1+2+3+4 Aquatek 

Silver 
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ประเภท คุณสมบัติ ระบบกรอง 
ลาํดับการ

กรอง 
ตราสินค้า 

ตูน้ ํา้รอ้นเย็น (UF) - ตู้นํ้า ร ้อ น เย็น ท่ี ใช้ระบ บ  Ultrafiltration 

Membrane ในการกรอง พรอ้มด้วยระบบ

กรองแบบ Pretreatment  

- มีถงัเก็บนํา้เย็น 1.5 ลิตร นํา้รอ้น 2.0 ลิตร 

   

5. Ultrafiltration (UF) 1+2+5+4 WACO 

ตูน้ ํา้หยอดเหรียญ 

5 ขัน้ตอน 

- ตูน้ ํา้หยอดเหรียญท่ีกรองนํา้ดว้ยระบบ RO 

- ตวัตูผ้ลิตจากวสัดไุฟเบอร ์ทนแดดไดด้ี  

- มีระบบควบคุมและระบบหยอดเหรียญ

พรอ้มกบักญุแจลอ็กตู ้ป้องกนัการโจรกรรม  

- กาํลงัการผลิตนํา้ดื่ม 1,200  ลิตรต่อวนั 

6. Granular Activated 

Carbon (GAC) 

 

1+2+6+3+4 Uni Pure 

 

 

ข. ผลิตภัณฑท์ีใ่ช้ในครัวเรือน (Household) 

เคร่ืองกรองนํา้และอุปกรณ์ระบบนํา้ท่ีใชใ้นครวัเรือน เป็นเคร่ืองกรองนํา้สาํหรบัอุปโภคและบริโภคสาํหรบัท่ีพักอาศัย 

อาทิเช่น เคร่ืองกรองนํา้ 2 ขัน้ตอน, เคร่ืองกรองนํา้ 3 ขัน้ตอน, เคร่ืองกรองนํา้ 4 ขัน้ตอน, เคร่ืองกรองนํา้ 5 ขัน้ตอน รวมทัง้เคร่ือง

กรองนํา้ระบบ UF และระบบ RO ท่ีมีขนาดกระบอกไสก้รอง (Housing) ขนาด 10 นิว้ โดยกลุม่ผูใ้ชเ้คร่ืองกรองนํา้ครวัเรือนเป็น

ผูบ้รโิภคเคร่ืองกรองนํา้ในท่ีพกัอาศยัทัง้ในกรุงเทพมหานคร ต่างจงัหวดั และต่างประเทศ  

ประเภทเคร่ืองกรองนํา้ในครวัเรือนแบบต่าง ๆ ตามขัน้ตอนและระบบกรองนํา้ มีดงันี ้

 

ประเภท ระบบกรอง คุณสมบัติ 
ลาํดับการ

กรอง 
ตราสินค้า 

3 ขัน้ตอน 1. Sediment / 

Polypropylene (PP) 

- การกรองสิ่งสกปรกขนาดใหญ่ เช่น ตะกอน สนิม กรวด ทราย 

โคลน ตะไครน่ํา้ และสารแขวนลอยต่าง ๆ 

1+2+3 Uni Pure 

Green 
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ประเภท ระบบกรอง คุณสมบัติ 
ลาํดับการ

กรอง 
ตราสินค้า 

2. Carbon 

3. Resin 

- กรองสิ่งสกปรก และกาํจดัสี กลิ่น สารเคมีต่าง ๆ ท่ีปนมากบันํา้ 

- ลดความกระดา้งของนํา้ กาํจดัหินปนูทาํใหน้ํา้มีรสชาติดี 

4 ขัน้ตอน 4. Ultrafiltration (UF) 

 

5. Post Carbon 

- มีขนาดการกรองท่ีเล็กถึง 0.01 ไมครอน สามารถกาํจดัตะกอน

ขนาดเล็ก และเชือ้โรคต่างๆได ้

- ทาํหนา้ท่ีปรบักลิ่นและรสชาติของนํา้อนัเกิดจากกระบวนการ

ต่าง ๆ  ปรบัความเป็นกรด-ด่างของนํา้ ดว้ยสารกรองคารบ์อน

ความละเอียดสงู 

1+2+4+5 Uni Pure Blue 

5 ขัน้ตอน 6. Alkaline - ปรบัรสชาติ กลิ่นและเพิ่มความเป็นด่างใหก้บันํา้ เพื่อใหน้ํา้ท่ีได้

จากการกรองมีกลิ่นและรสชาติท่ีดี 

1+2+3+5+6 Hydro Max 

5 ขัน้ตอน 

(RO) 

7. Reverse Osmosis 

(RO) 

- กรองโดยผ่านเนือ้เย่ือ Membrane ขนาดการกรองเล็กมากถึง 

0.0001 ไมครอน จึงทาํใหน้ํา้สะอาดและบริสทุธิ ์

1+2+3+7+5 Aquatek 

Silver 

 

 
  

 

ค. ผลิตภัณฑท์ีใ่ช้ในงานอุตสาหกรรม (Industrial) 

เคร่ืองกรองนํา้ท่ีใช้ในงานอุตสาหกรรมเป็นเคร่ืองกรองนํา้ขนาดใหญ่กาํลังการผลิตสูง มีกาํลังการผลิตนํา้ตัง้แต่ 1 

ลกูบาศกเ์มตรต่อชั่วโมง รวมไปถึงอุปกณท่ี์ใชใ้นระบบกรองนํา้ขนาดใหญ่อ่ืนๆ เช่น ถังกรอง หวัวาลว์ ป๊ัมนํา้ กระบอกบรรจุไส้

กรอง มาตรวัดความดัน มาตรวัดนํ้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะใช้ในกลุ่มผู้ประกอบการท่ีต้องติดตั้งวางระบบนํ้าหรือ

ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการเคร่ืองกรองนํา้ท่ีมีกาํลงัการผลิตสงู  เช่น โรงงานนํา้ผลไม ้โรงงานผลิตชิน้ส่วนอิเลคทรอนิคส ์เคร่ืองมือ

แพทย ์อตุสาหกรรมเก่ียวกบั Boiler  อตุสาหกรรมบาํบดันํา้เสีย  รวมถึงผูต้ิดตัง้และจาํหน่ายสระว่ายนํา้ สปา 

ประเภทเคร่ืองกรองนํา้เชิงอตุสาหกรรม มีดงันี ้

เคร่ืองกรองนํา้เชิงอตุสาหกรรมระบบ RO 

เคร่ืองกรองนํา้ระบบรีเวิรส์ออสโมซีส (Reverse Osmosis: RO) เป็นการพฒันาระบบกรองนํา้เพ่ือกรองนํา้สะอาดและ

บริสทุธ์ิท่ีสดุ โดยกรองการผ่านเยื่อ Membrane  ซึ่งระบบ RO เป็นระบบท่ีสามารถเอาสารละลายท่ีอยู่ในนํา้ออกไดเ้กือบหมด 

แมแ้ต่นํา้ท่ีกรอ่ยมากก็สามารถทาํใหเ้ป็นนํา้จืดได ้เหมาะสาํหรบัโรงงานอุตสาหกรรมท่ีใชแ้หล่งนํา้จากนํา้บาดาลหรือแหล่งนํา้

อ่ืนท่ีมีค่าความเหน่ียวนาํไฟฟ้าสูงเกินกว่าค่ามาตรฐานนํา้ในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป หรือนํา้ท่ีใชใ้นอุตสาหกรรมเก่ียวกับ
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อาหารเพ่ือให้นํ้าปลอดเชือ้โรค แม้แต่การนําไปใช้ในระบบ Cooling Tower เพ่ือป้องกันการเกิดตะกรันในระบบหล่อเย็น  

ตวัเคร่ืองมีกาํลงัผลิตนํา้หลายขนาดตามท่ีลกูคา้ตอ้งการ 

 

ผลิตภัณฑอ่ื์น ๆ ของบริษัทท่ีใชใ้นระบบกรองนํา้ เช่น ถังกรอง ก๊อกนํา้ ขอ้ต่อ สายส่งนํา้ Body ของเคร่ืองกรอง และ

อะไหล่ต่าง ๆ มีตวัอย่างดงันี ้

Fibretrek Tank & Vessel – ถังกรองไฟเบอรก์ลาส (Fibre-reinforced Plastic: FRP) นิยมใชก้รองนํา้ท่ีมีปริมาณมาก 

สามารถใชไ้ดท้ัง้ในครวัเรือน การพาณิชย ์และอตุสาหกรรม ใชส้าํหรบักรองนํา้ดื่ม นํา้ใช ้นํา้บาดาล นํา้เค็ม กรองสารเคม ีและ

ใชไ้ดก้ับสารกรองแอนทราไซท ์สารกรองคารบ์อน สารกรองเรซิน สารกรองทราย โดยมีให้เลือกใช้หลายขนาดตามความ

ตอ้งการของผูใ้ชง้าน ตวัถงักรองจะมีนํา้หนกัเบากว่าวสัดท่ีุเป็นโลหะถึง 1 ใน 3 วสัดท่ีุใชท้าํพืน้ผิวภายนอกแข็งแรงทนทานผลิต

จากไฟเบอรเ์คลือบ Epoxy ดา้นในถงัทาํจากพลาสติก PE ทนต่อการถกูกดักรอ่น 
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ถังนํา้สาํรอง RO Hydro Max - Hydro Max RO tank เป็นถังเก็บนํา้ท่ีผ่านการกรองแลว้ สาํหรบัเคร่ืองกรองนํา้ระบบ 

RO ผลิตจากวสัดท่ีุมีความปลอดภยัมาตรฐาน Food Grade  มีขนาดความจตุัง้แต ่2.8 - 20 แกลลอน สามารถทนแรงดนัได ้50 

Psi  และมีแรงดนัลมอยู่ภายในถงั ทาํใหส้ะดวกในการใชน้ํา้ สินคา้ผ่านมาตรฐานความปลอดภยั NSF 

 

หวัควบคุมวาลว์แบบ Automatic/Manual - วาลว์ควบคุมถงักรองนํา้เป็นอปุกรณว์าลว์ควบคุมการทาํงานของถังกรอง

ไฟเบอรก์ลาส (FRP) ท่ีมีปากถังขนาด 2.5" โดยอัตโนมัติ ตัวเคร่ืองมีหนา้จอแสดงผลการทาํงานและสัญลักษณ์ทุกขั้นตอน 

สามารถใชง้านกับถังกรองท่ีตอ้งมีการฟ้ืนฟูสภาพสารกรอง (Regenerate) เช่น สารกรองเรซิน หรือ ถังกรองท่ีมีการทาํความ

สะอาดสารกรองดว้ยการลา้งยอ้น (Back Wash) เช่น สารกรองทราย สารกรองแมงกานีส สารกรองคารบ์อน 

 

 

2) สารกรอง (Media) 

สารกรองเป็นวสัดสิุน้เปลืองใชใ้นเคร่ืองกรองนํา้ทกุขนาด สารกรองประเภทต่าง ๆ ท่ีใชใ้นกระบวนการป้องกนัหรือดกัจบั

ส่ิงแปลกปลอมในนํา้ เป็นการกรองตะกอน กล่ิน สี รสชาติ ปรบัสภาพนํา้ อาทิ คารบ์อน เรซิน แมงกานีส ซึ่งส่วนใหญ่บรษิัทจะ

จาํหน่ายสารกรองใหลู้กคา้ในกลุ่มเพ่ือการพาณิชยห์รือกลุ่มอุตสาหกรรมท่ีตอ้งการใชส้ารกรองปริมาณมากเพ่ือการผลิตนํา้

สะอาด โดยตวัอย่างสารกรองท่ีบรษิัทจาํหน่าย มีดงันี ้
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Apza Anthracite – แอปซ่า แอนทราไซท ์ผลิตจากแร่แอนทราไซทท่ี์ผ่านการคดัสรรอย่างด ีมีคุณสมบตัิกักเก็บตะกอน 

โคลนตม ไวท่ี้ผิวภายนอกไดด้ี ดักจับสารแขวนลอยต่าง ๆ  กักเก็บสารแขวนลอยไดใ้นปริมาณท่ีมาก ใชบ้รรจุในถังกรองเพ่ือ

กรองตะกอน หรือสารแขวนลอย 

Aquasorb Carbon –  เป็นสารกรองท่ีผลิตจากถ่านหินท่ีผ่านกรรมวิธีเผาและใหค้วามรอ้น จนไดส้ารกรองท่ีมีความพรุน

สูง สารกรองมีลักษณะเป็นเกล็ดหรือเม็ดขนาดเล็ก  ใช้สาํหรับบรรจุในถังกรองหรือภาชนะ เพ่ือทาํหน้าท่ีดักจับ สี กล่ิน 

สารอินทรีย ์คลอรีน โลหะหนกัและสารพิษบางชนิด 

Biosis C2+ - เป็นสารกรองคารบ์อนระดบั Food Grade ท่ีผลิตจากกะลามะพรา้ว ผ่านกรรมวิธีเผาและใหค้วามรอ้น 

จนไดส้ารกรองท่ีมีความพรุนสูง มีความเป็นธรรมชาติ ใชส้าํหรบับรรจุในถังกรองหรือภาชนะเพ่ือทาํหนา้ท่ีกรองรส กล่ิน สี 

สารอินทรีย ์และสารตกคา้งต่างๆ ท่ีปนเป้ือนมากบันํา้ รวมทัง้กรองสารคลอรีน โลหะหนกั ยาฆ่าแมลง สารพิษต่าง ๆ 

Fast Pure Resin – สารกรองนํา้เรซินโดยทั่วไปจะนิยมใชแ้บบแคทไอออนเรซิน หรือ ไอออนประจุบวก โดยจะใชน้าํมา

กรองความกระดา้งของนํา้ ความกระดา้งเป็นสารละลายท่ีอยู่ในรูปของไอออนต่าง ๆ โดยสารกรองเรซินมีคุณสมบัติในการ

แลกเปล่ียนไอออนซึ่งจะทาํใหค้วามกระดา้งออกจากนํา้ 

สารกรองเรซินเมื่อผ่านการใชง้านไปไดร้ะยะหน่ึงจะมีความสามารถแลกเปล่ียนไอออนลดลง จึงตอ้งทาํการเปล่ียน

สารเรซินใหม่ โดยสเปคของผูผ้ลิตระบใุหอ้ยู่ประมาณ 3 – 5 ปี ขึน้อยู่กบัสภาพและปรมิาณการใชน้ํา้ของแต่ละแห่ง 

 

  

3) ผลิตภัณฑป๊ั์มและวาลว์ 

นอกเหนือจากป๊ัมนํา้ท่ีใชใ้นระบบกรองนํา้แลว้ บริษัทไดข้ยายผลิตภัณฑเ์พ่ิม โดยเริ่มดาํเนินการเพ่ิมการจาํหน่ายป๊ัม

สาํหรบัระบบนํา้อ่ืนใน 4 กลุ่มไดแ้ก่ กลุ่มครวัเรือน อาคารสงู/พานิชย ์บรหิารจดัการนํา้ และอตุสาหกรรม/โรงงาน  (รายละเอียด

ตามรูปดา้นล่าง) ซึ่งผลิตภณัฑก์ลุ่มนีบ้ริษัทจะเนน้การทาํตลาดมากขึน้ตัง้แต่ปี 2565 เป็นตน้ไป โดยป๊ัมนํา้ส่วนใหญ่ท่ีบริษัท

จาํหน่าย บริษัทนาํเข้าจากบริษัท Nanfang Pump Industry (CNP) บริษัทผู้ผลิตและจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ป๊ัมและอุปกรณ์ท่ี

เก่ียวขอ้งกับป๊ัมชั้นนาํของประเทศจีน และเป็นบริษัทลูกของ NANFANG ZHONGJIN ENVIRONMENT ซึ่งเป็นบริษัทท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหุน้เซินเจิน้ของประเทศจีน  โดย CNP จาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นสาธารณรฐัประชาชนจีนและส่งออกผลิตภณัฑ์

ไปมากกว่า 60 ประเทศทั่วโลก  
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มาตรฐานผลิตภัณฑ ์

นอกจากการคดัเลือกผูผ้ลิตและผลิตภณัฑจ์ากคณุภาพของสินคา้ ความน่าเชื่อถือของผูผ้ลิต รวมถึงการทดสอบสินคา้

ก่อนจาํหน่ายแลว้  บรษิัทยงัมีผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม Premium ท่ีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจากต่างประเทศ ดงันี ้

เคร่ืองหมาย

การค้า 
ผลิตภัณฑ ์

มาตรฐานที่

ได้รับรอง รายละเอียดมาตรฐาน เวลาทีไ่ด้รับรอง 

ULTRATEK 

 

ไสก้รอง Reverse 

Osmosis Membrane 

 

NSF มาตรฐาน NSF / ANSI/ CAN 61 

Drinking Water System Components – 

Health Effects 

ปี 2563 
(ต่ออายใุนปี 2565) 

 

 

มาตรฐาน NSF 

NSF หรือ National Sanitation Foundation ก่อตัง้ขึน้ในสหรฐัอเมรกิาเมื่อปีค.ศ. 1944 ในฐานะองคก์รอิสระดา้นความ

ปลอดภัยและสาธารณสุข โดย NSF ไดพ้ัฒนามาตรฐานแรกสาํหรบัสุขอนามัยของถังโซดาและอุปกรณ์ในรา้นขายอาหาร        

ในตน้ทศวรรษ 1950  ปัจจุบัน NSF มีมาตรฐานกว่า 70 มาตรฐาน และมีบุคลากรและผู้เชี่ยวชาญท่ีทาํหน้าท่ีตรวจสอบ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวกับอาหาร นํ้า และส่ิงแวดลอ้มใน 180 ประเทศทั่วโลก  ทั้งนี ้มาตรฐาน NSF 61 Drinking Water System 

Components – Health Effects เป็นมาตรฐานทางดา้นสขุภาพของอุปกรณ ์ชิน้ส่วน หรือวสัดุท่ีใชส้มัผัสกับนํา้ดื่ม ซึ่งระบุระดับ

ของสารปนเป้ือนและส่ิงสกปรกท่ีอนญุาตใหผ่้านเขา้สู่ระบบนํา้ดื่มระหว่างการใชผ้ลิตภณัฑน์ัน้ 

  

สิทธิประโยชนจ์ากบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

- ไม่มี – 
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การวิจัยและพัฒนา 

บริษัทไม่มีการวิจยัและพฒันาโดยตรง แต่บริษัทมุ่งเนน้ท่ีจะคดัเลือกจดัหาผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายและมีคุณภาพจาก

ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถึงการพฒันาผลิตภณัฑร์ว่มกับตวัแทนจาํหน่ายของบริษัท อีกทัง้ฝ่ายวิจยัและพฒันาของบริษัทจะ

ช่วยตรวจสอบคณุภาพนํา้หรือเคร่ืองกรองนํา้ในกรณีท่ีตวัแทนประสบปัญหาและไม่สามารถแกไ้ขดว้ยตวัเองได ้

การพฒันาผลิตภณัฑร์ว่มกบัรา้นคา้/ตวัแทนจาํหน่าย 

กรณีท่ีลกูคา้ตอ้งการใหบ้รษิทัไปใหบ้รกิาร บรษิัทจะนาํนํา้จากแหล่งท่ีตอ้งการพฒันาคณุภาพมาวิเคราะห ์เมื่อวิเคราะห์

เสรจ็ บรษิัทจะออกแบบระบบ เขียนสเปค เลือกใชอ้ปุกรณท่ี์ตอ้งใช ้และทาํรายการส่งทีมขายเพ่ือนาํเสนอลกูคา้ 

 โดยจุดเด่นของบริษัท คือ ความหลากหลายและความรวดเร็ว ทาํให้บริษัทสามารถตอบสนองความท่ีต้องการ

หลากหลายของลกูคา้ในพืน้ท่ีท่ีต่างไปได ้ โดยกระบวนการทัง้หมดใชเ้วลาประมาณ 1 เดือน เริ่มตัง้แต่ไดร้บัคาํสั่งการออกแบบ

ระบบกรองนํา้จากลกูคา้จนกระทั่งประกอบเสรจ็พรอ้มส่ง 

การช่วยตรวจสอบคณุภาพนํา้หรือเคร่ืองกรองนํา้ 

โดยปกติแลว้บรษิัทจะไม่บรกิารซ่อมบาํรุงหรือซ่อมแซมเคร่ืองกรองนํา้แก่ผูบ้รโิภค (End User) เน่ืองจากบรษิทัจาํหน่าย

ใหร้า้นคา้หรือตวัแทนจาํหน่ายเป็นหลกั แต่ในกรณีท่ีลกูคา้ไม่สามารถแกปั้ญหาให ้End User ได ้ลกูคา้จะติดต่อมาท่ีบริษัท ซึ่ง

จะพิจารณาเป็นกรณีไป โดยกรณีดงักล่าวเกิดขึน้ไม่เยอะ เหตุเพราะรา้นคา้หรือรา้น Water Store มีการคา้ขายมายาวนาน มี

ความรูเ้ร่ืองระบบนํา้ดี  ยกเวน้ปัญหากรณีพิเศษ เช่น ปัญหาเคร่ืองกรองนํา้ตนับ่อย แต่ระบบยงัทาํเหมือนปกติ บริษัทจะตอ้ง

เอานํา้เขามาตรวจ เพ่ือจะวเิคราะหน์ํา้ว่านํา้ในพืน้ท่ีแหล่งนัน้มนัผิดปกติในเร่ืองแหล่งนํา้ดิบอย่างไร หรือมีความพิเศษของแหล่ง

นํา้อย่างไรท่ีจะตอ้งดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงอาจจะพิจารณาแหล่งจ่ายไฟของเคร่ืองกรองนํา้ เช่น บางกรณีในต่างจงัหวดัท่ีไฟฟ้า

ไม่เสถียร ทาํใหก้ารทาํงานไม่เต็มประสิทธิภาพ 

ปัญหาจากนํา้จากแหล่งนํา้ท่ีหลากหลายของลกูคา้ทาํใหเ้กิดปัญหาต่าง ๆ เช่น ไสก้รอง (ของระบบ RO) ตนัเรว็ ไสก้รอง

หมดอายุเร็วเกินกว่าปกติ ซึ่งอาจจะเกิดจากการปรับหรือบาํบัดนํา้ก่อนนํานํ้าเข้าเคร่ืองกรอง (Pre-treat) อาจจะยังไม่ได้

มาตรฐาน ค่านํา้สารละลายบางอย่างมีผลต่อการกรอง นํา้ท่ีนาํใชเ้ป็นนํา้บาดาล หรือ นํา้ขุดซึ่งจะตอ้งมีวิธีการดาํเนินงานท่ี

แตกต่างกนัไป โดยวิธีท่ีจะตอ้ง Pre-treat นํา้แบบไหน ปรมิาณนํา้ขนาดไหนก็จะแตกต่างกนัดว้ย 

การท่ีบรษิทัรบัรูปั้ญหาของลกูคา้ไดม้ากกว่าคู่แข่งรายอ่ืน เกิดเป็นจดุแข็งของบรษิัท ทาํใหเ้ครือข่ายของ บรษิัทแข็งแกรง่ 

ความเชี่ยวชาญเร่ืองสินคา้ ลกูคา้ และพืน้ท่ี ทาํใหสิ้นคา้ของบริษัทไดร้บัความนิยมจากลกูคา้อย่างต่อเน่ือง ต่างจากสินคา้ของ

คู่แข่งบางรายท่ีขาดการดแูลติดตามแกปั้ญหา การใหข้อ้มลู การบริการหลงัการขายท่ีจะพฒันาความสมัพนัธก์ับลกูคา้ในระยะ

ยาว 
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2.2.2 การตลาดและการแข่งขัน 

ลักษณะลกูค้าและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ลกูคา้หลกัของบรษิัทไดแ้ก่ รา้นคา้และตวัแทนจาํหน่ายในเขตกรุงเทพมหานครและท่ีกระจายอยู่ตามภมูิภาคต่าง ๆ ทั่ว

ประเทศ ซึ่งลกูคา้กลุ่มดงักล่าวมกัจะขายส่งสินคา้ของบริษัทใหร้า้นขนาดเล็กหรือขายปลีกใหผู้บ้รโิภคคนสดุทา้ย (End User)  

ส่วนลกูคา้อีกกลุ่มหน่ึง คือ ผูป้ระกอบการท่ีจาํหน่ายเคร่ืองกรองนํา้ในแบรนดข์องตวัเอง โดยกลุ่มลกูคา้ผูป้ระกอบการจะซือ้

วตัถดุิบ ชิน้ส่วน ส่วนประกอบเคร่ืองกรองนํา้จากบรษิัทเพ่ือนาํไปผลิต ประกอบเคร่ืองกรองนํา้ในแบรนดต์วัเอง 

1) รา้นคา้/ตวัแทนจาํหน่าย 

1.1) รา้นคา้/ตัวแทนจาํหน่าย – ในประเทศ เป็นการจาํหน่ายใหแ้ก่ รา้นคา้ ผูจ้ัดจาํหน่าย หรือ ตัวแทนจาํหน่าย โดย

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายของบริษัทจะทาํการนาํเสนอผลิตภณัฑข์องบริษัทตามแบรนดสิ์นคา้ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ใหก้ับเจา้ของและ

พนกังานของรา้นคา้ เพ่ือการกระจายผลิตภณัฑใ์หแ้ก่ผูใ้ชเ้คร่ืองกรองนํา้และอปุกรณร์ะบบนํา้ทั่วทัง้ประเทศ  

บริษัทกาํหนดหลักเกณฑก์ารเลือกผูจ้ัดจาํหน่าย โดยจะตอ้งมีประสบการณ์และมีกลุ่มลูกคา้ท่ีชัดเจน มียอดการซือ้

สมํ่าเสมอ และมีประวัติการชาํระเงินท่ีตรงต่อเวลา ประเภทผลิตภัณฑท่ี์จาํหน่ายผ่านใหผู้จ้ัดจาํหน่าย ทั้งผลิตภัณฑใ์นกลุ่ม

เคร่ืองกรองนํา้ท่ีใชใ้นครวัเรือน เพ่ือการพาณิชย ์และเพ่ือการอตุสาหกรรม  

ก.  รา้นคา้/ผูจ้ดัจาํหน่ายทั่วไป 

รา้นคา้/ผูจ้ดัจาํหน่ายทั่วไป เป็นผูท่ี้จาํหน่ายทั้งสินคา้จากบริษัทและสินคา้จากบริษัทอ่ืน โดยไม่ไดเ้ซ็นสัญญาแต่งตัง้

ตวัแทนจาํหน่ายและสนบัสนนุการขายจากบริษัท ซึ่งรา้นคา้จะซือ้สินคา้จากบริษัทในทุกกลุ่มผลิตภณัฑไ์ปจาํหน่ายต่อใหร้า้น

ขนาดเล็ก หรือ ผูบ้ริโภค (End User) ทัง้สินคา้กลุ่มกลุ่มครวัเรือน พาณิชย ์อุตสาหกรรม รวมถึงสารกรอง และสินคา้กลุ่มป๊ัม

และวาลว์ โดยรา้นคา้จะจาํหน่ายสินคา้ทัง้ในรูปแบบขายปลีกและขายส่ง ขึน้อยู่กบักลุ่มลกูคา้ของรา้นคา้นัน้ ๆ 

รา้นคา้/ผูจ้ดัจาํหน่ายทั่วไปของบริษัทเกือบทัง้หมดตัง้อยู่ภายในประเทศไทย  31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีรา้นคา้/ผูจ้ดั

จาํหน่ายในประเทศทัง้หมด 686 ราย ท่ีมียอดซือ้อย่างสมํ่าเสมอกบับรษิัท แบ่งตามพืน้ท่ีไดด้งันี ้

 

พืน้ที่ จาํนวนร้านค้า/ผู้จัดจาํหน่าย 

กรุงเทพมหานคร 287 

ภาคกลาง 242 

ภาคเหนือ 22 

ภาคใต ้ 36 

ภาคตะวนัออก 53 

ภาคตะวนัตก 18 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 28 
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ข.  ตวัแทนจาํหน่ายรา้น Water Store  

รา้น Water Store เป็นรา้นตวัแทนจาํหน่ายท่ีจาํหน่ายสินคา้ระบบนํา้จากบรษิัททัง้รา้น โดยไม่จาํหน่ายสินคา้จากผูผ้ลิต

หรือผูจ้ัดจาํหน่ายอ่ืน ซึ่งเซ็นสญัญาแต่งตัง้ตัวแทนจาํหน่ายและสนบัสนนุการขายจากบริษัท ส่วนใหญ่รา้น Water Store จะ

เนน้การจาํหน่ายในลกัษณะขายส่ง โดยสินคา้ท่ีวางจาํหน่ายจะเป็นกลุ่มสินคา้ราคาประหยัด (Economy) จนถึงกลุ่มสินคา้

ราคาระดับกลาง (Middle) เป็นหลัก ซึ่งบริษัทคัดเลือกผู้จัดจาํหน่ายท่ีจะเข้าร่วมเป็นรา้น Water Store โดยพิจารณาจาก

ตวัแทนจาํหน่ายเดิมของบริษัทท่ีมีศกัยภาพ มีประวตัิการคา้ขายท่ีด ีมี Loyalty มีทศันคติการทาํงานท่ีสอดคลอ้งกับบรษิัท ซึ่ง

เป็นการสรา้งความสมัพันธ์และธุรกิจแบบยั่งยืน เพ่ือสรา้งการเติบโตอย่างมั่นคง  โดยบริษัทจะช่วยสนับสนุนค่าตกแต่งรา้น 

และกาํหนดวางเป้ายอดขายของแต่ละรา้น Water Store  ปัจจุบนับริษัทมีตวัแทนจาํหน่ายท่ีเป็นรา้น Water Store ในประเทศ

จาํนวน 16 แห่ง ดงันี ้ 

ภาค จังหวัด 

ภาคเหนือ 

เชียงใหม่ 

เชียงราย 

น่าน 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 

นครราชสีมา 

รอ้ยเอ็ด 

อดุรธานี 

อบุลราชธานี 

ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร (2 แห่ง) 

ชยันาท 

ภาคใต ้ สรุาษฏรธ์านี 

นครศรธีรรมราช 

ภาคตะวนัออก ฉะเชิงเทรา 

ภาคตะวนัตก 
ตาก 

กาญจนบรุี 

 

การขยายตวัแทนจาํหน่ายในรูปแบบรา้น Water Store เป็นหน่ึงในแผนการสาํคญัของบรษิัท ซึ่งแผนการแต่งตัง้ตวัแทน

จาํหน่ายรา้น Water Store เพ่ิมเติมเพ่ือใหค้รอบคลมุพืน้ท่ีทั่วประเทศมากขึน้ จะระบไุวใ้นหวัขอ้โครงการในอนาคต 

ค.  ตวัแทนจาํหน่ายรา้น Aquatek  

บรษิัทมีแผนท่ีจะแต่งตัง้ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ในชื่อ Aquatek ใหไ้ด ้50 แห่งภายในปี 2567 เพ่ือจาํหน่ายเฉพาะสินคา้

เคร่ืองกรองนํา้ในระดบั Middle - Premium โดยจะเนน้การจาํหน่ายสินคา้ในกลุ่มครวัเรือนเป็นหลกั และเป็นการจาํหน่ายปลีก

ใหแ้ก่ผูบ้รโิภค (B2C) โดยบรษิัทจะคดัเลือกจากผูจ้ดัจาํหน่ายเดิมของบรษิัทท่ีมีความเชี่ยวชาญในการขายปลีก มีศกัยภาพ มี

ประวตัิการคา้ขายท่ีดี มีทศันคติการทาํงานท่ีสอดคลอ้งกับบรษิัท โดยบรษิัทคาดว่าจะใชเ้งินท่ีไดร้บัจากการเสนอขายหุน้ IPO 

เพ่ือขยายตวัแทนจาํหน่ายรา้น Aquatek (รายละเอียดในหวัขอ้โครงการในอนาคต) 
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ปัจจบุนับริษัทเพ่ิงแต่งตัง้ตวัแทนจาํหน่ายและเปิดรา้น Aquatek 1 สาขาท่ีถนนสวนสยาม กรุงเทพมหานคร โดยบริษัท

ลงทนุตกแต่งรา้น และลงทุนระบบ POS ใหแ้ก่ตวัแทน และตวัแทนมีเป้ายอดขายตามท่ีบรษิัทกาํหนด โดยสญัญามีระยะเวลา 

3 ปี 

 

รูปภาพรา้นตวัแทนจาํหนา่ย Aquatek สาขาแรก 

1.2) รา้นคา้/ตวัแทนจาํหน่าย – ต่างประเทศ:  

บริษัทจาํหน่ายสินคา้ในต่างประเทศแก่ตวัแทนจาํหน่ายในรูปแบบรา้น Water Store เป็นหลัก ซึ่งจะเนน้การขายส่ง

เช่นเดียวกบัรา้น Water Store ในประเทศ  ปัจจบุนับรษิัทมีตวัแทนจาํหน่ายในรูปแบบรา้น Water Store ในต่างประเทศจาํนวน 

3 แห่ง ไดแ้ก่ 

เมือง ประเทศ 

เวียงจันทร ์ ลาว 

พระตะบอง กมัพชูา 

ย่างกุง้ พม่า 
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2) ผูป้ระกอบการเคร่ืองกรองนํา้:  บริษัทจาํหน่ายสินคา้ของบริษัทใหแ้ก่ผูป้ระกอบการเคร่ืองกรองนํา้รายอ่ืน เพ่ือไป

ประกอบเป็นเคร่ืองกรองนํา้เพ่ือจาํหน่ายในแบรนดต์ัวเอง โดยส่วนใหญ่จะเป็นการจาํหน่ายอุปกรณ์ วัตถุดิบ ชิน้ส่วน ซึ่ง

จาํหน่ายใหท้ัง้ผูป้ระกอบการจาํหน่ายเคร่ืองกรองนํา้ทัง้ปลีกและส่ง 

หากพิจารณารายไดข้องบรษิัทแยกตามช่องทางการจาํหน่ายไดด้งันี:้  

โครงสร้างรายได้  

ตามช่องทางการจาํหน่าย  

2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รา้นคา้/ผูจ้ดัจาํหน่ายทั่วไป 594.93 81.13 625.62 72.65 507.02 70.66 

รา้น Water Store 119.20 16.26 217.52 25.26 199.09 27.75 

ผูป้ระกอบการเคร่ืองกรองนํา้ 18.92 2.58 17.41 2.03 11.25 1.57 

รวมรายได้จากการขาย 733.05 99.97 860.55 99.94 717.36 99.98 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 0.22 0.03 0.54 0.06 0.17 0.02 

รวมรายได้หลกั 733.27 100.00 861.09 100.00 717.53 100.00 

การจาํหน่ายและช่องทางการจัดจาํหน่าย  

ช่องทางการจาํหน่ายของบรษิัทแบ่งเป็นการจาํหน่าย 2 ช่องทาง ดงันี ้ 

1) จาํหน่ายผ่านทีมงานขาย 

การจาํหน่ายผ่านทีมงานขาย เป็นช่องทางการจาํหน่ายโดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายของบริษัท (Direct Contact) ติดต่อกับ

ลกูคา้ของบรษิัทโดยตรง โดยเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายของบรษิัทจะเป็นผูท่ี้มีความรูด้า้นผลิตภณัฑเ์ก่ียวกับเคร่ืองกรองนํา้ของบริษัท

เป็นอย่างดี ทาํการนาํเสนอผลิตภณัฑข์องบรษิัทตามแบรนดสิ์นคา้ต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย ใหก้บัเจา้ของและพนกังานของรา้นคา้

และตวัแทนจาํหน่าย โดยบรษิัทแบ่งทีมขายเป็น 2 กลุ่ม คือ 

ก. ทีมขายกรุงเทพและปรมิณฑล เป็นการแบ่งทีมขายตามลกัษณะผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ทีมขายผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้ชิงพาณิชย์

ทีมขายผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นครวัเรือน และทีมขายผลิตภณัฑเ์ชิงอตุสาหกรรม 

ข. ทีมขายต่างจงัหวดั แบ่งทีมขายตามพืน้ท่ี ส่วนการขายต่างประเทศ ปัจจุบนัยงัมีการจาํหน่ายไม่มากนกั จึงกระจาย

มอบหมายใหที้มขายกรุงเทพฯ และทีมขายต่างจงัหวดัแบ่งกนัรบัผิดชอบ 

2)  จาํหน่ายหนา้รา้น (Showroom)  

การจาํหน่ายผ่านหนา้รา้น เป็นช่องทางการจาํหน่ายท่ีช่วยใหบ้รษิัทสามารถส่ือสารกบัลกูคา้ไดโ้ดยตรง และดว้ยบรษิัทมี

สต็อกสินคา้ใหเ้ลือกซือ้จาํนวนมาก จึงทาํใหล้กูคา้สามารถมาเลือกซือ้สินคา้ท่ีตอ้งการและนาํสินคา้กลบัไปไดเ้ลย ลกูคา้กลุ่มนี้

ส่วนใหญ่เป็นลกูคา้ท่ีมีภูมิลาํเนาไม่ไกลจากบรษิัท เช่น รา้นคา้และตวัแทนจาํหน่ายในเขตกรุงเทพและปรมิณฑล รา้นคา้ขนาด

เล็กหรือลูกคา้รายย่อย  ทั้งนี ้บริษัทอยู่ระหว่างการดาํเนินโครงการก่อสรา้งอาคารฝ่ายผลิตและหน้ารา้นแห่งใหม่ ซึ่งหาก

โครงการเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ พืน้ท่ีหนา้รา้นของบริษทัจะมีความกวา้งขวาง และสามารถอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ ซึ่งจะ

เป็นการสรา้งภาพลกัษณแ์ละความเชื่อมั่นต่อบรษิัทท่ีจะสามารถดงึดดูใจลกูคา้ใหเ้ขา้มาซือ้สินคา้มากขึน้   

ทัง้นีต้ั้งแต่ปี 2562 เป็นตน้มา บริษัทจาํหน่ายสินคา้ให้แก่ลูกคา้ประมาณรอ้ยละ 40 ผ่านทางหน้ารา้น ส่วนท่ีเหลือ

ประมาณรอ้ยละ 60 จาํหน่ายผ่านพนกังานขาย 
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กลยุทธก์ารแข่งขัน 

 บรษิัทมีการกาํหนดกลยทุธใ์นการแข่งขนั เพ่ือขยายลกูคา้ท่ีและเพ่ิมส่วนแบ่งทางการตลาดของบรษิัท ดงัต่อไปนี ้

1) ผลิตภัณฑแ์ละการจัดหา 

 การมผีลิตภณัฑท์ีห่ลากหลาย: บรษิัทมีจดุเด่นเร่ืองการเขา้ใจความตอ้งการและปัญหาการใชง้านของผูบ้รโิภค จึง

ได้มีการออกแบบ พัฒนา ความหลากหลายในผลิตภัณฑ์เพ่ือตอบสนองความตอ้งการท่ีหลากหลายของทั้ง

ผูบ้ริโภคกลุ่มพาณิชยกรรม ครวัเรือน และอุตสาหกรรม การท่ีบริษัทมีรา้นคา้/ตัวแทนจาํหน่ายหลายราย ลกูคา้

ของบรษิัทบางรายอาจเป็นคู่แขง่กนั บรษิัทจึงจาํเป็นตอ้งมีสินคา้ท่ีมีคณุสมบตัแิละราคาใกลเ้คียงกนั เพ่ือจาํหน่าย

ใหล้กูคา้แต่ละรายสามารถนาํเสนอความหลากหลายของสินคา้ในราคาท่ีแตกต่างกนัได ้ 

การมีผลิตภัณฑท่ี์หลากหลายยังช่วยในเร่ืองการแข่งขนั เน่ืองจากตลาดเคร่ืองกรองนํา้เป็นตลาดท่ียังมีโอกาส

เติบโต คู่แข่งจึงสนใจท่ีจะเข้ามาแข่งขัน การมีสินคา้หลายรุ่นช่วยใหบ้ริษัทสามารถดาํเนินกลยุทธ์การแข่งขัน 

ตาํแหน่งทางการตลาดไดอ้ย่างหลากหลายเพ่ือแข่งขนักบัคู่แข่งไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ในปัจจบุนับรษิัทมีทัง้การจาํหน่ายแบรนดข์องบรษิัทเอง และแบรนดจ์ากต่างประเทศ โดยปัจจบุนับริษัทมีสินคา้

ทัง้หมด รวมทั้งสารกรองและอุปกรณ์ต่าง ๆ กว่า 5,000 รายการ จาก 23 แบรนดสิ์นคา้ ซึ่งบริษัทมีแผนท่ีขยาย

ประเภทผลิตภัณฑ์ท่ีต่อเน่ืองกับเคร่ืองกรองนํา้และระบบนํา้ ท่ีมีการใชง้านจากกลุ่มผู้บริโภคทุกประเภท เช่น 

สินคา้กลุ่มป๊ัมและวาลว์ ซึ่งเป็นสินคา้กลุ่มใหม่ (แยกออกจากป๊ัมและวาลว์ท่ีใชใ้นระบบกรองนํา้) ท่ีใช้ในเชิง

พาณิชย ์ในครวัเรือน และในหลากหลายอุตสาหกรรม ช่วยใหบ้ริษัทเขา้ถึงลกูคา้กลุ่มใหม่ เช่น ตวัแทนจาํหน่าย

อปุกรณก์ารเกษตร อปุกรณก์่อสรา้ง ผูร้บัเหมาก่อสรา้ง 

 การจดัหาผลิตภณัฑ์: บริษัทมุ่งเนน้การบรหิารการจดัการจดัหาผลิตภณัฑ ์(Supply Chain) ท่ีมีประสิทธิภาพและ

ครบวงจร บรษิัทมีฐานซพัพลายเออรท่ี์มีศกัยภาพจาํนวนมาก โดยบรษิัทมีกระบวนการคดัเลือกซพัพลายเออรท่ี์มี

จดุแข็งในดา้นต่าง ๆ อย่างผสมผสาน รวมถึงการมีแหล่งซพัพลายเออรใ์นหลาย ๆ ประเทศท่ีสามารถทดแทนกัน

ได ้เน่ืองจากงานระบบกรองนํา้ผูผ้ลิตแต่ละแห่งมีความเชี่ยวชาญต่างกัน หาไดย้ากท่ีจะมีผูผ้ลิตท่ีสามารถผลิต

วสัดอุปุกรณไ์ดท้ัง้ระบบ   

การมผีลิตภณัฑแ์ละแบรนดสิ์นคา้ของตวัเองท่ีหลากหลายดงัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ยงัช่วยเพ่ิมอาํนาจต่อรองกบัผูผ้ลิต

มากขึน้ บริษัทไม่ไดซ้ือ้สินคา้สาํเร็จรูปหรือแบรนดข์องผูผ้ลิต (Original Brand) มาจาํหน่ายเป็นหลกั แต่บริษัท

เนน้การซือ้วสัดุ อุปกรณ ์วตัถุดิบจากหลายประเทศทั่วโลกมาประกอบเป็นสินคา้แบรนดข์องบริษัทเอง หรือจา้ง

ผูผ้ลิตใหผ้ลิตสินคา้ในลกัษณะ OEM ในแบรนดข์องบริษัท (Own Brand) ซึ่งทาํใหบ้รษิัทมีทางเลือกในการจดัซือ้

และบรหิารตน้ทนุสินคา้ 

 ความรวดเร็วในการส่งมอบสนิคา้และบริการ: เหตุผลลาํดบัแรก ๆ ท่ีลกูคา้ตวัแทนจาํหน่ายใชใ้นการตดัสินใจซือ้

เคร่ืองกรองนํา้ของบรษิัท คือ ความสามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดร้วดเรว็ทนัใจ บรษิัทมีผลิตภณัฑ์

ท่ีหลากหลายรองรบัความตอ้งการของลูกคา้ไดท้ันที ดว้ยการคง stock  ในระดับสูง และการประกอบสินคา้ท่ี

รวดเร็ว  มากกว่านั้น บริษัทไดต้ระหนักถึงความสาํคัญในเร่ืองนีม้าโดยตลอดจนเกิดเป็นแนวปฏิบัติในการวาง

แผนการสินคา้ท่ีหลากหลาย เพ่ิมทางเลือกให้แก่ลูกคา้ผ่านการบริหารจัดการสต๊อก การผลิต การจัดส่งท่ีมี

ประสิทธิภาพ 
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2) เคร่ืองหมายการค้า (Brand) 

 แบรนด์สินคา้ที่หลากหลาย: บริษัทมีแบรนดสิ์นคา้ควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ท่ีหลากหลาย โดยศึกษาจากความ

ตอ้งการและปัญหาการใชง้านของผูบ้ริโภค บริษัทจาํหน่ายผลิตภณัฑท์ัง้แบรนดข์องบริษัทเอง และแบรนดจ์าก

ต่างประเทศ โดยปัจจบุนับรษิัทมีผลิตภณัฑท่ี์จาํหน่ายจาํนวน 23 ตราสินคา้ ซึ่งแบ่งออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก ่

1) Premium Brand คือ ตราสินคา้ท่ีมีมาตรฐานการผลิตและคุณภาพสินคา้สูง อายุการใชง้านยาวนาน มีการ

ผลิตจากโรงงานท่ีไดร้บัมาตรฐานและไดร้บัการรบัรองมาตรฐานสินคา้จากต่างประเทศ หรือเป็นสินคา้ท่ีนาํเขา้มา

จากประเทศสหรฐัอเมรกิาและไตห้วนั  

2) Middle Brand คือ ตราสินคา้ท่ีมีคุณภาพการผลิตในระดบัปานกลาง ราคาคุม้ค่า โดยมีคณุภาพของวสัดแุละ

อายกุารใชง้านท่ีสงูกว่าผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม Economy Brand และเนน้เร่ืองการออกแบบและรูปลกัษณภ์ายนอกท่ี

ตรงตามความตอ้งการของลกูคา้  

3) Economy Brand คือตราสินคา้ราคาประหยดั ซึ่งไดร้บัการวางตาํแหน่งใหแ้ข่งขนักบัสินคา้จากประเทศจีนเป็น

หลกั โดยผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม Economy บรษิัทจะเนน้การจา้งโรงงานจากประเทศจีน OEM ให ้

ทัง้นีส้ามารถสรุปคณุลกัษณะของตราสินคา้บรษิัท แยกตามตาํแหน่งทางการตลาดของแบรนดไ์ดด้งันี ้

 

ระดบั แบรนด์ คุณลักษณะ / จุดเดน่

AQUATEK เครื่องกรองน ํา้ ไสก้รองน ํา้ และอุปกรณ์ คุณภาพดี คัดเลอืกจากสนิค้าและโรงงานที่มีมาตรฐานสงู นาํเข้าจากอเมริกา ไต้หวัน ฯลฯ

BIOSIS สารกรองคาร์บอน (Activated Carbon) คุณภาพสงู คัดสเปคและผ ูผ้ลติที่มีมาตรฐานสงู

FIBERTEK ถังกรองและกระบอกใสไ่สก้รองวัสดุไฟเบอร์กลาส คุณภาพสงู ผลติจากโรงงานมาตรฐานยโุรป

Pall Tech สารกรองเรซิ่นคุณภาพสงู ผลติจากโรงงานที่ได้มาตรฐานสงู

STARPURE เครื่องกรองน ํา้ ไสก้รองน ํา้ และอุปกรณ์ คุณภาพดี คัดเลอืกจากสนิค้าและโรงงานที่มีมาตรฐานสงู นาํเข้าจากอเมริกา ไต้หวัน ฯลฯ

Ultratek ไสก้รอง RO (Reverse Osmosis) คุณภาพสงู ผลติจากโรงงานผลติไสก้รอง RO ที่ใหญ่ที่สดุในจีน ได้รับมาตรฐาน NSF

V Mobile 1 เครื่องผลติน ํา้แบบเคล ือ่นที่ คุณภาพดี

WAVE CYBER ถังกรองและกระบอกใสไ่สก้รองวัสดุไฟเบอร์กลาส คุณภาพสงู ผลติจากโรงงานมาตรฐานยโุรป

ZG สารกรองเรซิ่นคุณภาพสงู ผลติจากโรงงานที่ได้มาตรฐานสงู

ACOBI เครื่องกรองน ํา้ ไสก้รองน ํา้ และอุปกรณ์ คุณภาพปานกลาง เน้นความคุ้มค่า

APZA สารกรองแอนทราไซท์ คุณภาพปานกลาง คุ้มค่า

BIOMAX เครื่องกรองน ํา้ ไสก้รองน ํา้ และอุปกรณ์ขนาดเลก็ คุณภาพปานกลาง เน้นความคุ้มค่า

DOSAG ปั๊มน ํา้คุณภาพปานกลาง ราคาไม่แพง คุ้มค่า

GREEN SPA อปุกรณ์อ่างอาบน ํา้ ตู้อบซาวน่า สระว่ายน ํา้ ระดับกลาง ผลติจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ราคาคุ้มค่า

HYDROMAX เครื่องกรองน ํา้ ไสก้รองน ํา้ และอุปกรณ์ คุณภาพปานกลาง เน้นความคุ้มค่า

QINYUAN ปั๊ม DIAPHRAGM คุณภาพดี ราคาคุ้มค่า

STARLIGHT ชุด UV ฆ่าเชือ้โรค คุณภาพดี ราคาปานกลาง คุ้มค่า

TREATTON เครื่องกรองน ํา้ ไสก้รองน ํา้ และอุปกรณ์ คุณภาพปานกลาง เน้นความคุ้มค่า

Tulsion สารกรองเรซิ่นคุณภาพปานกลาง ราคาคุ้มค่า (ผลติจาก India)

VIFIL ไสก้รอง UF (Ultrafiltration) คุณภาพปานกลาง ราคาคุ้มค่า

FAST PURE เครื่องกรองน ํา้ ไสก้รองน ํา้ และอุปกรณ์ ราคาประหยดั ราคาคุ้มค่า

TACOM อุปกรณ์ ราคาประหยดั ราคาคุ้มค่า

UNIPURE เครื่องกรองน ํา้ ไสก้รองน ํา้ และอุปกรณ์ ราคาประหยดั ราคาคุ้มค่า

Premium

Middle

Ecomony
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การท่ีบริษัทพัฒนาตราสินคา้ท่ีหลากหลายทาํให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ผู้ใช้เคร่ืองกรองนํ้าในทุกกลุ่ม ตั้งแต่กลุ่มสินค้าราคาประหยัด (Economy) ถึงกลุ่มสินค้าระดับพรีเมียม 

(Premium) และช่วยขยายฐานลกูคา้ซึ่งเป็นตวัแทนจาํหน่ายแต่ละประเภทมีความหลากหลายของตราสินคา้ให้

ผูบ้รโิภคไดเ้ลือกซือ้ 

3) ราคา 

หน่ึงในกลยุทธข์องบริษัท คือ บริหารตน้ทุนควบคู่ไปกับพฒันาผลิตภณัฑท่ี์มีมาตรฐาน เพ่ือนาํเสนอสินคา้ท่ีคุม้ค่า คุม้

ราคา เมื่อเทียบกับผลิตภณัฑท่ี์มีคุณภาพเดียวกัน โดยบริษัทใชก้ลยุทธใ์นการบริหารการจดัหาผลิตภณัฑ ์เช่น การซือ้

สินคา้ในปรมิาณมากจาก Supplier หลากหลายเจา้ ทาํใหส้ามารถต่อรองราคาได ้ตลอดจนมีโรงงานประกอบและคลงั

เก็บสินคา้ของบรษิัทเอง จึงมีทางเลือกในการผลิตประกอบและสามารถบรหิารตน้ทนุสินคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ บริษัทมีการกําหนดช่วงราคาสินค้าตามการวางตาํแหน่งการตลาดของผลิตภัณฑ์ด้วยกลยุทธ์ความ

หลากหลายของผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ ทาํใหบ้ริษัทสามารถนาํเสนอสินคา้หลากหลายระดบัราคา ครอบคลมุกาํลงั

ซือ้ของผูบ้รโิภคในแต่ละกลุ่ม 

4) การขยายฐานลูกค้าและผู้บริโภคเคร่ืองกรองนํ้า 

การท่ีบรษิัทพฒันาผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายและมีตราสินคา้ใหค้รอบคลมุผูบ้รโิภคทกุกลุ่ม ทาํใหบ้รษิัทมีศกัยภาพในการ

ขยายฐานลกูคา้และผูบ้รโิภคเคร่ืองกรองนํา้ดว้ยกลยทุธด์งัต่อไปนี ้

 การพัฒนาดา้น Customer Relationship Management (CRM) เพ่ือพฒันาความสัมพันธ์และรกัษาฐานลูกคา้

รา้นคา้และตวัแทนจาํหน่ายปัจจบุนั โดยปัจจบุนัทีมขายท่ีดแูลลกูคา้ตวัแทนจาํหน่ายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ทีมขาย

กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ซึ่งจะแบ่งตามประเภทสินคา้ ส่วนทีมขายต่างจงัหวดัจะแบ่งตามพืน้ท่ี 

 การเพ่ิมผูจ้ัดจาํหน่ายใหม่ โดยพิจารณาจากการกระจายตัวและรายไดค้รวัเรือน แนวโนม้การเติบโตของ End 

User ในแต่ละกลุ่มธุรกิจท่ีเป็นผูซ้ือ้สินคา้กลุ่มพาณิชยแ์ละอตุสาหกรรมของบรษิัท เป็นตน้ 

 การพฒันาตวัแทนจาํหน่าย Water Store โดยส่งเสรมิความสามารถในการทาํธุรกิจใหส้ามารถเป็นคลงัสินคา้ย่อย

ในแต่ละพืน้ท่ีไดใ้นรูปแบบศนูยก์ระจายสินคา้ (Distribution Center) 

 การแต่งตัง้ตัวแทนจาํหน่าย Aquatek ซึ่งจะเป็นรา้นท่ีเน้นการขายใหก้ลุ่มผูใ้ชผ้ลิตภัณฑ ์(End User) ประเภท

ครวัเรือนเป็นหลัก เนน้ตลาดกลุ่มท่ีมีรายไดต้่อครวัเรือนสูงท่ีตอ้งการสินคา้ท่ีมีคุณภาพ โดยบริษัทจะนาํเสนอ

สินคา้กลุ่ม Premium เช่น แบรนด ์Aquatek ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบายการสรา้งความหลากหลายของผลิตภณัฑ์

และแบรนดสิ์นคา้ รวมถึงการขยายฐานผูบ้ริโภคไปสู่กลุ่ม Premium ซึ่งจะเป็นการขายปลีกใหก้ับผูบ้ริโภคทั่วไป

โดยตรงมากขึน้ เพราะบรษิัทเห็นว่าตลาดเคร่ืองกรองนํา้ในกลุ่มการขายปลีก (B2C) มีศกัยภาพท่ีบรษิัทจะเขา้ไป

มีส่วนแบ่งทางการตลาดได ้(รายละเอียดในหัวขอ้ภาวะอุตสาหกรรม) ทั้งนีบ้ริษัทไดเ้ริ่มแต่งตัง้ตัวแทนและเปิด

รา้น Aquatek จํานวน 1 รา้น ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 และมีแผนท่ีจะขยายรา้น Aquatek อย่างต่อเน่ือง  

(รายละเอียดในหวัขอ้โครงการในอนาคต) 

5) การตลาดและการประชาสัมพันธ ์

การโฆษณาประชาสมัพนัธข์องบริษัท เดิมบริษัทเนน้การโฆษณาผ่านตวัแทนจาํหน่ายเพ่ือใหส้นบัสนุนการขาย

สินคา้ของบริษัท ตลอดจนการจัดวางสินคา้ภายในรา้นของตัวแทนจาํหน่ายถือเป็นการโฆษณาสินคา้ท่ีสาํคัญ
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ดว้ยเช่นกัน  แต่ปัจจุบันบริษัทเริ่มการส่ือสารสินคา้ของบริษัทไปยัง End User มากขึน้ เพ่ือสนับสนุนตัวแทน

จาํหน่ายของบรษิทัในการแข่งขนัในตลาด โดยการการพฒันาเวบ็ไซตใ์หเ้ขา้ถึงผูบ้รโิภค การพฒันาซอฟตแ์วรเ์พ่ือ

ใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลลูกค้า การใช้กลยุทธ์ Online Marketing ต่าง ๆ อาทิ SEO, Google AdWords, 

Social marketing 

ทั้งนี ้ตามท่ีบริษัทมีแผนจะขยายรา้นจําหน่ายในรูปใหม่ใหม่คือ Aquatek บริษัทได้วางแผนการโฆษณา

ประชาสมัพนัธเ์พ่ิมเติมจากเดิมเพ่ือผลกัดนัใหร้า้น Aquatek ประสบความสาํเรจ็ตามเป้าหมายไดแ้ก ่

• การออกงานแสดงสินคา้ เพ่ือประชาสมัพันธแ์ละสรา้งภาพลกัษณข์องบริษัท เช่น งานบา้นและสวน การ

ออกบธูในหา้งสรรพสินคา้ การออกบธูงานแสดงสินคา้ในต่างจงัหวดั 

• การผลิตส่ือโฆษณาแนะนาํรา้นคา้และสินคา้ใหม่ 

• การลงส่ือโฆษณา LED Board ในทกุภมูิภาค 

• การโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media, การพัฒนาเว็บไซต ์Aquatek และ Product review by 

Influencer 

6) ความเชี่ยวชาญของผู้บริหารและบุคลากรของบริษัท 

ผูบ้รหิารมีความสาํคญัเป็นอย่างมากสาํหรบัองคก์รทัง้ยงัมีบทบาทในการขบัเคล่ือนทิศทางของบรษิัทดว้ยเช่นกนั 

กว่า 24 ปีในการดาํเนินธุรกิจเก่ียวกับเคร่ืองกรองนํา้ทั้งเพ่ือการบริโภคและอุปโภค ไดแ้ก่ เคร่ืองกรองนํา้ดื่ม 

เคร่ืองกรองนํา้เชิงพาณิชย ์และเคร่ืองกรองนํา้ท่ีใชใ้นอตุสาหกรรมต่าง ๆ ส่งผลใหท้ัง้ผูบ้ริหารและบุคลากรของ

บริษัทมีประสบการณแ์ละเขา้ใจถึงความตอ้งการของลกูคา้ เขา้ใจในลักษณะของธุรกิจ การดาํเนินงานรวมถึง

การปัญหาหรือสถานการณต์่างๆ ไดอ้ย่างลึกซึง้  และสามารถนาํประสบการณห์รือปัญหาท่ีเคยพบมาปรบัปรุง

และพฒันากระบวนการดาํเนินงานใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้อยู่ตลอดเวลา 

ดว้ยประสบการณแ์ละความสามารถของผูบ้ริหาร บริษัทจึงไดเ้ห็นโอกาสและช่องการทาํตลาดของกลุ่มสินคา้

ใหม่ท่ีบรษิัทไดเ้ริ่มทาํตลาดในปีนี ้ไดแ้ก่ กลุ่มสินคา้ป๊ัมนํา้และวาลว์ 

  

 สรุปจุดเด่นผลิตภัณฑแ์ละการให้บริการของฟังกช์ั่น 

 มีผลิตภณัฑส์าํหรบัระบบบาํบดันํา้ครบวงจร ครอบคลมุทัง้การใชเ้ชิงพาณิชย ์ครวัเรือน และอตุสาหกรรม 

 มีแบรนดสิ์นคา้มากมาย สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทัง้ดา้นราคาและการใชง้าน 

 มีดีไซนห์ลากหลาย เหมาะสมกบัลกูคา้ทกุกลุ่มเป้าหมาย 

 มีความเชี่ยวชาญในการแนะนาํเพ่ือเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์เหมาะกบัสภาพนํา้ของลกูคา้ในแต่ละพืน้ท่ี 

 เลือกวตัถดุิบจาก Supplier หลากหลายเจา้ ทาํใหไ้ดว้ตัถดุิบท่ีมีคณุภาพดีในราคาท่ีแข่งขนัได ้

 สามารถหาไสก้รองและอปุกรณต์่าง ๆ เปล่ียนแทนกนัไดง้่าย และสามารถใชร้ว่มกนัไดใ้นหลายรุน่ 

 สามารถจดัหาผลิตภณัฑเ์พ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ไดอ้ย่างรวดเรว็ 

 ลกูคา้ไดร้บัความคุม้ค่าเมื่อเปรียบเทียบกบัสินคา้ราคาใกลเ้คียงกนั 

 มีรา้นคา้/ตวัแทนจาํหน่ายจาํนวนมาก ครอบคลมุพืน้ท่ีส่วนใหญ่ของประเทศ 

 การใหบ้ริการตรวจสอบคุณภาพนํา้ และการบริการหลงัการขาย ช่วยสรา้งความเชื่อมั่นใหก้ับรา้นคา้/ตัวแทน

จาํหน่าย 
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ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน  

ภาวะอุตสาหกรรม 

ภาพรวมอตุสาหกรรมเคร่ืองกรองนํา้และอปุกรณร์ะบบนํา้ 

อตุสาหกรรมเคร่ืองกรองนํา้มีผูป้ระกอบการหลายราย เน่ืองจากผูป้ระกอบการเห็นช่องว่าง เห็นโอกาสการเติบโตของ

อุตสาหกรรม โดยเฉพาะผู้ประกอบการคา้ปลีก มีการแข่งขันสูง เน่ืองจากใช้เงินลงทุนไม่มากนัก สามารถสั่งสินค้าจาก

ผูป้ระกอบการคา้ส่งหรือผูผ้ลิตทัง้ในและต่างประเทศ โดยไม่จาํเป็นตอ้งผลิตเอง สาํหรบักลุ่มผูป้ระกอบการท่ีทาํธุรกิจคา้ส่งจะมี

ผูแ้ข่งนอ้ยรายกว่า เน่ืองจากใช้เงินลงทุนสูงกว่า การจัดหาผลิตภัณฑ์ ประกอบและผลิตตอ้งอาศัยความเชี่ยวชาญ ตอ้งมี

ความรูด้า้นเทคโนโลยีระบบนํา้ท่ีครอบคลุม โดยเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีผลิตภัณฑ์หลากหลายเช่นบริษัท ทั้งนีผู้บ้ริหารของ

บริษัทประเมินว่าตลาดเคร่ืองกรองนํา้จะเติบโตต่อไปในอนาคต โดยประเมินมลูค่าตลาดเคร่ืองกรองนํา้รวมทัง้การจาํหน่าย

ปลีกและส่งในปี 2564 ไวม้ากกว่า 10,000 ลา้นบาท 

สาํหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมเคร่ืองกรองนํ้าในประเทศ เน่ืองด้วยประชากรส่วนใหญ่ในประเทศสามารถเข้าถึง

นํา้ประปาได ้ปัจจยัหน่ึงท่ีน่าจะเป็นตวักาํหนดทิศทางการเติบโตของอตุสาหกรรมเคร่ืองกรองนํา้ คือ แนวโนม้การใชน้ํา้ประปา

และจาํนวนผูใ้ชน้ํา้ประปาในประเทศ 

แผนภมูิแสดงจาํนวนผูใ้ชน้ํา้ประปาและปรมิาณนํา้ประปาจาํหน่าย* 

 

*ขอ้มลูจากการประปานครหลวงและการประส่วนภมิูภาค 

จากแผนภูมิจะเห็นไดว้่าปริมาณผู้ใช้นํา้ประปาและปริมาณนํา้ประปาท่ีจาํหน่ายมีแนวโน้มเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง 

โดยเฉพาะผูใ้ชน้ํา้ประปามีอตัราเติบโตเฉล่ียต่อปี (Compound Annual Growth Rate: CAGR) ตัง้แต่ปี 2559 – 2564 เท่ากับ

รอ้ยละ 3.13 ต่อปี ส่วนปริมาณนํา้จาํหน่ายมี CAGR ตัง้แต่ปี 2559 – 2564 เท่ากับรอ้ยละ 0.24  ทั้งนีป้ริมาณนํา้จาํหน่ายท่ี

ลดลงในปี 2563 และ 2564 การประปานครหลวงระบุว่าเป็นการลดลงจากกลุ่มผูใ้ชน้ํา้ท่ีไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาด
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ของไวรสั COVID-19 ทัง้นีก้ารประปานครหลวงคาดการณว์า่ในปี 2565 ปรมิาณนํา้จาํหน่ายจะเพ่ิมมากขึน้ เน่ืองจากเศรษฐกิจ

ในภาพรวมปรบัตัวในทิศทางท่ีดีขึน้ตามมาตรการภาครฐัดา้นเป้าหมายการฉีดวัคซีนและมาตรการกระตุน้เศรษฐกิจต่าง ๆ 

รวมถึงการเปิดรบันกัท่องเท่ียวต่างชาติเดินทางเขา้ประเทศเพ่ิมขึน้ 

สาํหรบัตลาดเคร่ืองกรองนํา้ทั่วโลกมีแนวโน้มขยายตัวเช่นเดียวกับตลาดในประเทศไทย จากรายงานของ IMARC 

Group บริษัทวิจยัตลาดชัน้นาํ ตลาดเคร่ืองกรองนํา้ทั่วโลกมีขนาดถึง 36.3 พนัลา้นเหรียญสหรฐัในปี 2562 และคาดการณว์่า

จะขยายตัวเฉล่ียต่อปีท่ี 8.5% ในช่วงปี 2563-2568 ซึ่งจะทาํใหมู้ลค่าตลาดรวมในปี 2568 คาดว่าจะสูงถึง 59.5 พันลา้น

เหรียญสหรฐั เน่ืองจากการขยายตวัของเมืองอย่างรวดเรว็ จาํนวนประชากรทั่วโลกท่ีเพ่ิมขึน้ทั่วโลกเพ่ิมขึน้ การใชส้ารเคมีใน

ภาคเกษตร มลพิษทางนํา้ท่ีจากนํา้เสียท่ีไม่ผ่านการบาํบัดและนํา้ทิง้ท่ีปล่อยออกมาจากอุตสาหกรรมต่างๆ จะช่วยกระตุน้

ยอดขายเคร่ืองกรองนํา้เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของนํา้สะอาดในภาคท่ีอยู่อาศยัและอตุสาหกรรม ซึ่งสอดคลอ้งกบัรายงาน

ของ Transparency Market Research (TMR) ซึ่งระบุว่ารายไดต้ลาดเคร่ืองกรองนํา้ทั่วโลกคาดว่าจะขยายตัวเฉล่ียต่อปีท่ี

ประมาณ 9% ในช่วงปี 2562 – 2570 โดย TMR คาดการณว์่าตลาดเอเชียแปซิฟิกจะมีการเติบโตสงูสดุ เน่ืองจากการเติบโต

ของประชากร การรบัรูท่ี้เพ่ิมขึน้เก่ียวกบัการใชน้ํา้ดื่มท่ีปลอดภยั และการเพ่ิมขึน้ของผูป้ระกอบการในภมูิภาค  

ตลาดผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นครวัเรือน 

บริษัทไดส้าํรวจตลาดเคร่ืองกรองนํา้ในประเทศไทย โดยใชที้มงานนักศึกษาจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ผ่าน

การประสานงานและกาํกับดูแลจากอาจารยป์ระจาํวิชาเอกการตลาด คณะบรหิารธุรกิจเพ่ือสงัคม โดยอาจารยเ์ป็นผูก้าํหนด

ขอบเขตในการสาํรวจใหก้ับนักศึกษา ตัง้แต่การระบุกลุ่มเป้าหมาย การกาํหนดพืน้ท่ี และจาํนวนตวัอย่างท่ีจะทาํการสาํรวจ

ตามหลกัวิชาการทางสถิติ ก่อนกระจายใหน้กัศึกษาลงสาํรวจตลาดตามพืน้ท่ีและกลุ่มเป้าหมายตามแผนท่ีไดก้าํหนดไว ้โดย

ภายหลงันกัศึกษาไดท้าํการสาํรวจตลาด พรอ้มสรุปขอ้มลูนาํส่ง โดยอาจารยจ์ะนาํขอ้มลูดงักล่าวมาทาํการวิเคราะหก์่อนทาํ

การสรุปขอ้มลูทัง้หมดเป็นรายงานเพ่ือนาํเสนอบรษิัท  

การสาํรวจผลิตภณัฑก์ลุ่มเคร่ืองกรองนํา้จากครวัเรือนทั่วประเทศจาํนวน 6,233 ครวัเรือน ใน 5 ภาค ไดแ้ก่ ภาคกลาง 

(รวมกรุงเทพและปริมณฑล) ภาคเหนือ ภาคใต ้ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีผลสาํรวจเก่ียวกับการ

ครอบครองเคร่ืองกรองนํา้ รวมถึงระยะเวลาในการเปล่ียนเคร่ืองกรองนํา้และอปุกรณท่ี์สาํคญัดงันี ้ 

ตารางสถิตกิารครอบครองเคร่ืองกรองนํา้และระยะเวลาเปล่ียนเคร่ืองกรองนํา้และอปุกรณ ์

เร่ืองทีส่าํรวจ ผลการสาํรวจ 

ครวัเรือนท่ีมเีคร่ืองกรองนํา้  60% 

ครวัเรือนท่ีไม่มเีคร่ืองกรองนํา้ 40% 

จาํนวนเคร่ืองกรองนํา้ 

ต่อครวัเรือนท่ีซือ้ (รวมเคร่ืองปัจจบุนั) 
2 เคร่ือง 

ระยะเวลาท่ีใชเ้คร่ืองกรองนํา้ 3 ปี 

ระยะเวลาเปล่ียนไสก้รอง 

หรือสารกรอง 
6 เดือน 
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ในส่วนของช่องทางจดัจาํหน่ายเคร่ืองกรองนํา้ บริษัทสาํรวจขอ้มลูการบรโิภคกรองนํา้ของครวัเรือนทั่วประเทศในช่วง

ตน้ปี 2564 ซึ่งมีผลสาํรวจท่ีสาํคญัดงันี ้

ตารางสถิติแหล่งท่ีผูบ้รโิภคซือ้เคร่ืองกรองนํา้ 

แหล่งทีซ่ือ้ % 

บรษิัทท่ีประกอบธุรกจิขายตรง 

หรือพนกังานขายตรง 
34% 

หา้งสรรพสินคา้ / Modern Trade 31% 

รา้นจาํหน่ายเคร่ืองกรองนํา้ 19% 

ช่องทางออนไลน ์ 16% 

 

จากขอ้มูลท่ีแสดงไวข้า้งตน้ บริษัทเห็นช่องทางและโอกาสในการขยายตัวแทนจาํหน่ายของบริษัท ถึงแมจ้ะเป็นช่อง

ทางการจาํหน่ายท่ีนิยมนอ้ยกว่าช่องทางขายตรงหรือขายผ่าน Modern Trade  รวมถึงจากการคาดการณค์วามตอ้งการเคร่ือง

กรองนํา้และอปุกรณร์ะบบนํา้ของผูบ้ริโภครายใหม่และการขยายตวัของการซือ้ท่ีจะเพ่ิมมากขึน้จากปรมิาณครวัเรือนท่ียงัไม่มี

เคร่ืองกรองนํา้ หรือการซือ้ซ ํา้หรือการซือ้ทดแทน รวมทัง้การเปล่ียนอุปกรณห์ลกัของเคร่ืองกรองนํา้ เช่น ไสก้รอง  ซึ่งสอดคลอ้ง

กบัผูป้ระกอบการรายอ่ืนท่ีเห็นศกัยภาพในตลาดเคร่ืองกรองนํา้สาํหรบัครวัเรือน เช่น บริษัท โคเวย ์(ประเทศไทย) จาํกัด มีผล

ประกอบการในปี 2563 เติบโตมากกว่ารอ้ยละ 50 เมื่อเทียบกับปี 2562  ขณะท่ี บมจ.เธียรสรุตัน ์(TSR) มีรายไดใ้นปี 2563 

เพ่ิมขึน้รอ้ยละ 17 เมื่อเทียบกับปีก่อหนา้ และถึงแมว้่ารายไดใ้นปี 2564 จะลดลงจากผลกระทบจากไวรสั COVID-19 TSR 

ตัง้เป้าหมายผลประกอบการในปี 2565 จะเติบโตรอ้ยละ 100

1 เมื่อเทียบกบัปี 2564 

ตลาดผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้ชิงพาณิชย ์

สาํหรบัตลาดของเคร่ืองกรองนํา้ท่ีใชใ้นเชิงพาณิชย ์ลกูคา้ในตลาดกลุ่มนีป้ระกอบดว้ยธุรกิจ 1) ผูผ้ลิตนํา้ดื่มบรรจุขวด 

อุตสาหกรรมทาํนํา้แข็ง ระบบกรองนํา้สาํหรบัโรงพยาบาล 2) ผูค้า้ปลีก รา้นอาหาร ภัตตาคาร  3) โรงแรม รีสอรท์  และ 4) 

หน่วยงานภาครฐั เป็นตน้ ซึ่งจะเห็นไดว้่าลกูคา้กลุ่มหากแยกเป็นกลุ่มลกูคา้เอกชนและกลุ่มลกูคา้ภาครฐัแลว้ ลกูคา้กลุ่มเอกชน

เป็นลกูคา้ในกลุ่มภาคบรกิารเป็นหลกั  

บริษัทประเมินว่า ลูกคา้ในกลุ่มท่ี 1) เป็นธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับสินคา้จาํเป็นพืน้ฐานของสินคา้เพ่ืออุปโภคและบริโภค 

ธุรกิจกลุ่มนีจ้ะมีแนวโนม้ขยายตวัเพ่ิมขึน้เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มอากาศของเมืองรอ้นของไทย รวมถึงความใส่ใจเร่ืองสขุภาพ

ท่ีเพ่ิมขึน้จากปัญหาของส่ิงแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพของนํ้าและการระบาดของไวรัส COVID-19 สาํหรับธุรกิจ

โรงพยาบาล Krungsri Research2 คาดว่ารายไดข้องธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนในปี 2564 -2565 มีแนวโนม้ปรบัตัวดีขึน้ โดย

 
1
 Stock Focus: TSR ตัง้ “สยาม อฬุารวงศ”์ นั่ง MD 

2
 Krungsri Research: แนวโนม้ธุรกิจและอตุสาหกรรมไทย ปี 2564-2566 
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คาดว่าเพ่ิมขึน้เฉล่ียรอ้ยละ 4 – 5 ต่อปี เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรา้ง เช่น การเขา้สู่สงัคมสงูอายุ และการขยายตัว

ของชุมชนเมือง รวมถึงปัจจัยบวกอ่ืน ๆ เช่น แนวโน้มปริมาณโรคติดต่อท่ีมีมากขึน้ การขยายการลงทุนจากผูป้ระกอบการ

โรงพยาบาล และการใหสิ้ทธิประโยชนท์างดา้นนโยบายจากรฐับาลเพ่ือส่งเสรมิใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาติ  

ลกูคา้กลุ่มท่ี 2) เป็นกลุ่มธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํรงชีวิตของคนในเมือง บริษัทคาดการณว์่าถึงแมใ้นช่วงการแพร่

ระบาดของไวรสั COVID-19 ก็ยงัสามารถพ่ึงพาการบริโภคในประเทศได ้ส่วนกลุ่มท่ี 3) กลุ่มธุรกิจท่องเท่ียว วิจยักรุงศรีคาดว่า

ธุรกิจโรงแรมจะทยอยฟ้ืนตวัในปี 2565 - 2566 โดย Krungsri Research2 คาดว่าธุรกิจท่องเท่ียวในประเทศจะฟ้ืนตัวเร็วกว่า

การท่องเท่ียวจากนกัท่องเท่ียวต่างชาติ จากมาตรการกระตุน้การท่องเท่ียวจากรฐับาลอย่างต่อเน่ือง 

ถึงแมว้่าการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในภาคบรกิาร แต่โอกาสทางธุรกิจสาํหรบัลกูคา้

กลุ่มนีย้ังมีอยู่ โดยรายงานดชันีชีว้ัดการจัดการนํา้ของสาํนักงานสถิติแห่งชาติ ท่ีจัดทาํเมื่อปี 2563 ประเมินไวว้่าจากสถาน

ประกอบการภาคบริการทัง้หมด 2.12 ลา้นแห่งทั่วประเทศ มีจาํนวนสถานประกอบการภาคบริการท่ีมีนํา้คุณภาพดีใชเ้พียง 

0.97 ลา้นแห่ง หรือคิดเป็นรอ้ยละ 45.76 ความตอ้งการระบบนํา้บรโิภคท่ีมีความสะอาด (Hygienic) เพ่ือป้องกันเชือ้โรคต่าง ๆ 

จะทาํใหค้วามตอ้งการเคร่ืองกรองนํา้เชิงพาณิชยม์ากขึน้ 

สาํหรบักลุ่มลกูคา้ภาครฐันัน้ หน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถิ่นมีหนา้ท่ีสนบัสนนุสาธารณปูโภคเพ่ือมาตรฐานชีวิตของคน

ในทอ้งถิ่น ซึ่งในส่วนของสาธารณสุขขั้นมูลฐานมีการกาํหนดการคุม้ครองสุขภาวะประชาชนดว้ยการขับเคล่ือนมติ “นํา้ดื่ม

ปลอดภยั” จากสาํนกังานคณะกรรมการสขุภาพแห่งชาติ (สช.) โดยใหห้น่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งสนบัสนุนองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิ่น วิสาหกิจชมุชน หรือผูป้ระกอบกิจการ จดัใหป้ระชาชนเขา้ถึงนํา้ดื่มท่ีปลอดภยั โดยสนบัสนนุ งบประมาณ วิชาการ 

และอ่ืน ๆ ตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในทกุมิติ และใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่นจดันํา้ดื่มสาธารณะท่ีปลอดภยัไวบ้รกิารใน

ชมุชนอย่างนอ้ย 1 แห่ง ทัง้นีก้รมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิ่นระบจุาํนวนหน่วยงานปกครองส่วนทอ้งถิ่นทกุระดบัทัง้ประเทศใน

ปี 2563 มจีาํนวนทัง้หมด 7,850 แห่ง ซึ่งหมายความว่าหน่วยงานปกครองส่วนทัง้ถิ่นเหล่านีจ้าํเป็นจะตอ้งจดัหานํา้ดื่มสะอาด

สาํหรบัประชากรในแต่ละทอ้งถิ่น และจาํเป็นจะตอ้งอาศยัอปุกรณท่ี์เก่ียวขอ้งกับการจดัการนํา้ เช่น เคร่ืองกรองนํา้ดื่ม ตูน้ ํา้ดื่ม

สาํหรบัชมุชน  

ตลาดผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้ชิงอตุสาหกรรม 

สาํหรบัแนวโนม้ผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นเชิงอตุสาหกรรม ปัจจยัหน่ึงท่ีน่าจะเป็นตวักาํหนดทิศทางการของผลิตภณัฑส์าํหรบัใช้

ในอตุสาหกรรม คือ จาํนวนเงินลงทนุในโรงงานอตุสาหกรรม 
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แผนภมูิแสดงเงินลงทนุในโรงงานอตุสาหกรรมสะสม* 

 

* ขอ้มลูจากกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

จากแผนภูมิจะเห็นไดว้่าจาํนวนเงินลงทุนในโรงงานอุตสาหกรรมยังเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง ทัง้นีไ้ม่ไดน้าํขอ้มูลตัง้แต่ปี 

2563 มานาํเสนอเน่ืองจาก พระราชบญัญัติโรงงานฉบบัใหม่ (ฉบบัท่ี 2) ท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นช่วงไตรมาสท่ี 4 ปี 2562 ไดเ้ปล่ียน

ขอบเขตความหมายโรงงานกาํหนดให ้โรงงานท่ีมีขนาดตํ่ากว่า 50 แรงมา้ หรือมีคนงานนอ้ยกว่า 50 คน ไม่ถือเป็น “โรงงาน” 

ตามกฎหมายฉบับใหม่ และผูป้ระกอบธุรกิจโรงงานท่ีมีเคร่ืองจักรไม่ถึง 50 แรงมา้ หรือคนงาน 50 คนไม่ตอ้งขอใบอนุญาต

ประกอบกิจการโรงงาน ดว้ยตวักฎหมายนีท้าํใหโ้รงงานขนาดเล็กไม่อยู่ในฐานขอ้มลูของกรมโรงงานอตุสาหกรรมตัง้แต่ปี 2563 

เป็นตน้ไป ซึ่งส่งผลใหจ้าํนวนโรงงานและเงินทนุต่างจากปี 2562 เป็นอย่างมาก 

ถึงแมว้่าแนวโนม้ลกูคา้ผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นเชิงอตุสาหกรรมตัง้แต่ปี 2563 จะไม่ชดัเจนมากนกั แต่โอกาสทางธุรกิจสาํหรบั

ลกูคา้กลุ่มนีย้งัมีอยู่ โดยรายงานดัชนีชีว้ดัการจัดการนํา้ของสาํนักงานสถิติแห่งชาติ ท่ีจดัทาํเมื่อปี 2563 ประเมินไวว้่า จาก

สถานประกอบการภาคการผลิตทัง้หมด 5.07 แสนแห่งทั่วประเทศ มีจาํนวนสถานประกอบการภาคการผลิตท่ีมีนํา้คณุภาพดีใช้

เพียง 2.37 แสนแห่ง หรือคิดเป็นรอ้ยละ 46.64  

ตลาดผลิตภณัฑก์ลุ่มป๊ัมนํา้และวาลว์  

สินคา้กลุ่มป๊ัมนํา้และวาลว์เป็นสินคา้กลุ่มใหม่ของบรษิัท โดยบริษัทเห็นโอกาสสินคา้นีม้ีโอกาสท่ีจะเติบโตไดท้ัง้ในส่วน

ของผลิตภณัฑท่ี์ใชภ้าคอตุสาหกรรม ภาคการเกษตรและท่ีอยู่อาศยั (ทัง้แนวราบและแนวสงู) โดยภาคอตุสาหกรรมโอกาสการ

เติบโตจะสอดคลอ้งของภาคการผลิตในอตุสาหกรรมดงัท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ 

สาํหรบัลูกคา้ภาคเกษตรนั้น ภาพรวมสถานการณ์ของภาคเกษตรกรรมของไทยในปี 2564 TMB Analytics คาดว่า

รายไดจ้ะเพ่ิมขึน้จากปีก่อน เน่ืองจากแนวโนม้ผลผลิตทางการเกษตรท่ีเพ่ิมขึน้ จากปริมาณนํา้ฝนมีแนวโนม้เพ่ิมขึน้ และราคา

สินคา้เกษตรท่ีเพ่ิมขึน้จากปีก่อน จากความตอ้งการสินคา้เกษตรในตลาดโลกและราคานํา้มนัท่ีสงูขึน้กว่าปีก่อน ซึ่งสอดคลอ้ง

กบัสาํนกังานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์รายงานถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2564 ท่ีขยายตวัรอ้ย

ละ 1.5 เมื่อเทียบกบัปี 2563 และ คาดว่าแนวโนม้เศรษฐกิจการเกษตรในปี 2565 จะขยายตวัอยู่ในช่วงรอ้ยละ 2 - 3   
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เช่นเดียวกันกับการสาํรวจตลาดเคร่ืองกรองนํา้ บริษัทไดใ้ชที้มงานนกัศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผ่าน

การประสานงานและกาํกับดูแลจากอาจารยป์ระจาํวิชาเอกการตลาด คณะบรหิารธุรกิจเพ่ือสงัคม สาํรวจตลาดผูใ้ชป๊ั้มนํา้ใน

ครวัเรือนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จาํนวน 2,042 ครวัเรือน ในช่วงตน้ปี 2564 โดยสาํรวจเก่ียวกับการซือ้และ

ระยะเวลาการใชป๊ั้มนํา้ ดงันี ้ 

ตารางสถิตกิารครอบครองป๊ัมนํา้และระยะเวลาเปล่ียน 
เร่ืองทีส่าํรวจ ผลการสาํรวจ 

ครวัเรือนท่ีมป๊ัีมนํา้  66% 

ครวัเรือนท่ีไม่มป๊ัีมนํา้ 34% 

ระยะเวลาเฉล่ียท่ีใชป๊ั้มนํา้ 11 ปี 

ระยะเวลาสัน้สดุท่ีใชป๊ั้มนํา้ 2 ปี 

 

ในส่วนของช่องทางจดัจาํหน่ายป๊ัมนํา้มีผลสาํรวจท่ีสาํคญัดงันี ้

ตารางสถิติแหล่งท่ีผูบ้รโิภคซือ้ป๊ัมนํา้ 

แหล่งทีซ่ือ้ % 

หา้งสรรพสินคา้ / Modern Trade 33% 

รา้นจาํหน่ายป๊ัมนํา้ 27% 

บรษิัทหรือพนกังานขายตรง 27% 

ช่องทางออนไลน ์ 15% 

  

ดว้ยปัญหาการไหลของการใชน้ํา้ในพืน้ท่ีท่ีมีผูค้นหนาแน่น รวมทัง้การมีท่ีอยู่อาศยัท่ีมีหลายชัน้ โดยเฉพาะในเขตเมือง 

รวมทั้งจากขอ้มลูการสาํรวจการใชง้านป๊ัมนํา้ บริษัทจึงเห็นเป็นโอกาสทางธุรกิจซึ่งจะส่งเสริมธุรกิจปัจจุบันของบริษัท (All 

Solutions of Water) ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์แบบครบวงจร โดยใช้ช่องทางการจําหน่ายผ่านรา้นคา้และตัวแทน

จาํหน่ายของบริษัทท่ีมีอยู่และท่ีจะขยายเพ่ิมเติมในอนาคต นอกจากนีย้งัเป็นการนาํฐานขอ้มลูลกูคา้เดิมมาเพ่ิมการจาํหน่าย

สินคา้กลุ่มใหม่อีกดว้ย  

คู่แข่งและส่วนแบ่งการตลาด 

ตลาดผูป้ระกอบการเคร่ืองกรองนํา้ในประเทศไทยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มผู้ประกอบการขายส่ง 

(B2B) และ กลุ่มผูป้ระกอบการขายปลีก (B2C)  บรษิัททาํการตลาดในลกัษณะขายส่งไปยงัรา้นคา้ทั่วไปหรือตวัแทนจาํหน่าย 

(รา้น Water Store) โดยท่ีบริษัทมีแผนงานท่ีจะขยายการขายไปสู่ผูบ้ริโภค หรือ ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑต์รง (End User) ผ่านตวัแทน

จาํหน่ายรา้น Aquatek (เดือนกุมภาพนัธ ์2565 เปิดดาํเนินการแลว้ 1 แห่ง และมีแผนเปิดใหค้รบ 50 สาขาภายในปี 2567) ทาํ

ใหก้ารประกอบธุรกิจของบรษิัทในอนาคตมีแนวโนม้ท่ีจะเขา้ไปแข่งขนัในตลาด B2C ดว้ย 

จากการรวบรวมขอ้มูลของผูป้ระกอบการเคร่ืองกรองนํา้ในประเทศไทยของบริษัท การแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรม

เคร่ืองกรองนํา้จะประกอบดว้ยผูป้ระกอบการหลายรายโดยเฉพาะตลาดขายปลีกเคร่ืองกรองนํา้ อย่างไรก็ดีสาํหรบัตลาดขาย

ส่งซึ่งเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทนัน้โดยภาพรวมจะไม่มีคู่แข่งโดยตรงท่ีมีขนาดใกลเ้คียง  บรษิัทประมาณการตลาดเคร่ืองกรอง
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นํา้ของประเทศไทยในปี 2563 มีมลูค่าตลาดรวมประมาณ 11,000 ลา้นบาท (ขอ้มลูประมาณการจากผูบ้รหิารของบริษัทและ

รายไดข้องผูป้ระกอบการเคร่ืองกรองนํา้ในปี 2563 ผ่านทางฐานขอ้มลู Business Online) ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มผูป้ระกอบการเคร่ือง

กรองนํา้ในตลาดขายปลีก (B2C) และตลาดขายส่ง (B2B) ดงันี ้

1) กลุ่มผู้ประกอบการในตลาด B2C: เป็นกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีเนน้การขายปลีก หรือการขายสินคา้ไปสู่ผูบ้ริโภค

โดยตรง (Business to Customer: B2C)  ซึ่งในปัจจุบันถือเป็นคู่แข่งโดยอ้อมของบริษัท โดยผู้บริหารบริษัทประเมินมูลค่า

ตลาดไวป้ระมาณ 8,500 ลา้นบาท  จากประมาณการขอ้มลูรายไดใ้นปี 2563 ของผูป้ระกอบการเคร่ืองกรองนํา้ท่ีอยู่ในลาํดบั

ตน้ ๆ ท่ีเป็นท่ีรูจ้กัหรือคุน้เคยในตลาด ไดแ้ก่ บรษิัท แอมเวย ์(ประเทศไทย) จาํกดั, บรษิัท ฟิลเตอร ์มารท์ จาํกดั, บรษิัท มาซูม่า 

(ประเทศไทย) จาํกดั, บรษิัท โคเวย ์(ประเทศไทย) จาํกดั, บมจ.เธียรสรุตัน,์ บรษิัท สยามคาสทไ์นล่อน จาํกดั, บรษิัท โกช ูโคซนั 

จาํกดั, บรษิัท สยาม คลีนเทค จาํกดั, บรษิัท อควาเคมี จาํกดั และกลุ่มผูน้าํเขา้จากต่างประเทศ เป็นตน้ 

ตารางแสดงรายไดผู้ป้ระกอบการเคร่ืองกรองนํา้ 

บริษัท รายได้จากการขายและบริการปี 2563 (ล้านบาท) 

บมจ. เธียรสรุตัน ์ 1,612 

บริษัท โคเวย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 767 

บริษัท แอมเวย ์(ประเทศไทย) จาํกัด 2,900* 

บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จาํกดั 908 

บริษัท ฟิลเตอร ์มารท์ จาํกัด 785 

บริษัท สยามคาสทไ์นล่อน จาํกดั 553 

บริษัท สยาม คลีนเทค จาํกดั 2 

บริษัท โกช ูโคซนั จาํกดั 929 

บริษัท อควาเคมี จาํกดั 6 

รวม 8,462 

*บริษัทประมาณการจากรายไดส้ินคา้กลุ่มเคร่ืองกรองนํา้และเคร่ืองกรองอากาศ จากบทสมัภาษณผ์ูบ้ริหาร Amway ใน Website BrandAge 

ทัง้นีบ้รษิัทไดว้ิเคราะหจ์ดุเด่นและจดุดอ้ยของผูป้ระกอบการเคร่ืองกรองนํา้ในตลาด B2C โดยรวมไวด้งันี ้

คู่แข่ง จุดเด่น จุดด้อย 

บริษัทในประเทศ - มีช่องทางการจาํหน่ายหลายช่องทางเพื่อเขา้ถึง End 

User ไดโ้ดยตรง ทัง้ขายตรง สาขา Modern trade 

- บริการส่งและติดตัง้ใหฟ้รี 

- มีระบบสินเช่ือผ่อนชาํระ  

- มีบริการหลงัการขาย 

- ขายสินคา้หลายแบรนด ์อาจจะขาดความ

เช่ียวชาญเชิงลกึในแต่ละผลิตภณัฑ ์

- การตอ้งพึ่งพาวตัถดุิบจากผูน้าํเขา้รายใหญ่ 

- มีค่าใชจ่้ายสงูจากการเปิดสาขา  

บริษัทต่างชาติ 

(มีบริษัทแม่ใน

ต่างประเทศ) 

- สินคา้มีความน่าเช่ือถือ ดว้ยมาตรฐานและการรบัรอง

จากต่างประเทศ / มียอดขายในต่างประเทศท่ีสงู 

- มีบริการ Subscription จ่ายค่าสินค้าแบบรายเดือน 

- สินคา้และอะไหล่มีราคาสงูกว่า 

- มีเครื่องกรองนํา้เป็นส่วนหน่ึงในกลุ่มสินคา้ท่ี

หลากหลาย ทาํใหต้วัแทนขายไม่ไดม้ีความรู ้
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คู่แข่ง จุดเด่น จุดด้อย 

และมีพนักงานมาดูแล รวมถึงการเปลี่ยนไสก้รองทุก

และอพัเกรดสินคา้รุน่ใหม่ 

- มีเทคโนโลยีแจง้เตือนการเปลี่ยนไสก้รองหรือการพบ

ปัญหาสิ่งผิดปกติ 

- มีบริหารหลังการขาย รับประกันความพอใจ และ

รบัประกนัคณุภาพผลิตภณัฑ ์

- มีโปรแกรมผ่อนชาํระสินคา้ 

- มีโรงงานผลิต ทีมงานวิจยัและพฒันาสินคา้ของตวัเอง 

ความชาํนาญเรื่องเครื่องกรองนํา้โดยตรง 

- ศนูยบ์ริการยงัมีไม่มาก ครอบคลมุพืน้ท่ีนอ้ย 

- เป็นตราต่างประเทศทาํใหย้งัมีความกงัวลเรื่อง

บริการหลงัการขาย 

- ระบบชาํระค่าสมาชิกรายเดือน 

(Subscription) สญัญาระยะยาวเมื่อเทียบกบั

การซือ้เครื่องกรองนํา้แลว้มีราคาท่ีสงูกว่า 

ก ลุ่ ม ผู้ นํ า เข้ า จ า ก

ต่างประเทศ 

- ราคาถกู  - สินคา้คณุภาพไม่สมํ่าเสมอ 

- อยู่ในอตุสาหกรรมไม่ไดน้าน เน่ืองจากใชก้าร

แข่งขนัดา้นราคาทาํใหม้ีคู่แข่งรายใหม่มาแย่ง

ชิงตลาดอยู่เสมอ 

- ขาดบริการหลงัการขายท่ีดี 
 

2) กลุ่มผู้ประกอบการในตลาด B2B: เป็นกลุ่มผูป้ระกอบการท่ีทาํธุรกิจขายส่ง หรือการขายสินคา้ไปสู่ผูป้ระกอบ

ธุรกิจรายอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่การนาํไปเพ่ือใชง้านเอง (Business to Business: B2B)  ทัง้นีก้ารวิเคราะหม์ลูค่าตลาด B2B ท่ีแทจ้รงิทาํ

ไดย้าก เน่ืองจากไม่มีการเก็บสถิติขอ้มลูท่ีชดัเจน แต่หากพิจารณาจากลกัษณะการจาํหน่ายสินคา้ของบรษิัท ซึ่งจาํหน่ายสินคา้

ในลักษณะขายส่งไปยังรา้นคา้ทั่วไปหรือตัวแทนจาํหน่าย บริษัทประเมินมูลค่าตลาด B2B ท่ีประมาณ 3 เท่าของยอดขาย

บริษัทในปี 2563 หรือประมาณ 2,500 ลา้นบาท โดยบริษัทใชว้ิธีการสาํรวจโดยทีมขายและทีมมารเ์ก็ตติง้ ท่ีเขา้ไปสาํรวจ

รา้นคา้ท่ีจาํหน่ายเคร่ืองนํา้ เพ่ือดูสดัส่วนผลิตภณัฑข์องบรษิัทท่ีรา้นคา้จาํหน่ายต่อสินคา้ท่ีรา้นคา้จาํหน่ายทัง้หมด รวมถึงการ

ประเมินผลิตภณัฑท่ี์บริษัทจาํหน่าย และฐานตวัแทนจาํหน่ายของบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ทัง้นีส้าํหรบัธุรกิจโดยภาพรวมไม่มี

คู่แข่งโดยตรงท่ีมีขนาดใกลเ้คยีงกนักบับรษิทั ผูป้ระกอบการในกลุม่ตลาดขายส่ง (B2B) มีไม่มากราย และมีคู่แข่งอยู่บา้งในบาง

โรงงานท่ีทาํการผลิตชิน้ส่วนอุปกรณเ์คร่ืองกรองนํา้ โดยบรษิัทถือเป็นผูน้าํในกลุ่มธุรกิจขายส่ง (B2B) หากเทียบกับรายไดข้อง

ผูป้ระกอบการอ่ืนในปี 2563  ผูป้ระกอบการในกลุ่มนี ้ไดแ้ก ่บรษิัท ศรีอารยะเทพ จาํกดั (รายได ้170 ลา้นบาท), บรษิัท พี.บี.เค.

กรุ๊ป จาํกดั (รายได ้68 ลา้นบาท), บรษิัท กรีนเนส อตุสาหกรรมเคร่ืองกรองนํา้ไทย จาํกดั (รายได ้103 ลา้นบาท)  

2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑแ์ละบริการ 

การจัดหาผู้ผลิต 

การจดัหาผูผ้ลิตหลกั 

เกณฑ์หลักในการสรรหาผู้ผลิตของบริษัท คือ คุณภาพ ราคา และความน่าเชื่อถือ ซึ่งผู้ผลิตหลักของบริษัทท่ีอยู่ใน

ประเทศจีนสามารถตอบโจทยข์องบรษิัทไดอ้ย่างครบถว้น โดยผูบ้รหิารสายงานจดัซือ้ สายงานวิจยัและพฒันา รวมถึงผูบ้รหิาร

ระดับสูงของบริษัท จะร่วมกันจัดหาผูผ้ลิตตามแนวทางการตรวจสอบคุณภาพและความน่าเชื่อถือของผูผ้ลิต เพ่ือคัดเลือก

ผูผ้ลิตท่ีไดม้าตรฐาน และมีศกัยภาพในการส่งมอบสินคา้ใหบ้รษิัทไดอ้ย่างต่อเน่ือง 
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การจัดหาผลิตภัณฑ์ ชิน้ส่วน อุปกรณ์ในแต่ละประเภท บริษัททาํการจัดหาแยกกันจากผู้ผลิตแต่ละรายท่ีมีความ

ชาํนาญเฉพาะผลิตภณัฑ ์โดยพิจารณาถึงคุณภาพของสินคา้และราคาท่ีเหมาะสมของแต่ละผูผ้ลิต เพ่ือสนองตอบต่อความ

ตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละระดบัความตอ้งการ 

การจดัหาผูผ้ลิตอ่ืน 

เพ่ือเป็นการกระจายความเส่ียงในการพ่ึงพึงผูผ้ลิตรายหลกั และความเส่ียงจากปัจจยัท่ีไม่สามารถควบคุมได ้เช่น โรค

ระบาด สถานการณ์ทางการเมือง บริษัทจึงมีการสรรหา Supplier รายใหม่ ๆ ในประเทศ ไต้หวัน ยูเครน อินเดีย เกาหลี 

สหรฐัอเมรกิา รวมถึงในประเทศไทย เป็นตน้  ทัง้นี ้บรษิัทกาํหนดใหแ้ต่ละผลิตภณัฑจ์ะตอ้งมีผูผ้ลิตครอบคลมุสินคา้ 3 กลุ่ม คือ 

คือ Premium, Middle, และ Economy   

ปัจจบุนับรษิัทมีจดัซือ้สินคา้จากผูผ้ลิตทัง้หมดมากกว่า 200 ราย ใน  9 ประเทศ (รวมประเทศไทย) ซึ่งสดัส่วนการจดัซือ้

ส่วนใหญ่จะเป็นการจัดซือ้จากต่างประเทศเป็นหลัก โดยสัดส่วนการจดัซือ้จากต่างประเทศและในประเทศ ตัง้แต่ปี 2562 - 

2564 เฉล่ียคิดเป็นรอ้ยละ 90 และ10  ของมลูค่าจดัซือ้รวมตามลาํดบั ทัง้นีบ้รษิัทไม่มีการพ่ึงพิงผูผ้ลิตรายใดรายหน่ึงเป็นหลกั 

โดยสดัส่วนยอดซือ้จากผูผ้ลิตท่ีบริษัทจดัซือ้สงูสดุในปี 2562 - 2564 เป็นบรษิัทจาํหน่ายไสก้รองจากต่างประเทศแห่งหน่ึง คิด

เป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 10 - 14 ของยอดจดัซือ้ลิตภณัฑท์ัง้หมด 

ทัง้นีบ้ริษัท โดยผูบ้รหิารระดับสงู และ ผูบ้ริหารสายงานท่ีเก่ียวขอ้ง จะร่วมกันพิจารณาผูผ้ลิต โดยมีเกณฑใ์นคดัเลือก

และประเมินผูผ้ลิต ดงันี ้

 คณุภาพและจดุเด่นของสินคา้ 

 ความน่าเชื่อถือของผูผ้ลิต 

 ความสามารถในการจดัส่งสินคา้ใหถ้กูตอ้งตามขอ้ตกลง และตามเวลาท่ีตกลงไว ้

 ราคาและกาํหนดการชาํระเงิน  

 นโยบายเร่ืองการ Claim สินคา้และการรบัประกนั 

การจัดหาผลิตภัณฑ ์

บริษัทจดัหาผลิตภณัฑใ์นรูปแบบวตัถุดิบและชิน้ส่วนมาประกอบเป็นผลิตภณัฑใ์นแบรนดข์องบรษิัท (เนน้สินคา้เคร่ือง

กรองนํา้ครวัเรือนในกลุ่ม Middle และ Premium แบรนด ์และเคร่ืองกรองนํา้เชิงพาณิชย ์และอตุสาหกรรม เช่น เคร่ืองกรองนํา้ 

RO และเคร่ืองกรองนํา้ 5 ขัน้ตอนยี่หอ้ Aquatek และ Star Pure, ตูน้ ํา้ยี่หอ้ Aquatek) รวมถึงจา้งผูผ้ลิตผลิตสินคา้สาํเร็จรูปใน

ลกัษณะ OEM (Own Brand) เป็นหลกั (เคร่ืองกรองนํา้ในครวัเรือน สารกรอง และอปุกรณ ์เช่น เคร่ืองกรอง RO ยี่หอ้ Uni Pure 

และ Fast Pure, ไสก้รอง RO ยี่หอ้ Ultratek, สารกรองยี่หอ้ Aquasorb และ Biosis, ป๊ัมยี่หอ้ Dosag) และสั่งซือ้สินคา้สาํเรจ็รูป

ในแบรนด์ผู้ผลิต (Original Brand) เป็นบางส่วน (เช่น ตู ้กดนํ้ายี่ห้อ WACO, ไส้กรอง RO จาก Vontron, วาล์วนํ้าจาก 

WENZHOU RUNXIN, ป๊ัมนํา้จาก CNP) โดยบริษัทจะคัดเลือกผลิตภัณฑ์พรอ้มกับขั้นตอนการจัดหาผูผ้ลิต ซึ่งผู้ผลิตจะส่ง

ตวัอย่างสินคา้มาทดสอบท่ีบริษัท หรือบริษัทจะขอซือ้สินคา้ตัวอย่างในราคาพิเศษมาทดสอบ (ทั้งนีบ้ริษัทอาจไม่จาํเป็นตอ้ง

ทดสอบสินคา้ตัวอย่างทุกครัง้ ถ้าเป็นสินคา้ทั่วไปท่ีสามารถตรวจสอบรายละเอียดขอ้มูล Spec จาก Catalogue ได)้ และ

หลงัจากท่ีสินคา้ผ่านการทดสอบแลว้ บรษิัทจะดาํเนินการสั่งซือ้  

ทัง้นีบ้รษิทั มีเกณฑใ์นการพิจารณาและคดัเลือกสินคา้ ดงันี ้

 รูปลกัษณภ์ายนอก ความสวยงาม สีสนั 
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 ความคงทน แข็งแรงของวสัด ุ

 ความเหมาะสมของขนาด นํา้หนกั รูปรา่ง 

 ความปลอดภยัในการใชง้าน 

 ความยากงา่ยในการนาํมาใช ้

 ประสิทธิภาพตามวตัถปุระสงคก์ารใชง้าน 

 ความแข็งแรงของบรรจภุณัฑ ์การหีบห่อ 

หลงัจากผูผ้ลิตและสินคา้ผ่านการคดัเลือก บรษิัทมีแผนการและขัน้ตอนในการจดัซือ้ดงันี ้

1) ตรวจสอบแผนการสั่งซือ้ เงื่อนไขตามแผนการสั่งซือ้ และปรมิาณสินคา้คงคลงั 

2) คดัเลือก Supplier และตรวจสอบประวตัิการสั่งซือ้ 

3) เปรียบเทียบคณุภาพ ราคา เงื่อนไขการชาํระเงิน เงื่อนไขปรมิาณจดัซือ้และจดัส่ง กรณีจดัซือ้ต่างประเทศเงื่อนไข

การชาํระเงินมีทัง้ใหจ้่ายเงินมดัจาํล่วงหนา้และใหจ้่ายค่าสินคา้เมื่อไดร้บัสินคา้แลว้  

4) ติดตามและวางแผนการนาํเขา้โดยประสานกบั Freight Forwarder 

5) ประสานงานบรษิัทนาํเขา้ 

6) จดัทาํประกนัภยัสินคา้ 

7) ผ่านพิธีการศุลกากรโดยตัวแทน (Shipping) และนาํส่งสินคา้มาท่ีบริษัท ซึ่งการจดัซือ้ต่างประเทศ ผูผ้ลิตจะใช้

เวลาทัง้หมดประมาณ 60 วนั ผลิตสินคา้และจดัส่งสินคา้จนถึงประเทศไทย  

8) ตรวจสอบและรบัสินคา้เขา้คลงั 

 

ตวัอย่างรายชื่อผูผ้ลิตและชิน้ส่วนอปุกรณท่ี์บรษิัทนาํเขา้มาประกอบ มีดงันี ้

ผู้ผลิต คุณลักษณะ/จุดเด่นของผู้ผลิต ชิน้สว่นอุปกรณ ์

VONTRON MEMBRANE 

TECHNOLOGY CO.,LTD 

 

เป็นผูผ้ลิตรายแรกและรายใหญ่ท่ีสดุในประเทศจีน โดย

ไดร้บัการสนบัสนนุทางดา้นเทคโนโลยีและการลงทนุ 

จากรฐับาลจีน  รวมทัง้สินคา้มีคณุภาพและไดร้บัความ

นิยมแพรห่ลายทัง้ในประเทศจีนและต่างประเทศ 

ไสก้รองนํา้  RO Membrane ทัง้ท่ี

ใชใ้นครวัเรือน และ โรงงาน

อตุสาหกรรมขนาดเล็ก จนถึง

ขนาดใหญ่ 

WENZHOU RUNXIN 

MANUFACTURING 

MACHINE CO.,LTD 

เป็นผูผ้ลิต Multiport Valve ท่ีใหญ่ท่ีสดุ สินคา้มี

คณุภาพดี สินคา้ไดร้บัความนิยมอย่างแพรห่ลายและมี

ตวัแทนขายในต่างประเทศมากกว่า 65  ประเทศ 

ชดุเคร่ืองกรอง Softener, 

Automatic Multiport Valves 

WAVE CYBER (SHANGHAI) 

CO.,LTD 

 

เป็นผูผ้ลิต  FRP tank และ  FRP Vessel ท่ีใชเ้ทคโนโลยี 

ในการผลิตจากตา่งประเทศ ทาํใหสิ้นคา้มีคณุภาพสงู

และไดร้บัความนิยมกนัอย่างแพรห่ลายทั่วโลก โดยเป็น

การรว่มลงทนุระหวา่ง นกัลงทนุจากแคนนาดา 

ออสเตรเลีย ฮ่องกง และจีน 

 

FRP tank  และ  FRP Vessel 

PENTAIR PACIFIC RIM 

(WATER) LTD. 

ผูผ้ลิตไสก้รองหยาบ, Booster Pumps ดว้ยเทคโลโลยี 

จากประเทศสหรฐัอเมรกิา  สินคา้มีคณุภาพสงู 

PP Sediment,  Booster Pumps 
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ผู้ผลิต คุณลักษณะ/จุดเด่นของผู้ผลิต ชิน้สว่นอุปกรณ ์

DUPONT  WATER  

SOLUTIONS 

ผูผ้ลิตสินคา้ไสก้รอง  RO Membrane  แบรนด ์ Filmtec 

ซึ่งเป็นแบรนดอ์นัดบัหน่ึง จากประเทศสหรฐัอเมรกิา  

คณุภาพสินคา้เป็นท่ียอมรบัและไวว้างใจ และเป็นท่ีรูจ้กั

กนัดใีนแวดวงโรงงานอตุสาหกรรม 

ไสก้รอง  RO membrane แบรนด ์ 

Filmtec 

การผลิตและประกอบ 

บริษัทมีโรงงานผลิตและประกอบท่ีสาํนักงานใหญ่ของบริษัท โดยส่วนการผลิตมีพืน้ท่ีใชส้อยประมาณ 1,700 ตาราง

เมตร  ซึ่งบริษัทใชผ้ลิตประกอบเคร่ืองกรองนํา้ทุกประเภท โดยตัวอย่างขัน้ตอนการผลิตและประกอบเคร่ืองกรองนํา้สาํหรบั

ครวัเรือน มีดงันี ้

1) รบัแผนการผลิตประจาํเดือน 

2) ตรวจรบัวตัถดุิบท่ีใชใ้นการผลิต 

3) เตรียม Housing (กระบอกกรองนํา้) และ บรรจไุสก้รองใน Housing 

4) ประกอบฝา Housing และ Fitting (ขอ้ต่อ) เขา้ดว้ยกนั  

5) ประกอบ Fitting เขา้กบั ไสก้รอง Inline (ไสก้รองสาํเรจ็รูป ท่ีบรรจใุนกระบอกกรองแลว้) 

6) ประกอบไสก้รอง Inline และ Housing เขา้กบั Frame ยึดเคร่ืองกรองนํา้ 

7) ติดสติกเกอรท่ี์เคร่ืองกรองนํา้และกระบอกกรอง 

8) บรรจลุงกล่องพรอ้มอะไหล่และคู่มือ 

สรุปขัน้ตอนการประกอบ เคร่ืองกรองนํา้สาํหรบัครวัเรือน 

 

ภาพประกอบ คาํอธิบาย 

 

1. รบัแผนการผลิตประจาํเดือน 

 

2. ตรวจรบัวตัถดุิบท่ีใชใ้นการผลิต 

 

3. เตรียม Housing (กระบอกกรองนํา้) 

และ บรรจไุสก้รองใน Housing 
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ภาพประกอบ คาํอธิบาย 

 

4. ประกอบฝา Housing และ Fitting (ขอ้

ต่อ)  

 

5. ประกอบ Fitting เขา้กบั ไสก้รอง Inline 

(ไสก้รองสาํเรจ็รูปท่ีบรรจใุนกระบอก

กรองแลว้) 

 

 

6. ประกอบไสก้รอง Inline และ Housing 

เขา้กบั Frame ยึดเคร่ืองกรองนํา้ 

 

 

7. ติดสติกเกอรท่ี์เคร่ืองกรองนํา้และ

กระบอกกรอง 

 

 

8. บรรจลุงกล่อง พรอ้มอะไหล่และคู่มือ 

ปัจจุบันบริษัทมีสามารถผลิตประกอบเคร่ืองกรองนํ้าไดป้ระมาณ  6,700  หน่วยต่อเดือน (รวมเคร่ืองกรองนํา้เชิง

พาณิชย ์เคร่ืองกรองนํา้ในครวัเรือน และเคร่ืองกรองนํา้เชิงอตุสาหกรรม) ซึ่งกาํลงัผลิตประกอบเคร่ืองกรองนํา้ขึน้อยู่กับจาํนวน

พนกังาน ประสบการณค์วามเชี่ยวชาญของพนกังาน เคร่ืองมือและอุปกรณแ์ละท่ีใชใ้นการผลิตประกอบ ซึ่งบรษิัทมีแผนท่ีจะ

ปรบัปรุงประสิทธิภาพและลดเวลาการผลิตประกอบโดยการซือ้เคร่ืองจกัรใหม่เพ่ิมเติม (รายละเอียดระบไุวใ้นหวัขอ้โครงการใน

อนาคต) 

ทัง้นีฝ่้ายผลิตของบรษิัทมีการควบคมุกระบวนการผลิต และตรวจสอบคณุภาพผลิตภณัฑ ์ดงันี ้

 ตรวจสอบปรมิาณวตัถดุิบ ชิน้ส่วน และชิน้ส่วนย่อย 

 ตรวจสอบกาํลงัการผลิตปัจจบุนั 

 วางแผน แบ่งหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ พรอ้มทัง้ชีแ้จงขอบเขตการทาํงานใหช้ดัเจน ควบคมุเวลาในแต่ละส่วนงานให้

ทนัเวลาท่ีกาํหนด 

 จดัตารางและจดัลาํลาํดบัการผลิต เพ่ือส่งมอบผลิตภณัฑใ์หท้นัเวลาตามกาํหนดส่งใหแ้ก่ลกูคา้ ตลอดจน

ประสิทธิภาพในการใชท้รพัยากรของบรษิัท 
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 ดาํเนินการผลิตตามกระบวนการท่ีบรษิัทกาํหนดขึน้ 

 ติดตามความคืบหนา้ของสินคา้ท่ีผลิต ท่ีสั่งผลิต ตลอดจนสินคา้คงเหลือในกระบวนการผลิต 

 ตรวจสอบการผลิตในแต่ละวนัใหม้ีปรมิาณท่ีสอดคลอ้งกบัใบสั่งผลิต 
 

2.2.4 ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

1) รายละเอียดสินทรัพยท์ีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 สินทรพัยถ์าวร ท่ีบริษัทใชใ้นการประกอบธุรกิจมีมลูค่าสทุธิหลงัหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและ

ค่าตดัจาํหน่ายสะสมเท่ากบั 188.94 ลา้นบาท รายละเอียดสินทรพัยถ์าวร แสดงไดด้งันี ้

ประเภทของสินทรัพย ์ ลักษณะกรรมสิทธิ ์
มูลค่าสุทธิ  

หลังหักค่าเสื่อมราคา

สะสม (ล้านบาท) 

ภาระผูกพัน 

1 ท่ีดินและส่วนปรบัปรุงท่ีดิน ตารางทรพัยสิ์นหลกั 48.90 ตารางทรพัยสิ์นหลกั 

2 อาคารโรงงานและสาํนกังาน ตารางทรพัยสิ์นหลกั 82.09 ตารางทรพัยสิ์นหลกั 

3 เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ เป็นเจา้ของ 4.80 ไม่มีภาระผกูพนั 

4 อปุกรณส์าํนกังานและคอมพิวเตอร ์ เป็นเจา้ของ 7.68 ไม่มีภาระผกูพนั 

5 เคร่ืองตกแตง่สาํนกังาน เป็นเจา้ของ 4.84 ไม่มีภาระผกูพนั 

6 ยานหาหนะ เป็นเจา้ของ 4.76 ไม่มีภาระผกูพนั 

8 สินทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้ง เป็นเจา้ของ 35.87 ไม่มีภาระผกูพนั 

  รวมทัง้สิน้ 188.94  

 

ตารางแสดงทรพัยสิ์นหลกัท่ีใชใ้นการประกอบธุรกจิ 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ท่ีดินและส่วนปรบัปรุงท่ีดิน และอาคารโรงงานและสาํนกังาน ประกอบดว้ย 

ลาํดับท่ี เลขทีโ่ฉนด 
เนือ้ที ่

(ไร่-งาน-

ตารางวา) 

มูลค่า (ล้านบาท) 

กรรมสิทธิ์ /  
ภาระผูกพัน 

พืน้ทีใ่ช้งาน 
ท่ีดินและ

ส่วน
ปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วน

ปรับปรุง
อาคาร 

1 27033 1-0-0 2.05 4.30 บรษิัท / คํา้ประกนัสินเชื่อธนาคาร 
หนา้รา้นและส่วน

สาํนกังาน อาคาร 3 

2 27032 1-0-0 3.70 16.38 บรษิัท / คํา้ประกนัสินเชื่อธนาคาร ส่วนสาํนกังาน อาคาร 1 

และ 2 

3 27034 1-0-0 4.80 34.39 บรษิัท / คํา้ประกนัสินเชื่อธนาคาร ส่วนสาํนกังาน ตกึบริหาร 

4 27035 1-0-0 4.80 13.29 บรษิัท / คํา้ประกนัสินเชื่อธนาคาร คลงัเก็บสินคา้ 

5 27036,27037,
86750,715 

5-2-0 13.61  

 

 

บรษิัท / คํา้ประกนัสินเชื่อธนาคาร คลงัเก็บสินคา้ และ คลงั

ผลิตสินคา้ 

6 115214  
(เดมิ 17990) 

1-1-22 3.0 บรษิัท / คํา้ประกนัสินเชื่อธนาคาร คลงัเก็บสินคา้ 
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ลาํดับท่ี เลขทีโ่ฉนด 
เนือ้ที ่

(ไร่-งาน-

ตารางวา) 

มูลค่า (ล้านบาท) 

กรรมสิทธิ์ /  
ภาระผูกพัน 

พืน้ทีใ่ช้งาน 
ท่ีดินและ

ส่วน
ปรับปรุง

ท่ีดิน 

อาคารและ
ส่วน

ปรับปรุง
อาคาร 

7 115214  
(เดมิ 5685) 

0-1-0 1.0 38.10 

 

 

 

บรษิัท / คํา้ประกนัสินเชื่อธนาคาร คลงัเก็บสินคา้ 

8 115214  
(เดมิ 17991) 

1-0-22 8.0 บรษิัท / คํา้ประกนัสินเชื่อธนาคาร คลงัเก็บสินคา้ 

9 71966 0-1-0 0.70 บรษิัท คลงัเก็บสินคา้ 

10 10314  
(เดมิ17989) 

1-0-23 2.96 1.09 บรษิัท คลงัเก็บสินคา้ 

11 103142  
(เดมิ17988) 

0-2-62 
4.28 21.40 

บรษิัท คลงัเก็บสินคา้ 

12 103141  
(เดมิ17987) 

0-3-49 บรษิัท คลงัเก็บสินคา้ 

 รวม 14-3-78  48.90 128.95   

 (หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม)      - (46.86)   

 รวมหลังหักค่าเส่ือมราคาสะสม 48.90 82.09   

 

2) รายละเอียดสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  สินทรพัยไ์ม่มีตัวตนท่ีบริษัทใชใ้นการประกอบธุรกิจเท่ากับ 6.72  ลา้นบาท โดยรายการ

ดงักล่าวไดแ้ก่ โปรแกรมคอมพิวเตอร ์และโปรแกรมทางดา้นบญัช ี

 

3) สัญญาสาํคัญทีเ่กี่ยวข้องในการดาํเนินธุรกิจ 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีสญัญาท่ีทาํกบัผูจ้ดัจาํหน่ายท่ีสาํคญั ดงันี ้

1. สัญญาแตง่ตั้งตัวแทนจาํหน่ายไส้กรองสาํหรับเคร่ืองกรองนํ้า RO (และสัญญาแนบทา้ย) 

ผูแ้ต่งตัง้ : ผูผ้ลิตไสก้รองเครื่องกรองนํา้ RO จากประเทศจีน 

ตวัแทน : บริษัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

อายสุญัญา : 3 ปี (26 ธันวาคม 2562 – 25 ธันวาคม 2565) 

วตัถปุระสงค ์ : เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายไสก้รองและส่วนประกอบสาํหรบัเครื่องกรองนํา้ RO (RO membrane elements) 

ภายในประเทศไทย (ผูแ้ต่งตัง้ไม่ไดแ้ต่งตัง้ตวัแทนจาํหน่ายรายอื่นอีกในประเทศไทย) 

สรุปสญัญา : 1) มีเป้าการขายสินคา้ตามท่ีระบไุวใ้นสญัญา หากตวัแทนมียอดซือ้ตามท่ีกาํหนด จะไดร้บัส่วนลดตามท่ีระบไุว ้

2) ตวัแทนสามารถใชเ้ครื่องหมายการคา้ของผูแ้ต่งตัง้ไดภ้ายในอายสุญัญา 

3) ตวัแทนจา้งผูแ้ต่งตัง้ผลิตไสก้รอง RO ย่ีหอ้ Ultratek ซึ่งผูผ้ลิตไม่สามารถจาํหน่ายไสก้รองนีแ้ก่ผูอ้ื่นได ้และ

จะตอ้งหยดุจาํหน่ายไสก้รองย่ีหอ้นีเ้มื่อสญัญานีส้ิน้สดุลง  

4) กรณีเหตสุดุวิสยั ฝ่ายท่ีประสบเหตุจะตอ้งแจง้เหตทุนัทีหากเป็นไปไดแ้ละส่งหนงัสือรบัรองเหตกุารณท่ี์ออก

โดยหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายใน 15 วนั หลงัเหตุการณ ์

5) ธุรกรรมระหว่างหน่วยงานราชการของคู่สญัญาจะไม่เป็นผลยบัยัง้ขอ้กาํหนดและเงื่อนไขสญัญาและจะไม่

เป็นผลต่อยอดซือ้ท่ีกาํหนด 
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1. สัญญาแตง่ตั้งตัวแทนจาํหน่ายไส้กรองสาํหรับเคร่ืองกรองนํ้า RO (และสัญญาแนบทา้ย) 

6) ขอ้พิพาทใดๆ ใหใ้ชอ้นญุาโตตลุาการของประเทศจีน และขอ้ชีข้าดใหถื้อเป็นท่ีสดุมีผลบงัคบัต่อคู่สญัญา 

7) สญัญาทาํเป็นภาษาจีนและองักฤษ หากมีขอ้เขา้ใจแตกต่างกนัใหถื้อเอาภาษาองักฤษเป็นท่ียติุ 

สรุปเหตยุกเลิก

สญัญา 

: คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงพบว่าไดม้ีการฝ่าฝืนขอ้กาํหนดในสญัญา คู่สญัญาอีกฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสญัญา 

 

2. สัญญาแต่งต้ังตัวแทนจาํหน่ายสินค้าประเภทวาลว์และเคร่ืองกรองน้ํากระด้าง* 

ผูแ้ต่งตัง้ : ผูผ้ลิตวาลว์สาํหรบัระบบบาํบดันํา้และเครื่องกรองนํา้กระดา้ง (Softener) จากประเทศจีน 

ตวัแทน : บริษัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

อายสุญัญา : 1 ปี (26 ธันวาคม 2564 – 25 ธันวาคม 2565) ท่ีผ่านมาไดร้บัการต่อสญัญาต่อเน่ืองทกุปี 

วตัถปุระสงค ์ : เป็นตวัแทนจาํหน่ายผลิตภณัฑ ์ทาํการตลาด และบริการหลงัการขาย ภายในประเทศไทย เมียนมาร ์กมัพชูา และ

ลาว 

สรุปหนา้ท่ีผู้

แต่งตัง้ 

: 1) จะไมจ่าํหน่าย/ส่งออกสินคา้ใหก้บัผูอ้ื่นนอกจากตวัแทน ภายในเขตประเทศท่ีกาํหนด 

2) จะจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นพืน้ท่ีของตวัแทนได ้เฉพาะผลิตภณัฑอ์ื่นนอกเหนือจากท่ีระบไุวใ้นสญัญานี ้

3) หากไดร้บัคาํสั่งซือ้จากลกูคา้ในพืน้ท่ีของตวัแทน จะส่งคาํสั่งซือ้ใหต้วัแทนเป็นผูจ้าํหน่ายสินคา้นัน้ 

4) สนบัสนุนดา้นการขาย การตลาด โฆษณา รวมถึงใหก้ารฝึกอบรมดา้นผลิตภณัฑแ์ก่ตวัแทน 

5) ประกาศขอ้มลูเรื่องตวัแทนเป็นตวัแทนจาํหน่ายอย่างเป็นทางการไวใ้นเว็บไซต ์

สรุปหนา้ท่ี

ตวัแทน 

: 1) มีเป้าการขายสินคา้ตามท่ีระบไุวใ้นสญัญา หากตวัแทนมียอดซือ้ตามท่ีกาํหนด จะไดร้บัส่วนลดตามท่ีระบไุว ้

2) ไม่ขายสินคา้ท่ีเป็นการแข่งขนักบัสินคา้ท่ีกาํหนด ไม่รบัคาํสั่งซือ้จากประเทศอื่นนอกพืน้ท่ีกาํหนดไว ้และไม่

ขายสินคา้ละเมิดสิทธิบตัรของผูแ้ต่งตัง้ 

3) รายงานขอ้มลูการตลาดของสินคา้ท่ีจาํหน่ายแก่ผูแ้ต่งตัง้ 

4) รบัผิดชอบบริการหลงัการขาย 

สรุปเหตยุกเลิก

สญัญา 

: 1) ตวัแทนไม่สามารถขายสินคา้ไดจ้าํนวนตามเป้าหมายท่ีกาํหนด 

2) คู่สญัญาไม่ต่อสญัญา 

3) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงสญูเสียความสามารถ หรือตกเป็นผูล้ม้ละลาย 

4) คู่สญัญาเปลี่ยนเจา้ของหรือขายกิจการใหบุ้คคลอื่น 

* เป็นการแยกทาํสญัญา 2 สญัญา (2 ประเภทผลิตภณัฑ)์ กับผูผ้ลิตรายเดียวกนั และมีช่วงระยะเวลาของสญัญาเดียวกนั โดยสญัญาหนึ่ง

ลงนามเรียบรอ้ยแลว้ อีกรา่งสญัญาหนึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ทัง้นีบ้ริษัทและผูผ้ลิตยงัมีการซือ้ขายสินคา้ทัง้ 2 ประเภทตามปกติ 

 

3. สัญญาแต่งต้ังตัวแทนจาํหน่ายระบบและส่วนประกอบเคร่ืองกรองน้ํา 

ผูแ้ต่งตัง้ : ผูผ้ลิตระบบบาํบดันํา้จากประเทศสหรฐัอเมริกา  

ตวัแทน : บริษัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

อายสุญัญา : 2 ปี (13 กนัยายน 2564 – 12 กนัยายน 2566) 

วตัถปุระสงค ์ : เป็นตวัแทนจาํหน่ายระบบและส่วนประกอบเครื่องกรองนํา้ภายในประเทศ 

สรุปสญัญา : 1) ตวัแทนสามารถจาํหน่ายสินคา้ของผูแ้ต่งตัง้เฉพาะสินคา้ท่ีระบไุว ้ในพืน้ท่ีท่ีระบไุวเ้ท่านัน้ 

2) ตวัแทนจะไม่ขาย – ส่งออกสินคา้นอกเขตพืน้ท่ีกาํหนดไว ้

3) ตวัแทนจะไม่ผลิต จาํหน่าย หรือเป็นตวัแทนใหแ้ก่ผลิตภณัฑท่ี์เป็นคู่แข่งของผูแ้ต่งตัง้ในเขตพืน้ท่ีท่ีกาํหนด 

4) ตวัแทนไม่มีอาํนาจในการทาํและเปลี่ยนแปลงซึ่งขอ้ตกลงใดๆ ในนามของผูแ้ต่งตัง้ เวน้แต่จะไดร้บัแจง้เป็น
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3. สัญญาแต่งต้ังตัวแทนจาํหน่ายระบบและส่วนประกอบเคร่ืองกรองน้ํา 

หนงัสือจากผูแ้ต่งตัง้ 

5) คาํสั่งซือ้ท่ีผูแ้ต่งตัง้ไดร้บัและยอมรบัแลว้จะไม่มีการยกเลิกโดยท่ีมิไดร้บัความยินยอมจากผูแ้ต่งตัง้ 

6) ผูแ้ต่งตัง้จะจดัหาเอกสารโฆษณา คู่มือ catalog และเอกสารอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑแ์ก่ตวัแทน 

รวมถึงใหค้วามช่วยเหลือท่ีเก่ียวขอ้งอื่น ๆ ตามท่ีผูแ้ต่งตัง้เห็นว่าเหมาะสม 

7) ผูแ้ต่งตัง้จะปกป้องตวัแทนในสิทธิเรียกรอ้งใดๆ เก่ียวกบัทรพัยส์ินทางปัญญาซึ่งสินคา้ตามสญัญาและจะ

เป็นผูจ่้ายค่าใชจ่้ายและค่าเสียหายตามคาํสั่งศาล โดยตวัแทนจะตอ้งแจง้ใหผู้แ้ต่งตัง้ทราบทนัทีท่ีมีการ

ฟ้องรอ้ง 

8) ขอ้ขดัแยง้ใดๆ ใหอ้ยู่ในอาํนาจของศาลสิงคโปร ์และใชก้ฎหมายของประเทศสิงคโปร ์

สรุปเหตุยกเลิก

สญัญา 

: 1) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงบอกกล่าวอีกฝ่ายไม่นอ้ยกว่า 30 วนั 

2) คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีตามสญัญา และไดแ้จง้เป็นหนงัสือแก่คู่สญัญาอีกฝ่าย

ภายใน 15 วนั 

3) ผูแ้ต่งตัง้อาจจะยกเลิกสญัญาในกรณีท่ีตวัแทนคา้งชาํระเกินกาํหนด ยอดขายไม่เป็นไปตามท่ีกาํหนด 

ตวัแทนเขา้สู่กระบวนการลม้ละลาย เป็นตน้  

 

4. สัญญาแต่งต้ังตัวแทน จาํหน่ายส่วนประกอบเคร่ืองกรองน้ํา 

ผูแ้ต่งตัง้ : บริษัทผลิตระบบบาํบดันํา้จากยโุรป (ผ่านบริษัทลกูในไทย) 

ตวัแทน : บริษัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

อายสุญัญา : 24 เดือน (เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564) 

วตัถปุระสงค ์ : เป็นตวัแทนจดัจาํหน่ายส่วนประกอบเครื่องกรองนํา้ภายในประเทศไทย 

สรุปสญัญา : 1) ตวัแทนมีเป้าการซือ้ตามท่ีกาํหนดในสญัญา 

2) ตวัแทนสามารถเลือกใชรู้ปลกัษณ ์ช่ือทางการคา้ เครื่องหมาการคา้ของผูแ้ต่งตัง้ไดต้ามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 

3) ตวัแทนตอ้งอาํนวยความสะดวกในการตรวจสอบสินคา้ 

4) ตวัแทนตอ้งจา้งพนกังานขายท่ีมีคุณสมบตัิ ดา้นเทคนิค และบริการเพื่อทาํการตลาดและใหบ้ริการผลิตภณัฑ์

อย่างเหมาะสมเพียงพอ 

5) ผูแ้ต่งตัง้จะใชค้วามพยายามอย่างเต็มท่ีในการจดัหาสินคา้ตามท่ีตวัแทนตอ้งการ 

6) ผูแ้ต่งตัง้จะจดัหาอกสารขอ้มลูผลิตภณัฑ ์และเอกสารขอ้มลูความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์และช่วย

สนบัสนุนดา้นการตลาดและทางดา้นเทคนิกตามความเหมาะสม 

 

สรุปเหตุยกเลิก

สญัญา 

: 1) ผูแ้ต่งตัง้ไดแ้จง้ตวัแทนเป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 60 วนั 

2) การบอกกล่าวเป็นหนงัสือแก่ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเมื่อพบว่า 

3.1) ตวัแทนไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีตามสญัญา 

3.2) การไม่ชาํระหนีต้ามกาํหนด หรือ การตกเป็นบคุคลลม้ละลายหรือเขา้สู่กระบวนการลม้ละลาย หรือ

ในการดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการประนอมหนีใ้นฐานะลกูหนีต้ามกฎหมาย 

การไม่สามารถทาํยอดซือ้ตามเป้าหมายท่ีกาํหนด โดยผูแ้ต่งตัง้จะแจง้เป็นลายลกัษณอ์กัษร

ล่วงหนา้ 30 วนั 

ทัง้นีใ้นสญัญาท่ีมีการกาํหนดยอดซือ้ของบรษิทั ท่ีผ่านมาบรษิัทสามารถสั่งซือ้สินคา้จากผูแ้ต่งตัง้ไดต้ามยอดท่ีระบไุวใ้น

สญัญา 
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ณ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีสญัญากบัรา้น water store จาํนวน 19 สาขา แบ่งเป็นในประเทศจาํนวน 16 สาขาแยก

ตามภมูิภาค และต่างประเทศจาํนวน 3 สาขา โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 

ลาํดับ 
ภาค /  

ประเทศ 
จังหวัด 

เร่ิมได้รับการ

แต่งต้ังคร้ังแรก 
สัญญาปัจจุบัน 

เร่ิมวันที ่
สัญญาปัจจุบัน 
หมดอายุวันที่ 

ประเทศไทย 

1.  เหนือ เชียงใหม่ 15 พ.ค. 2562 1 มิ.ย. 2564 31 พ.ค. 2566 

2.  เหนือ เชียงราย 26 ก.ค. 2562 26 ก.ค. 2564 25 ก.ค. 2566 

3.  เหนือ น่าน 15 พ.ค. 2562 1 มิ.ย. 2564 31 พ.ค. 2566 

4.  ตะวนัออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น 1 มิ.ย. 2562 1 มิ.ย. 2564 31 พ.ค. 2566 

5.  ตะวนัออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 15 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2564 15 พ.ค. 2565 

6.  ตะวนัออกเฉียงเหนือ รอ้ยเอ็ด 1 ส.ค. 2563 1 ส.ค. 2563 31 ก.ค. 2565 

7.  ตะวนัออกเฉียงเหนือ อดุรธานี 10 ม.ค. 2563 11 ม.ค. 2565 10 ม.ค. 2567 

8.  ตะวนัออกเฉียงเหนือ อบุลราชธานี 15 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2564 15 พ.ค. 2566 

9.  กรุงเทพฯ-ปริมณฑล กรุงเทพมหานคร-คนันายาว 30 เม.ย. 2562 1 พ.ค. 2564 30 เม.ย. 2565 

10.  กรุงเทพฯ-ปริมณฑล กรุงเทพมหานคร-มีนบรุี 1 มิ.ย. 2564 1 มิ.ย. 2564 31 พ.ค. 2566 

11.  กลาง ชยันาท 1 ก.ค. 2562 1 ก.ค. 2564 30 มิ.ย. 2565 

12.  ใต ้ สรุาษฏรธ์านี 1 มี.ค. 2563 1 มี.ค. 2565 28 ก.พ.2566 

13.  ใต ้ นครศรธีรรมราช 15 พ.ค. 2562 1 มิ.ย. 2564 31 พ.ค. 2566 

14.  ตะวนัออก ฉะเชิงเทรา 30 พ.ค. 2562 1 มิ.ย. 2564 31 พ.ค. 2565 

15.  ตะวนัตก ตาก 15 พ.ค. 2562 1 มิ.ย. 2564 31 พ.ค. 2566 

16.  ตะวนัตก กาญจนบรุี 15 พ.ค. 2562 16 พ.ค. 2564 15 พ.ค. 2566 

ต่างประเทศ 

1. พม่า เมืองย่างกุง้ 1 ส.ค. 2563 1 ส.ค. 2563 31 ก.ค. 2565 

2. ลาว เมืองเวียงจนัทร ์ 1 มิ.ย. 2562 1 มิ.ย. 2564 31 พ.ค. 2566 

3. กมัพชูา เมืองพระตะบอง 15 ส.ค. 2562 16 ส.ค. 2564 15 ส.ค. 2566 

ในเดือนกมุภาพนัธ ์2565 บรษิัทมีสญัญากบัรา้น Aquatek จาํนวน 1 สาขา เป็นสาขาในประเทศ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ลาํดับ ภาค จังหวัด 

เร่ิมได้รับการ

แต่งต้ังคร้ัง

แรก 

สัญญาปัจจุบัน 
เร่ิมวันที่ 

สัญญาปัจจุบัน 
หมดอายุวันที่ 

1 กรุงเทพฯ-ปริมณฑล กรุงเทพมหานคร-คนันายาว 11 ก.พ. 2565 11 ก.พ. 2565 11 ก.พ. 2568 

สรุปตวัอย่างสญัญาการแต่งตัง้ตวัแทนจาํหน่ายและสญัญาการส่งเสรมิการขายรา้น Water Store 

รายละเอียดสาํคัญของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจาํหน่าย Water Store 

คู่สญัญา บรษิัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัท”) และ 

ตวัแทนจาํหน่ายรา้น Water Store (“ตวัแทน”) 
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รายละเอียดสาํคัญของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจาํหน่าย Water Store 

วตัถปุระสงคห์ลกั บรษิัทแต่งตัง้ตวัแทนเพ่ือจาํหน่ายสินคา้เคร่ืองกรองนํา้และอปุกรณร์ะบบนํา้ซึ่งบรษิัทเป็นผูผ้ลิตและจดั

จาํหน่ายในเขตท่ีกาํหนด เพ่ือเป็นการส่งเสรมิการขายของบรษิัท 

ระยะเวลา รวมระยะเวลา 2 ปี 

ขอ้สญัญาท่ีสาํคญั • บรษิัทเป็นผูก้าํหนดราคาของสินคา้ใหแ้ก่ตวัแทน โดยตวัแทนจะไม่จาํหน่ายสินคา้ตํ่ากวา่ราคาขัน้ตํ่า

ท่ีบรษิัทกาํหนด 

• ตวัแทนไม่สามารถจาํหน่ายสินคา้อ่ืนใดอนัเป็นสินคา้ประเภทและชนิดเดียวกนักบัสินคา้ของบรษิัท 

อนัเป็นการแขง่ขนักบัสินคา้ของบรษิัทหรือทาํใหสิ้นคา้ของบรษิัทเสียภาพพจนท่ี์อาจจะ

กระทบกระเทือนในการขายสินคา้ของบรษิัท 

• ตวัแทนจะตอ้งดาํเนินการซือ้และจาํหน่ายสินคา้ของบรษิัท โดยยอดขายไมต่ ํ่ากวา่ท่ีบรษิัทกาํหนด 

• ในการแสดงความจาํนงในการระบสุถานท่ีสาํหรบัการเป็นตวัแทนจาํหน่ายสินคา้ของบรษิัท ตวัแทน

จะตอ้งแสดงหลกัฐานกรรมสิทธ์ิการเป็นเจา้ของอาคาร หรือสญัญาการเช่าอาคารท่ีทาํการของตวัแทน 

• สินคา้ท่ีวางจาํหน่ายในรา้นตวัแทน และอาคารนัน้เป็นของตวัแทน ในส่วนของกรรมสิทธิ์ในป้ายรา้น

และวสัดตุกแต่งรา้น อีกผูม้ีหนา้ท่ีรบัผิดชอบภาษีป้ายรา้นเป็นของบรษิัท 

• การชาํระเงิน สาํหรบั 

ตวัแทนในต่างประเทศ: โอนชาํระค่าสินคา้ทัง้จาํนวนกอ่นการขนส่งสินคา้ 

ตวัแทนในประเทศไทย: บรษิัทกาํหนดระยะเวลาสินเชื่อแก่ตวัแทน 60 วนั นบัแตว่นัถดัจากวนัขนส่ง

สินคา้ 

การเลิกสญัญา* • คู่สญัญาอาจทาํความตกลงรว่มกนัในเวลาใดๆ เพ่ือใหส้ญัญาสิน้สดุลง 

• บริษัทและตัวแทนมีสิทธิบอกเลิกสัญญา โดยบอกกล่าวเป็นหนังสือไปคู่สัญญา โดยหนังสือเลิก

สญัญาจะตอ้งไดร้บัความยินยอมของทัง้สองฝ่าย 

• กรณีท่ีคู่สญัญาไดก้ระทาํผิดตามสญัญาขอ้หน่ึงขอ้ใด 
กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั กฎหมายไทย 

 

รายละเอียดสาํคัญของสัญญาส่งเสริมการขายสาํหรับตวัแทนจาํหน่ายสนิค้าร้านค้า Water Store 

คู่สญัญา บรษิัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัท”) และ 

ตวัแทนจาํหน่ายรา้น Water Store (“ตวัแทน”) 

วตัถปุระสงคห์ลกั บรษิัทสนบัสนนุในการส่งเสรมิการขายเพ่ือการตกแตง่รา้นคา้ WATER STORE แกต่วัแทน 

ระยะเวลาในการ

ดาํเนินการส่งเสรมิ

การขาย 

ตวัแทนตอ้งดาํเนินการในการตกแต่งรา้นคา้ WATER STORE ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 120 วนันบัตัง้แต่วนัท่ี

ไดล้งนามในสญัญาส่งเสรมิการขายสาํหรบัตวัแทนจาํหน่ายสินคา้รา้นคา้ WATER STORE 

ขอ้สญัญาท่ีสาํคญั • ตวัแทนจะไดร้บัการสนบัสนนุส่งเสรมิการขาย เมื่อตวัแทนไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่าย

สินคา้รา้นคา้ WATER STORE อย่างเป็นทางการโดยบรษิัทสมบรูณแ์ลว้ 

• ตวัแทนจะไดร้บัการสนบัสนนุในการส่งเสรมิการขายเพ่ือตกแต่งรา้นคา้เป็นจาํนวนเงินตามท่ีจ่ายคา่
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รายละเอียดสาํคัญของสัญญาส่งเสริมการขายสาํหรับตวัแทนจาํหน่ายสนิค้าร้านค้า Water Store 

ตกแตง่รา้นคา้ WATER STORE เป็นจาํนวนเงินตามท่ีจา่ยจรงิ แตไ่ม่เกินจาํนวนท่ีระบไุวใ้นสญัญา 

• ตวัแทนจะตอ้งตกแตง่รา้นคา้ WATER STORE ตามรูปแบบและรายละเอียดท่ีบรษิัทกาํหนดอย่าง

เครง่ครดั พรอ้มทัง้ใชว้สัดแุละอปุกรณใ์นการตกแต่งตามมาตรฐานท่ีบรษิัทไดก้าํหนด 

• อา้งอิง ระยะเวลาในการดาํเนินการส่งเสรมิการขาย หากตวัแทนไม่สามารถดาํเนินการตาม

ขอ้กาํหนดใหแ้ลว้เสรจ็ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดหรือ แลว้เสรจ็ล่าชา้เกินกวา่กาํหนด หรือตวัแทน

ทาํผิดสญัญาขอ้ใดขอ้หน่ึง หรือผิดนดัชาํระหนี ้หรือมีหนีสิ้นลน้พน้ตวั หรือถกูพิทกัษ์ทรพัย ์หรือตก

เป็นผูล้ม้ละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขของบรษิัทหรือตามการแจง้เตือนของบรษิัท 

บรษิัทมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสญัญาฉบบันี ้และเรียกใหต้วัแทนคืนเงนิท่ีบรษิัทไดม้อบแก่ตวัแทนไปแลว้ 

ซึ่งรวมถึงเงินส่งเสรมิการขายและค่าใชจ้า่ยอ่ืนๆ ในการดาํเนินการของบรษิัทท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ

ส่งเสรมิการขายใหก้บัตสัแทน พรอ้มทัง้ดอกเบีย้รอ้ยละ 7.5 ต่อปี จนกวา่จะไดร้บัชาํระนีท้ัง้หมด 

การเลิกสญัญา* • บรษิัทมีสิทธิบอกเลิกสญัญาส่งเสริมการขายท่ีมอบแก่ตวัแทน หากตวัแทนกระทาํผิดขอ้ตกลงตาม

สญัญาขอ้ใดขอ้หน่ึง 

* หมายเหต ุทัง้นีใ้นกรณีที่ตวัแทนผิดขอ้ตกลงตามสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนจาํหน่าย หรือ สญัญาส่งเสริมการขาย หรือไม่สามารถทาํยอดขาย

ตามที่บริษัทกาํหนด บริษัทอาจจะพิจารณาไม่ยกเลิกสญัญา แต่จะรอใหส้ญัญาหมดอายแุละจะไม่ต่อสญัญากบัตวัแทนดงักล่าว เพ่ือเป็นการรกัษา

ความสัมพันธ์อันดี ซึ่งโดยปกติแลว้การสั่งซือ้สิน้คา้ของตัวแทนแต่ละรายสามารถครอบคลุมตน้ทุนค่าสนับสนุนการขายได ้อีกทั้งตัวแทนที่หมด

สญัญาแลว้ ยงัสามารถซือ้สินคา้ในลกัษณะรา้นคา้/ผูแ้ทนจาํหน่ายทั่วไปได ้

 

สรุปตวัอย่างสญัญาการแตง่ตัง้ตวัแทนจาํหน่ายและสญัญาการส่งเสรมิการขายรา้น Aquatek (แตง่ตัง้กมุภาพนัธ2์565) 

รายละเอียดสาํคัญของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจาํหน่าย AQUATEK 

คู่สญัญา บรษิัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัท”) และ 

ตวัแทนจาํหน่ายรา้น Aquatek (“ตวัแทน”) 

วตัถปุระสงคห์ลกั บรษิัทแต่งตัง้ตวัแทนเพ่ือจาํหน่ายสินคา้เคร่ืองกรองนํา้และอปุกรณร์ะบบนํา้ภายใตช้ื่อสินคา้ AQUATEK

ในเขตพืน้ท่ีท่ีกาํหนด 

ระยะเวลา รวมระยะเวลา 3 ปี 

ขอ้สญัญาท่ีสาํคญั • ตวัแทนตกลงท่ีจะลงทนุในสินคา้ AQUATEK ในลกัษณะการซือ้ขาดจากบรษิัทเพ่ือเริ่มธุรกจิรา้นคา้ 

AQUATEK เป็นจาํนวนเงนิตามท่ีระบ ุ

• บรษิัทเป็นผูก้าํหนดราคาของสินคา้ใหแ้ก่ตวัแทน โดยตวัแทนจะไม่จาํหน่ายสินคา้ตํ่ากวา่ราคาขัน้ตํ่า

ท่ีบรษิัทกาํหนด 

• ตวัแทนไม่สามารถจาํหน่ายสินคา้อ่ืนใดอนัเป็นสินคา้ประเภทและชนิดเดียวกนักบัสินคา้ของบรษิัท 

อนัเป็นการแขง่ขนักบัสินคา้ของบรษิัท 

• ตวัแทนจะตอ้งดาํเนินการจาํหน่ายสินคา้ของบรษิัท โดยยอดขายไม่ตํ่ากวา่ท่ีบรษิัทกาํหนด 

• สินคา้ท่ีวางจาํหน่ายในรา้นตวัแทน และอาคารนัน้เป็นของตวัแทน ในส่วนของกรรมสิทธิ์ในป้ายรา้น

และวสัดตุกแต่งรา้น ป้ายรา้นเป็นของบรษิัท 
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รายละเอียดสาํคัญของสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจาํหน่าย AQUATEK 

• บรษิัทกาํหนดระยะเวลาการใหสิ้นเชื่อทางการคา้แก่ตวัแทน ภายใตเ้งื่อนไขท่ีบรษิัทกาํหนด 

การเลิกสญัญา* • คู่สญัญาอาจทาํความตกลงรว่มกนัในเวลาใดๆ เพ่ือใหส้ญัญาสิน้สดุลง 

• กรณีท่ีคู่สญัญาไดก้ระทาํผิดตามสญัญาขอ้หน่ึงขอ้ใด 

• เมื่อสญัญาสิน้สดุลงไม่ว่าเพราะเหตใุดก็ตาม ตวัแทนจะตอ้งส่งคืนเคร่ืองมือและอปุกรณร์ะบบ POS 

ท่ีเป็นเป็นทรพัยสิ์นของบรษิัท 
กฎหมายท่ีใชบ้งัคบั กฎหมายไทย 

 

รายละเอียดสาํคัญของสัญญาส่งเสริมการขายสาํหรับตวัแทนจาํหน่ายสนิค้าร้านค้า AQUATEK 

คู่สญัญา บรษิัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัท”) และ 

ตวัแทนจาํหน่ายรา้น AQUATEK (“ตวัแทน”) 

วตัถปุระสงคห์ลกั บรษิัทสนบัสนนุในการส่งเสรมิการขายเพ่ือการตกแตง่รา้นคา้ AQUATEK แก่ตวัแทน 

ขอ้สญัญาท่ีสาํคญั • ตวัแทนจะไดร้บัการสนบัสนนุส่งเสรมิการขายเพ่ือตกแตง่รา้น AQUATEK เป็นจาํนวนเงินตามท่ีจ่าย

ค่าตกแตง่จรงิ แต่ไม่เกินท่ีกาํหนด 

• กรณีท่ีตวัแทนใหบ้รษิัทดาํเนินการก่อสรา้งรา้นพรอ้มติดตัง้ระบบปฏิบตัิการ POS Program 

รวมถงึกิจกรรมตกแต่งและเปิดรา้นคา้ บรษิัทจะหกัค่าส่งเสรมิการขายเป็นค่าดาํเนินการ

ก่อสรา้งรา้นคา้ 

• กรณีตวัแทนเป็นผูด้าํเนินการก่อสรา้งรา้นคา้พรอ้มตดิตัง้ระบบการปฏิบตัิการ POS 

Program รวมถึงกจิกรรมตกแตง่และเปิดรา้นคา้เสรจ็สิน้แลว้ บรษิทัจะจ่ายเงินเพ่ือส่งเสรมิ

การขายเป็นจาํนวนเงินไมเ่กินท่ีกาํหนด 

• ตวัแทนจะตอ้งตกแตง่รา้นคา้ AQUATEK ตามรูปแบบและรายละเอียดท่ีบรษิัทกาํหนดอยา่ง

เครง่ครดั พรอ้มทัง้ใชว้สัดแุละอปุกรณใ์นการตกแต่งตามมาตรฐานท่ีบรษิัทไดก้าํหนด 

• หากตวัแทนฝ่าฝืนโดนกระทาํการแกไ้ข ดดัแปลง ต่อเติม เปล่ียนแปลงรูปแบบและรายละเอียดการ

ตกแตง่รา้นคา้ AQUATEK บรษิทัมีสิทธิ์บอกเลิกสญัญาและงดใหก้ารส่งเสรมิการขายแก่ตวัแทน 

และทาํการเรียกคืนวสัดแุละอปุกรณใ์นการตกแตง่ท่ีทางบรษิัทไดท้าํการตกแตง่ใหแ้ก่ตวัแทน 

• ตวัแทนยินยอมใหบ้รษิัทหรือบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมายเขา้ตรวจสอบรา้นคา้ AQUATEK ตลอด

ระยะเวลาท่ีเป็นตวัแทน 

การเปล่ียนแปลง

สญัญา 

• บริษัทสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขในการส่งเสริมการขายของบริษัท ตามท่ีบริษัท

เห็นสมควรโดยไม่ตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากตวัแทน 
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4) สรุปสัญญาประกันภัยทรัพยส์นิของบริษทั 

ตารางสรุปสาระสาํคญัของสญัญาประกนัภยั 

คู่สญัญา : ฝ่ายท่ี 1 : บมจ. ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล หรือ "ผูเ้อาประกนั"หรือ "บริษัท" 

ฝ่ายท่ี 2 : บมจ. เมืองไทยประกนัภยั หรือ "ผูร้บัประกนั” 

วนัท่ีทาํสญัญา

ประกนัภยั 

: 25 กมุภาพนัธ ์2565  

ระยะเวลา

สญัญา 

: สญัญามีกาํหนดเวลา 1 ปี (ตัง้แต่ 25 กมุภาพนัธ ์2565 ถึง  25 กมุภาพนัธ ์2566) 

สถานท่ีเอา

ประกนัภยั 

: เลขท่ี 313 ถนนเจริญพฒันา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510  

ทรพัยส์ินท่ีเอา

ประกนัภยั 

: 1) สิ่งปลกูสรา้ง (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติมอาคาร รัว้ กาํแพง ประต ูป้อมยาม (รายละเอียดตาม

เอกสารแนบ) 

2) สต๊อกสินคา้ ประเภทเครื่องกรองนํา้ ผลิตภณัฑเ์ครื่องกรองนํา้ อปุกรณป์ระกอบเครื่องกรองนํา้ 

3) ทรพัยส์ินภายในสิ่งปลกูสรา้ง ไดแ้ก่ เฟอรนิ์เจอร ์เครือ่งใชส้าํนกังานอปุกรณค์อมพิวเตอรเ์ครื่องมือ

เครื่องใช ้และระบบสาธารณปูโภค 

ขอบเขตการ

รบัประกนั 

: ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรพัยส์ินท่ีเอาประกันภัยอันเน่ืองมาจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้จากปัจจัย

ภายนอกและเกิดขึน้อย่างฉับพลนัโดยมิไดค้าดคิดมาก่อน ซึ่งมิไดร้ะบุไวเ้ป็นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกัน

ความเสี่ยงภยัทรพัยส์ินแบบพิเศษ โดยแบ่งความคุม้ครองไดด้งันี ้ 

1. ไฟไหม ้ฟ้าผ่า ภยัระเบิด ภัยเน่ืองจากนํา้ (ไม่รวมนํา้ท่วม) ภัยจากควัน ภัยจากการเฉ่ียวและหรือ 

การชนของยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยไฟป่า ภัยจากการประทว้ง การนัดหยุดงาน การ

จลาจล หรือการกราํอันมีเจตนารา้ย (ยกเวน้ การกระทาํเพ่ือผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธิ

นิยม) และอบุตัิเหตตุ่าง ๆ  

วงเงินคุม้ครองไม่เกินจาํนวนเงินเอาประกนัภยั (448 ลา้นบาท) 

2. ภยัลมพายุ ภยัจากลกูเห็บ แผ่นดินไหว หรอืภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใตน้ํา้ หรือ สึนามิ และภยันํา้

ท่วม 

จาํนวนเงินจาํกัดความรบัผิดชอบรวมกันไม่เกิน 50,000,000.- บาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครัง้และ

ตลอดระยะเวลาประกนัภยั 

หมายเหตุ “ไม่คุม้ครองสาํหรบั ลม ฝน ลูกเห็บ นํา้คา้งแข็ง หิมะ นํา้ท่วม ทราย หรือฝุ่ น ซึ่งทาํให้

เกิดความเสียหายต่อสงัหาริมทรพัย ์ซึ่งอยู่กลางแจง้หรือเก็บอยู่ในอาคารโปร่งหรืออาคารท่ีมีผนัง

ด้านใดด้านหน่ึงเปิดโล่ง หรือต่อรัว้ หรือประตูรั้ว ซึ่งเป็นไปตามข้อยกเว้นท่ี 1.15 ในกรมธรรม์

ประกนัภยัความเสี่ยงทรพัยส์ินฉบบัมาตรฐาน” 

3.  ความสูญเสียหรือเสียหายอันเน่ืองจากภัยการลักทรัพย์ท่ีไม่ปรากฎร่องรอยการงัดแงะต่อตัว

อาคารชิงทรพัย ์ปลน้ทรพัย ์(จร.3) (ไม่คุม้ครองสต็อกสินคา้) 

จํานวนเงินจํากัดความรับผิดไม่เกิน 20,000,000.- บาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้งและตลอด

ระยะเวลาประกนัภยั 

4. ความสญูเสียหรือเสียหาย อนัเน่ืองจากภยัการลกัทรพัยท่ี์ปรากฎรอ่งรอยการงดัแงะเฉพาะต่อตัว
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อาคาร การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ โดยจํากัดจํานวนเงินไว้ไม่ เกิน 30,000,000.- บาท ต่อ

เหตกุารณแ์ต่ละครัง้และตลอดระยะเวลาประกนัภยั ทัง้นีไ้ม่รวมถึง 

- ความเสียหายของกระจก หรือสิ่งประดบับนกระจก หรือขอ้ความบนกระจก 

- ความสญูเสียหรือความเสียหายอนัเกิดจากการกระทาํ หรือการมีส่วนร่วมโดยบุคคลใด 

ๆ ซึ่งอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายในสถานท่ีเอาประกันภัยตามท่ีระบุไว้ในตารางแห่ง

กรมธรรมห์รือเกิดจากการกระทาํโดยเอาผูป้ระกันภยั หรือหุน้ส่วนของผูเ้อาประกันภัย 

หรือกรรมการหรือพนักงาน หรือลูกจ้างของผูเ้อาประกันภัย ทั้งนีไ้ม่ว่าจะกระทาํดว้ย

ตนเองโดยลาํพงั หรือสมรูร้ว่มคิดกบับคุคลอื่น 

5. ความเสียหายจากอบุตัิเหตตุ่อกระจกท่ีติดตัง้ถาวร (Fixed Glass) 

จํานวนเงินจํากัดความรับผิดไม่เกิน 20,000,000.- บาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้งและตลอด

ระยะเวลาประกนัภยั 

6. ความสญูเสียหรือความเสียหายต่ออปุกรณไ์ฟฟ้า (Electrical Installation) (ทส.1.20) 

ความรบัผิดไม่เกิน 20,000,000.- บาท ต่อเหตกุารณแ์ต่ละครัง้และตลอดระยะเวลาประกนัภยั 

(หมายเหตุ: ความคุ้มครองนี้ ไม่รวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหายของ TRANSFORMER 

ย่ีหอ้ HTT (DRY TYPE CAST RESIN), ถิรไทย, FUJI ELECTRIC และ ELECTRO BAU (EBG)) 

7. ความสูญเสียของเงินอันเกิดจากสาเหตุใดก็ตามซึ่งมิได้ระบุเป็นข้อยกเว้นตามข้อตกลง ปง.2 

(Money Insurance) 

- ความสญูเสียของเงินภายในสถานท่ีเอาประกนัภยั 

- ความสญูเสียของเงินภายในตูนิ้รภยัหรือหอ้งนิรภยั 

- ความสูญเสียของเงินภายนอกสถานท่ีเอาประกันภัยขณะท่ีขนส่งไปและกลับระหว่าง

สถานท่ีเอาประกนัภยั ไปยงัธนาคารพาณิชยใ์กลเ้คียงสถานท่ีเอาประกันภยั 

- ความเสียหายต่อตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ตัวอาคารของสถานท่ีเอาประกันภัยและ

ทรพัยส์ินอื่น ๆ 

จาํนวนเงินจาํกัดความรบัผิดรวมกันไม่เกิน 2,000,000.- บาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครัง้และตลอด

ระยะเวลาประกนัภยั 

8. ความสญูเสียหรือเสียหายต่ออปุกรณอ์ิเล็กทรอนิกส ์อนัเน่ืองมาจากการลกัทรพัยแ์ละอบุติัเหตจุาก

ปัจจยัภายนอกอื่น ๆ 

จํานวนเงินจํากัดความรับผิดไม่เกิน 20,000,000.- บาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้งและตลอด

ระยะเวลาประกนัภยั 

9. ความรบัผิดตามกฎหมายของผูเ้อาประกันภัยต่อบุคคลภายนอกอันสืบเน่ืองหรือเป็นผลมาจาก

อบุติัเหตุจากการประกอบการท่ีเก่ียวขอ้งกบั ธุรกิจท่ีเอาประกนัภยั และเกิดขึน้ภายในหรือมีสาเหตุ

มาจากการใชส้ถานท่ีประกอบการท่ีเอาประกันภัยในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัย (Public 

Liability Insurance) บริษัทจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนในนามของผูเ้อาประกนัภยั สาํหรบั 

1) ความสญูเสียต่อชีวิต รา่งกาย การบาดเจ็บ เจ็บป่วย หรืออนามยัของ บคุคลภายนอก 

2) ความสญูเสีย หรือเสียหายต่อทรพัยส์ินของบคุคลภายนอก 

ทัง้นี ้ขอ้ตกลงคุม้ครองขอ้ 1 และ 2 ใหห้มายรวมถึง ค่าใชจ่้าย ค่าธรรมเนียม ในการเรียกรอ้ง 

ค่าสินไหมทดแทน ซึ่งผูเ้อาประกนัภยัตอ้งชดใชต้ามกฎหมายใหก้บัผูเ้รียกรอ้ง 

3) ค่าใชจ่้ายในการต่อสูค้ด ี
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จาํนวนเงินจาํกัดความรบัผิดรวมกันไม่เกิน 20,000,000.- บาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครัง้และตลอด

ระยะเวลาประกนัภยั 

วงเงินคุม้ครอง : 448,000,000 บาท (สี่รอ้ยสี่สิบแปดลา้นบาทถว้น) 

5) สรุปสัญญาเงนิกู้ยืมธนาคาร 

ณ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีสญัญากูย้ืมกบัสถาบนัการเงินในประเทศ 2 แห่ง สรุปได ้ดงันี ้

สถาบันการเงนิแห่งที ่1  

ประเภทเงินกู้ยืม 
วงเงินกู้ยืม  

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน 

1. เงินเบิกเกินบญัชี 10 MOR ผูค้ ํา้ประกนั คือ นายวิกร ภวูพชัรแ์ละ

นางวรญา ภวูพชัร ์พรอ้มหลกัประกัน

ท่ีดินพรอ้มสิ่งปลกูสรา้ง โฉนดเลขท่ี 

715,27032 , 27033-37, 86750 และ 

17990 ,115214,   ต. บางชนั  

อ. คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 
 

สญัญาเงินกูยื้มระยะยาวจาํนวนเงิน 

135 ลา้นบาท ระบเุงื่อนไขการดาํรง

อตัราส่วนทางการเงินไวไ้ม่ทาํให้

อตัราส่วนของหนีส้ินรวมต่อส่วนของผูถื้อ

หุน้ (D/E : Debt to Equity Ratio) ไม่

เกิน 2 ต่อ 1 และตอ้งดาํรงอตัราส่วน

ความสามารถในการชาํระหนี ้(DSCR : 

Debt Service Coverage Ratio) อตัรา

ไม่นอ้ยกว่า 1.25 เท่า (งบการเงินของ

บริษัทสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 D/E เท่ากบั 0.60 เท่า และ DSCR 

เท่ากับ 5.43 เท่า) 

2. เงินกูยื้มระยะสัน้ ตั๋วสญัญาใชเ้งิน (P/N) , 

ตั๋วแลกเงิน (BE), ตั๋วเงินท่ีมีสินคา้กาํกบั 

(Packing Stock) และ/หรือ Inventory 

Financing) และ/หรือ สินเช่ือในกลุ่ม

ผลิตภณัฑร์ะหว่างประเทศ (Trade 

Finance) และ/หรือ กลุ่มหนงัสือคํา้ประกนั 

และ/หรือ กลุ่มวงเงินเครดิตสาํหรบัธุรกรรม

ตราสารอนพุนัธ ์, สินเช่ือเพื่อการนาํเขา้ 

(T/R) , หนงัสือคํา้ประกนั L/G , Forex 

(Foreign Exchange) 

265 MMR 

3. ตราสารเครดิต (L/C), สินเช่ือเพื่อการ

นาํเขา้ (T/R) 

60 MMR 

4. เงินกูร้ะยะยาว 135 MLR-2% ในขณะ
ทาํสญัญา 

MLR=5.47-
2%=3.47% ต่อปี 

5. FX ธุรกรรมต่างประเทศ 25.54  

รวม 495.54 
 

 

สถาบันการเงนิแห่งที ่2 

ประเภทเงนิกู้ยืม 
วงเงนิกู้ยืม 

(ล้านบาท) 
อัตราดอกเบีย้ หลักประกัน 

1. เงินเบิกเกินบญัช ี 10 MOR นายวกิร ภวูพชัรแ์ละนางวรญา  

ภวูพชัร ์คํา้ประกนัเต็มวงเงิน 

 

2. สญัญาซือ้ขายล่วงหนา้และอนพุนัธ ์ 100 MLR-2% 

 3. ตราสารเครดิต (L/C), สินเชื่อเพ่ือ

การนาํเขา้ (T/R) 

100 

รวม 210 
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6) สิทธิบตัร 

 

สิทธิบตัร 

เลขท่ีสิทธิบตัร : 55213 

ชื่อผูถื้อใบอนญุาต : บรษิัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

สาํหรบัการออกแบบ : แบบผลิตภณัฑไ์สก้รองนํา้ (สิทธิบตัรรูปลกัษณภ์ายนอก) 

ชื่อท่ีแสดงถงึการ
ประดิษฐ ์

: ไสก้รองนํา้ 

เลขท่ีคาํขอ : 1402001343 

วนัท่ียื่นขอรบั : 30 พฤษภาคม 2557 

ชื่อผูป้ระดิษฐ ์ : นายวกิร ภวูพชัร ์

วนัท่ีออก : 22 พฤษภาคม 2560 

วนัท่ีหมดอาย ุ : 29 พฤษภาคม 2567 

แบบผลิตภณัฑ ์ : 

 
 

7) อนุสทิธิบตัร 

 

อนุสทิธิบตัร-ไสก้รองนํ้า 

เลขท่ีอนสิุทธิบตัร : 13316 

ชื่อผูถื้อใบอนญุาต : บรษิัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

สาํหรบัการประดษิฐ ์ : ไสก้รองนํา้ 

ชื่อท่ีแสดงถงึการ
ประดิษฐ ์

: ไสก้รองนํา้ 

เลขท่ีคาํขอ : 1603000825 

วนัท่ียื่นขอรบั : 17 พฤษภาคม 2559 

ชื่อผูป้ระดิษฐ ์ : นายวกิร ภวูพชัร ์

วนัท่ีออก : 29 พฤศจิกายน 2560 

วนัท่ีหมดอาย ุ : 16 พฤษภาคม 2565 

บทสรุปการประดิษฐ ์ : ไสก้รองนํา้ ประกอบดว้ย ประเกน็ยาง (1) ซึ่งทาํหนา้ท่ีเป็นอปุกรณก์นันํา้รั่วซมึซึง่ตดิตัง้อยู่

ดา้นบนฝาบน ฝาไสก้รองบน (2) เป็นฝาดา้นบนท่ีมีขอ้ต่อเกลียวในนาํหรบัเชื่อมต่อกบัไส้

กรองนํา้อลัตรา้ฟิวเตรชั่น (Ultrafiltration / UF) และไสก้รองเซรามกิ หรือ ไสก้รองอ่ืนๆ ท่ี

เป็นชนิดเกลียวได ้โดยประกอบตดิกบักระบอกไสก้รองกลาง (3) ท่ีเชื่อมต่อกบัฝาไสก้รอง

ล่าง (4) ท่ีมีกระดาษกรองกนัฝุ่ นติดตัง้อยู่ดา้นใน โดยกระบอกไสก้รองกลางมเีกลียวทัง้
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อนุสทิธิบตัร-ไสก้รองนํ้า 

ดา้นบนและล่างเพ่ือขนัใหเ้ชื่อมตอ่กบัฝาไสก้รองบนและฝาไสก้รองล่าง แลว้นาํไปติดตัง้

ในกระบอกบรรจไุสก้รอง (Filter Housing) แบบแนวตัง้เมื่อตอ้งการใชง้าน 

 

อนุสทิธิบตัร-เคร่ืองกรองนํ้า 

เลขท่ีอนสิุทธิบตัร : 8121 

ชื่อผูถื้อใบอนญุาต : บรษิัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

สาํหรบัการประดษิฐ ์ : เคร่ืองกรองนํา้ 

ชื่อท่ีแสดงถงึการ

ประดิษฐ ์

: เคร่ืองกรองนํา้รีเวอรส์ออสโมซีสโซล่ารเ์ซลลแ์บบพกพา 

เลขท่ีคาํขอ : 1203000105 

วนัท่ียื่นขอรบั : 8 กมุภาพนัธ ์2555 

ชื่อผูป้ระดิษฐ ์ : นายวกิร ภวูพชัร ์

วนัท่ีออก : 4 กรกฎาคม 2556 

วนัท่ีหมดอาย ุ : 7 กมุภาพนัธ ์2565 (ต่ออายคุรัง้ท่ี 2) 

บทสรุปการประดิษฐ ์ : เครื่องกรองนํา้รีเวอรส์ออสโมซีสโซล่ารเ์ซลลแ์บบพกพา เป็นเครื่องกรองนํา้บรรจชุนิด 5 ขัน้ตอน 

คือ ไสก้รองตะกอนชนิดเสน้ใยสงัเคราะห ์ไสก้รองถ่านกมัมนัตแ์บบแท่ง ไสก้รองถ่านกมัมนัต์

แบบเกล็ด ไสก้รองรีเวอรส์ออสโมซีสเมมเบรนขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 3 นิว้ ยาว 12 นิว้ กาํลงั

การผลิต 300 แกลลอนต่อวนั และไสก้รองถ่านกมัมนัตข์ัน้สดุทา้ย มีป๊ัมนํา้ชนิดไดอะแฟรมป๊ัม

ขนาด 24 โวลตท์าํหนา้ท่ีดดูนํา้จากแหล่งนํา้จ่ายเขา้สู่ไสก้รอง นํา้ท่ีผลิตไดจ้ะถกูเก็บในถงัแรงดนั

ขนาด 2 แกลลอน ทางนํา้เขา้มีหวักรองหยาบเพ่ือป้องกนัตะกอนขนาดใหญ๋เขา้สู่ระบบกรอง 

สามารถจุ่มในแหล่งนํา้เพื่อดดูขึน้มากรองได ้ทางนํา้ดื่มมีก๊อกนํา้สาํหรบัจ่ายนํา้ใหผู้บ้ริโภค มี

เกจวดัแรงดนัและวาลว์ นํา้ทิง้ประกอบระบบอปุกรณก์ารกรองต่างๆถกูเช่ือต่อดว้ยกันดว้ย

สายนํา้ท่ีทาํจากวสัดุโพลีเอททีลีน ขนาด 2 หนุ อปุกรณไ์ฟฟ้ารบัไฟฟ้าจากระบบแผงโซล่ารเ์ซลล์

ท่ีสามารถถอดออกจากกล่องบรรจเุพื่อติดตัง้ภายนอกหรือหนัรบัแสงแดดเพื่อใหไ้ดป้ระสิทธิภาพ

การผลิตไฟฟ้าสงูสดุได ้โดยไม่ตอ้งมีการต่อไฟฟ้าจากภายนอก อปุกรณท์ัง้หมดถูกบรรจใุนกล่อง

เหล็ก ทรง 4 เหลี่ยมผืนผา้ เคลือบกันสนิม มีห ูสาํหรบัหิว้ดา้นบน และลอ้จาํนวน 4 ชดุดา้นล่าง 

สามารถเปิดไดท้ัง้ 2 ดา้น แต่ละดา้นมีล็อคปิด 2 จดุ ดา้นหน่ึงบรรจรุะบบการกรองไวท้ัง้หมด อีก

ดา้นหน่ึงบรรจแุผงโซล่ารเ์ซลลส์ามารถพกพาและใชง้าน ภาคสนามไดอ้ย่างสะดวก ใชง้านไดก้ับ

แหล่งนํา้ธรรมชาติหรือแหล่งนํา้ธรรมชาติหรือแหล่งนํา้ท่ีไม่มั่นใจถึงคณุภาพของสิ่งปนเป้ือน 

เน่ืองจากไสก้รองรีเวอรส์ออสโมซีสท่ีมีความละเอียดสงูสามารถกาํจดัสารละลาย สารพิษ หรือ

สารปนเป้ือนไดส้งูสดุ 99% 
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อนุสทิธิบตัร-กระเป๋ากรองนํ้า 

เลขท่ีอนสิุทธิบตัร : 7945 

ชื่อผูถื้อใบอนญุาต : บรษิัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

สาํหรบัการประดษิฐ ์ : กระเป๋ากรองนํา้ 

ชื่อท่ีแสดงถงึการ

ประดิษฐ ์

: กระเป๋ากรองนํา้ 

เลขท่ีคาํขอ : 1203000106 

วนัท่ียื่นขอรบั : 8 กมุภาพนัธ ์2555 

ชื่อผูป้ระดิษฐ ์ : นายวกิร ภวูพชัร ์

วนัท่ีออก : 25 มีนาคม 2556 

วนัท่ีหมดอาย ุ : 7 กมุภาพนัธ ์2565 (ต่ออายคุรัง้ท่ี 2) 

บทสรุปการประดิษฐ ์ : กระเป๋ากรองนํา้ เป็นกระเป๋าถือทรง 4 เหลี่ยมผืนผา้ ภายนอกทาํจากวสัดโุลหะเพื่อความทนทาน 

แข็งแรงต่อการพกพาและใชง้านภาคสนาม มีหสูาํหรบัหิว้และมีท่ีล็อคปิด 2 จดุ ภายในบรรจ ุไส้

กรอง 4 ขัน้ตอนคือ ไสก้รองตะกอนชนิดเสน้ใยสงัเคราะหข์นาด 5 ไมครอน ไสก้รองถ่านกมัมนัต ์

ขัน้ตน้ ไสก้รองเซรามิก ถ่านกมัมนัต ์และไสก้รองถ่านกมัมนัตช์นิดแท่งขัน้สดุทา้ย มีป๊ัมนํา้ชนิด 

ไดอะเฟรมป๊ัม ขนาด 24 โวลต ์รบัไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ท่ีสามารถประจุดว้ยไฟฟ้าจากบา้นหรือ 

แหล่งจ่ายปกติได ้มีวาลว์ลดแรงดนันํา้หลงัป๊ัมนํา้เพื่อป้องกนัแรงดนัเขา้ไสก้รองเมนเบรนมีค่าสงู 

เกินไป ทางนํา้เขา้มีหวักรองตะกอนหยาบเพ่ือป้องกนัตะกอนขนาดใหญ่เขา้สู่ระบบกรอง 

สามารถจุ่มใน แหล่งนํา้เพื่อดดูขึน้มากรองได ้ทางนํา้ดื่มมีก๊อกนํา้ทรงงวงชา้งสาํหรบัจ่ายนํา้ให้

ผูบ้ริโภค อปุกรณก์ารกรองต่างๆถกูเช่ือมต่อดว้ยกันสายนํา้ท่ีทาํจากวสัดโุพลีเอททีลีนขนาด 2 

หนุ กระเป๋ากรองนํา้ เป็นกระเป๋าท่ีภายในบรรจรุะบบกรองนํา้ ท่ีมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าภายใน ไม่ตอ้ง

มีการต่อไฟฟ้าจากภายนอก สามารถพกพกและใชง้านภาคสนามไดอ้ย่างสะดวก ใชง้านไดก้ับ

แหล่งนํา้ธรรมชาติโดยท่ีไม่ตอ้งมีแรงดนัหรือการจ่ายนํา้เขา้ชดุกรองได ้

หมายเหตุ: เม่ืออนสุิทธิบตัรไดมี้การต่ออายุครบ 2 ครัง้แลว้ เม่ือครบกาํหนดก็จะสิน้สุดอายุ โดยจะไม่สามารถยื่นขอตามแบบเดิมไดอี้ก และ

จะเปิดใหค้นทั่วไปสามารถนาํไปใชไ้ด ้เป็นการพฒันา ต่อยอดใหเ้ป็นประโยชนต์่อสาธารณชน 

 

8) เคร่ืองหมายการค้า 

บรษิัทมีเคร่ืองหมายการคา้ท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจสาํหรบัสินคา้ โดยแบ่งตามระดบัแบรนด ์ดงันี ้

เคร่ืองหมายการค้าสาํหรับสินค้าทีจ่ดทะเบียนในประเทศไทย 

 

ชื่อเคร่ืองหมาย
การค้า 

เลขทีค่าํขอ /  

ภาพเคร่ืองหมายการค้า 
ระดับ 

แบรนด ์

กรรม 

สิทธ์ิ 
รายการสินค้า 

วันทีสิ่น้สุดอายุ 
(อาจต่ออายุได้ทุก 

ๆ 10 ปี) 

AQUATEK 910077 

 

Premium บริษัท นํา้ดื่ม 19 ก.ย. 2566 

AQUATEK 829169 

 

Premium บริษัท เครื่องกรองนํา้, 
อปุกรณข์องเครื่อง
กรองนํา้ 

14 ธ.ค. 2574 



                                                                           บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
                                                                                   Function International Public Company Limited 

 

ส่วนท่ี 2.2.1 โครงสรา้งและการดาํเนินงานของบรษิัท หนา้ 51 

 

ชื่อเคร่ืองหมาย
การค้า 

เลขทีค่าํขอ /  

ภาพเคร่ืองหมายการค้า 
ระดับ 

แบรนด ์

กรรม 

สิทธ์ิ 
รายการสินค้า 

วันทีสิ่น้สุดอายุ 
(อาจต่ออายุได้ทุก 

ๆ 10 ปี) 

AQUATEK 190131076 

 
 

Premium บริษัท เครื่องกรองนํา้, 
อปุกรณเ์ครื่องกรองนํา้ 

ไดร้บัเลขที่คาํขอแลว้ อยู่

ระหว่างการพิจารณาของ

กรมทรพัยส์ินทางปัญญา 

AQUATEK 468071 

 

Premium บริษัท เครื่องกรองนํา้, 
อปุกรณข์องเครื่อง
กรองนํา้ 

3 ต.ค. 2574 

BIOSIS 442963 

 

Premium บริษัท เครื่องกรองนํา้, 
อปุกรณข์องเครื่อง
กรองนํา้ 

8 ม.ค. 2574 

FIBERTEK 523942 

 

Premium บริษัท ถงักรองนํา้ 9 ก.ค. 2566 

STAR PURE 190131078 

 

Premium บริษัท เครื่องกรองนํา้, 
อปุกรณข์องเครื่อง
กรองนํา้ 

ไดร้บัเลขที่คาํขอแลว้ อยู่

ระหว่างการพิจารณาของ

กรมทรพัยส์ินทางปัญญา 

STAR PURE 738668 

 

Premium บริษัท เครื่องกรองนํา้, 
อปุกรณข์องเครื่อง
กรองนํา้ 

30 ก.ค. 2572 

STAR PURE 393609 

 

Premium บริษัท เครื่องกรองนํา้, 
อปุกรณข์องเครื่อง
กรองนํา้ 

28 ก.ค. 2572 

ULTRATEK 442964 

 

Premium บริษัท เครื่องกรองนํา้, 
อปุกรณข์องเครื่อง
กรองนํา้ 

8 ม.ค. 2574 

ULTRATEK 

MEMBRANES 

190131077 

 

Premium บริษัท เครื่องกรองนํา้, 

อปุกรณเ์ครื่องกรองนํา้ 

ไดร้บัเลขที่คาํขอแลว้ อยู่

ระหว่างการพิจารณาของ

กรมทรพัยส์ินทางปัญญา 

V MOBILE 1 601801 

 

Premium บริษัท เครื่องผลิตนํา้ประปา 30 ส.ค. 2568 

ACOBI 1037327 

 

Middle บริษัท เครื่องกรองนํา้, 

ไสก้รองนํา้ดื่ม 

18 เม.ย. 2569 

APZA 561831 

 

Middle บริษัท สารเคมีใชใ้นการกรอง

นํา้ 

9 ส.ค. 2567 

B, BIO MAX 1037329 

 

Middle บริษัท เครื่องกรองนํา้, ไส้

กรองนํา้ดื่ม 

18 เม.ย. 2569 
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ชื่อเคร่ืองหมาย
การค้า 

เลขทีค่าํขอ /  

ภาพเคร่ืองหมายการค้า 
ระดับ 

แบรนด ์

กรรม 

สิทธ์ิ 
รายการสินค้า 

วันทีสิ่น้สุดอายุ 
(อาจต่ออายุได้ทุก 

ๆ 10 ปี) 

DOSAG PUMP 660736 

 

Middle บริษัท เครื่องป๊ัมนํา้ 13 พ.ค. 2570 

GREENSPA 703195 

 

Middle บริษัท อ่างอาบนํา้,  

ตูอ้บเซาน่า 

27 ก.ค. 2571 

H, HYDRO MAX 935233 

 

Middle บริษัท เครื่องกรองนํา้,  

ไสก้รองเครื่องกรองนํา้ 

29 เม.ย. 2567 

STARLIGHT 523943 

 

Middle บริษัท เครื่องฆ่าเชือ้ 9 ก.ค. 2566 

TREATTON 393610 

 

Middle บริษัท เครื่องกรองนํา้, 
อปุกรณข์องเครื่อง
กรองนํา้ 

28 ก.ค. 2572 

TREATTON 190131079 

 

Middle บริษัท เครื่องกรองนํา้,  
ไสก้รองเครื่องกรองนํา้, 
กระบอกใส่ไสเ้ครื่อง
กรองนํา้, ก๊อกนํา้ 

15 ส.ค. 2572 

VIFIL EXPRESS 

WATER 

SOLUTIONS 

601800 

 

Middle บริษัท เครื่องผลิตนํา้ประปา 30 ส.ค. 2568 

FP, FAST PURE 180138275 

 

Economy บริษัท เครื่องกรองนํา้,  

ไสก้รองเครื่องกรองนํา้ 

12 พ.ย. 2571 

TACOM 427102 

 

Economy บริษัท เครื่องกรองนํา้, 
อปุกรณข์องเครื่อง
กรองนํา้ 

26 ก.ค. 2573 

TACOM 190131075 

 

Economy บริษัท เครื่องกรองนํา้, ไส้
กรองเครื่องกรองนํา้, 
กระบอกใส่ไสเ้ครื่อง
กรองนํา้, ก๊อกนํา้ 

ไดร้บัเลขที่คาํขอแลว้ อยู่

ระหว่างการพิจารณาของ

กรมทรพัยส์ินทางปัญญา 

U, UNI PURE 939898 

 

Economy บริษัท เครื่องกรองนํา้, ไส้

กรองเครื่องกรองนํา้ 

5 ม.ย. 2567 
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เคร่ืองหมายการค้าสาํหรับสินค้าทีจ่ดทะเบียนในประเทศกัมพูชา 

 

ชื่อเคร่ืองหมาย
การค้า 

เลขทีค่าํขอ / 

ภาพเคร่ืองหมายการค้า 
ระดับ 

แบรนด ์

กรรม 

สิทธ์ิ 
รายการสินค้า วันทีส่ิน้สุดอายุ

สัญญา 

WATER STORE KH/92452/20 

 

Middle บริษัท เครื่องกรองนํา้, 
อปุกรณข์องเครื่อง
กรองนํา้ 

15 มิ.ย. 2573 

TREATTON KH/92451/20 

 

Middle บริษัท เครื่องกรองนํา้, 
อปุกรณข์องเครื่อง
กรองนํา้ 

15 มิ.ย. 2573 

 

นอกจากนัน้บรษิัทยงัมีเคร่ืองหมายการคา้ท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจดงัตอ่ไปนี ้

ชื่อเคร่ืองหมาย
การค้า 

เลขทีค่าํขอ /  

ภาพเคร่ืองหมายการค้า 
ความหมาย 

กรรม 

สิทธ์ิ 
รายการสินค้า 

วันทีสิ่น้สุดอายุ 
(อาจต่ออายุได้ทุก 

ๆ 10 ปี) 

FT, FUNCTION 

INTERNATIONAL 

170100113 

* 

สญัญลกัษณข์อง

บริษัท “All Solutions 

of  Water” 

บริษัท จดัจาํหน่ายเครื่อง

กรองนํา้ 

4 ม.ค. 2570 

WS, WATER 

STORE 

190113697 

 

รา้น Water Store บริษัท เครื่องกรองนํา้, ไส้

กรองเครื่องกรองนํา้ 

9 เม.ย. 2572 

* อยู่ระหว่างการขออนญุาตเคร่ืองหมายการคา้ FTI ตามอกัษรย่อใหม่ของบริษัท 

อย่างไรก็ตาม บรษิัทไดจ้ดทะเบียนเคร่ืองหมายการคา้สาํหรบัสินคา้ไวอี้กหลายเคร่ืองหมายเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์

ของผลิตภณัฑข์องบรษิัทท่ีหลากหลาย อาทิเช่น 

 

ชื่อเคร่ืองหมาย
การค้า 

เลขทีค่าํขอ /  

ภาพเคร่ืองหมายการค้า 

กรรม 

สิทธ์ิ 
รายการสินค้า 

วันทีสิ่น้สุดอายุ 
(อาจต่ออายุได้ทุก ๆ 

10 ปี) 

AM, AQUAMAS 180129643 

 

บริษัท เครื่องกรองนํา้,  

ไสก้รองเครื่องกรองนํา้ 

5 ก.ย. 2571 

ECOTEC 561833 

 

บริษัท เครื่องกรองนํา้, อปุกรณข์องเครื่อง
กรองนํา้ 

9 ส.ค. 2567 
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ชื่อเคร่ืองหมาย
การค้า 

เลขทีค่าํขอ /  

ภาพเคร่ืองหมายการค้า 

กรรม 

สิทธ์ิ 
รายการสินค้า 

วันทีสิ่น้สุดอายุ 
(อาจต่ออายุได้ทุก ๆ 

10 ปี) 

ENOWA 200120052 

 

บริษัท เครื่องกรองนํา้,  
ไสก้รองเครื่องกรองนํา้, กระบอกใส่
ไสเ้ครื่องกรองนํา้ 

 

3 มิ.ย. 2573 

EXCO PLUS 180138276 

 

บริษัท เครื่องกรองนํา้,  

ไสก้รองเครื่องกรองนํา้ 

12 พ.ย. 2571 

L, LUMIX 180129641 

 

บริษัท เครื่องกรองนํา้, 

ไสก้รองเครื่องกรองนํา้ 

5 ก.ย. 2571 

OX, OXY PLUS 180129640 

 

บริษัท เครื่องกรองนํา้,  

ไสก้รองเครื่องกรองนํา้ 

5 ก.ย. 2571 

PANAFLO 573753 

 

บริษัท เครื่องป๊ัมนํา้ 23 พ.ย. 2567 

PETT FILTER 210120300 

 

บริษัท เครื่องกรองนํา้,  
เครื่องกรองนํา้ดื่ม, กระบอกใส่ไส้
กรองเครื่องกรองนํา้,  
ไสก้รองเครื่องกรองนํา้ 

ไดร้บัเลขท่ีคาํขอแลว้ อยู่

ระหว่างการพิจารณาของ

กรมทรพัยสิ์นทางปัญญา 

SOLAR 573752 

 

บริษัท จานกรองตะกอนนํา้ 23 พ.ย. 2567 

SOVA 561832 

 

บริษัท วาลว์ทาํดว้ยโลหะ, ขอ้ต่อของวาลว์

ทาํดว้ยโลหะ 

9 ส.ค. 2567 

SPRING FRESH 180129644 

 

บริษัท เครื่องกรองนํา้, ไสก้รองเครือ่งกรอง
นํา้ 

5 ก.ย. 2571 

WATER MAN 180129642 

 

บริษัท เครื่องกรองนํา้, ไสก้รองเครือ่งกรอง

นํา้ 

5 ก.ย. 2571 

2.2.5 งานทียั่งไม่ได้ส่งมอบ   

- ไม่มี – 

 

 



                                                                           บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
                                                                                   Function International Public Company Limited 

 

ส่วนท่ี 2.2.1 โครงสรา้งและการดาํเนินงานของบรษิัท หนา้ 55 

 

3.  โครงสร้างการถือหุน้ 

3.1 โครงสร้างการถือหุน้ของกลุ่มบริษัท 

บรษิัทไม่มีบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่ม 

3.2 บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งถือหุ้นในบริษทัย่อยหรือบริษัทร่วม 

บรษิัทไม่มีบคุคลท่ีอาจมคีวามขดัแยง้ถือหุน้ในบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่มเกินกว่ารอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิของ

บรษิัทดงักล่าว 

3.3 ความสัมพนัธก์ับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุน้ใหญ่ 

ธุรกิจอ่ืนของผูถื้อหุน้ใหญ่เป็นธุรกิจคนละประเภทและไม่มคีวามเก่ียวขอ้งกบัธุรกจิของ FTI และ FTI ไม่มีการพ่ึงพิงหรือ

แข่งขนักบัธุรกจิอ่ืนของผูถื้อหุน้ใหญ่  

3.4 ผู้ถือหุ้น 

รายชื่อผูถื้อหุน้ของบรษิัท แสดงไดด้งัตารางขา้งล่างนี ้

รายชือ่ผูถ้ือหุ้น 

ณ  วันที ่31 ธันวาคม 2564 

ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO 
หลังเสนอขายหุน้ IPO 

จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ จาํนวน (หุ้น) ร้อยละ 

1. นายวกิร  ภวูพชัร ์ 21,297,778 6.66 21,297,778 4.73 

2. นางวรญา  ภวูพชัร ์ 21,297,778 6.66 21,297,778 4.73 

3. บรษิัท ฟังกช์ั่น กรุ๊ป จาํกดั 277,404,444 86.69 277,404,444 61.65 

รวมก่อนเสนอขาย IPO 320,000,000 100.00 320,000,000 71.11 

เสนอขายต่อประชาชน (IPO) - - 130,000,000 28.89 

รวมทัง้สิน้ (หลัง IPO) 320,000,000 100.00 450,000,000 100.00 

 

บรษิัท ฟังกช์ั่น กรุ๊ป จาํกดั เป็นบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจโดยการถือหุน้ในบรษิัทอ่ืน ถือหุน้โดยครอบครวัภวูพชัรท์ัง้หมด มี

ทนุจดทะเบียนและทนุชาํระแลว้ 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 500,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท  

รายชื่อผูถื้อหุน้ของบรษิัท ฟังกช์ั่น กรุ๊ป จาํกดั แสดงไดด้งัตารางขา้งล่างนี ้

รายชื่อผู้ถือหุ้น จาํนวน (หุน้) ร้อยละ 

1. นายวกิร  ภวูพชัร ์ 245,000 49.00 

2. นางวรญา  ภวูพชัร ์/1 245,000 49.00 

3. นางสาวชญาภา  ภวูพชัร ์/2 5,000 1.00 

4. นายธนธัช  ภวูพชัร ์/2 5,000 1.00 

รวม 500,000 100.00 
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หมายเหต:ุ  /1 ภรรยาของ คณุวิกร ภวูพชัร ์
  /2 บตุรของ คณุวิกร ภวูพชัร ์และ คณุวรญา ภวูพชัร ์

ข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุน้ใหญ่ (Shareholders’ Agreement) 

-ไม่ม-ี 
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4.  ทุนจดทะเบียนและทนุชาํระแล้ว 

บรษิัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 450,000,000 บาท แบ่งเป็น 450,000,000 

หุน้ โดยเป็นทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้จาํนวน 320,000,000 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 320,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตรา

ไวหุ้น้ละ 1.00 บาท บรษิัทไดข้ออนญุาตเสนอขายหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลทั่วไป ผูบ้รหิารและพนกังานของบริษัท และบุคคลท่ีมี

ความสมัพนัธก์บับรษิัท รวมจาํนวน 130,000,000 หุน้ ซึ่งจะทาํใหท้นุจดทะเบียนและเรียกชาํระแลว้ ภายหลงัการเสนอขายหุน้

ครัง้นี ้เป็นจาํนวนเงิน 450,000,000 บาท มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
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5.  การออกหลกัทรัพยอ์ื่น 

- ไม่ม ี- 
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6.  นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และหลัง

หกัสาํรองตามกฎหมายในแต่ละปี  ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ขึน้อยู่กับสถานะทางการเงิน กระแสเงินสด 

สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอ่ืน ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ตามความเห็นสมควรของ

คณะกรรมการบริษัทและ/หรือผูถื้อหุน้ และการจ่ายปันผลนั้นจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี

นยัสาํคญั และอยู่ภายใตข้อ้บงัคบัของกฎหมาย กฎระเบียบ หลกัเกณฑห์รือประกาศอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2. การบริหารจัดการความเสีย่ง 

 

1. นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง  

นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

บรษิัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) ไดก้าํหนดนโยบายการบรหิารความเส่ียง โดยจดัตัง้คณะกรรมการบรหิาร

ความเส่ียงเพ่ือทาํหนา้ท่ีในการจดัทาํนโยบาย วางระบบ และประเมินความเส่ียงต่าง ๆ ทัง้ท่ีเกิดจากปัจจยัภายนอกและจากการ

บรหิารงานและการปฏิบตัิงานภายในองคก์ร รวมทัง้กาํหนดแนวทางในการบรหิารและจดัการความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได ้

มีการส่ือสาร จัดฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแก่พนักงานใหต้ระหนักถึงความสาํคัญของการบริหารความเส่ียง ทั้งนี ้บริษัทมี

นโยบายการบรหิารความเส่ียงดงันี ้

1. ส่งเสริมวฒันธรรมการบริหารความเส่ียงเพ่ือสรา้งความเขา้ใจ จิตสาํนึก และความรบัผิดชอบร่วมกนัในเร่ืองความเส่ียง 

การควบคมุ และผลกระทบของความเส่ียงต่อบรษิัท ในกระบวนการบรหิารและปฏิบตัิงานทั่วทัง้บรษิัท 

2. ใหม้ีกระบวนการ แนวทาง และมาตรการในการบริหารความเส่ียงท่ีมีคุณภาพเหมาะสมในระดับสากลและเพียงพอ 

รวมถึงการบ่งชี ้วิเคราะห ์ประเมิน จดัลาํดบั จดัการ ควบคุม ติดตาม รายงานประเมินผล และส่ือสารใหข้อ้มลูเก่ียวกับความเส่ียง

อย่างต่อเน่ือง สมํ่าเสมอและปฏิบตัิทั่วทัง้บรษิัท 

3.ใหม้ีการวัดผลความเส่ียงทั้งในเชิงคุณภาพ เช่น ชื่อเสียง ภาพลักษณข์องบริษัท และเชิงปริมาณ เช่น ผลขาดทุน การ

ลดลงของรายได ้การเพ่ิมขึน้ของค่าใชจ้่าย โดยพิจารณาจากโอกาสท่ีอาจเกิดขึน้และผลกระทบ 

4. ใหม้ีการกาํหนดเพดานความเส่ียง (Risk Limit) เพ่ือจาํกดัความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ใหอ้ยู่ภายในระดบัท่ีบรษิัทสามารถ

ยอมรบัได ้รวมทัง้กาํหนดเหตกุารณห์รือระดบัความเส่ียงท่ีเป็นสญัญาณเตือนภยั (Warning Sign) ใหผู้ป้ฏิบตัิงานดาํเนินการอย่าง

ใดอย่างหน่ึงเพ่ือไม่ใหค้วามเส่ียงเกินกว่าระดบัเพดานความเส่ียงท่ีกาํหนด 

5. ใหม้ีระเบียบการปฏิบัติงานเป็นลายลกัษณอ์กัษร เพ่ือใหผู้บ้ริหารและผูป้ฏิบัติงานถือปฏิบตัิ อนัเป็นการควบคุมความ

เส่ียงจากการดาํเนินงาน 
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โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 

บรษิัมีโครงสรา้งการบรหิารความเส่ียงขององคก์ร ดงันี ้
 

 
 

แผนการบริหารความเสี่ยง 

บรษิัทมีแผนการดาํเนินการบรหิารความเส่ียงขององคก์ร ดงันี ้

รายละเอียด เดือน 

1. คณะปฏิบตัิการบรหิารความเส่ียง (ROT) ประชมุสรุปผลการบรหิารความเส่ียงปีท่ีผ่านมา และจดัเตรียม

แผนการบรหิารบรหิารจดัการความเส่ียงปีปัจจบุนั 
มกราคม 

2. คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง (RMC) ประชมุสรุปผลการบรหิารความเส่ียงปีท่ีผ่านมา และตรวจสอบ

แผนการบรหิารจดัการความเส่ียงปีปัจจบุนั 
มกราคม 

3. คณะกรรมการบรษิทั (BOD) รบัทราบรายงานการบรหิารความเส่ียงปีท่ีผ่านมา และแผนการบรหิารจดัการ

ความเส่ียงปีปัจจบุนั 
กมุภาพนัธ ์

4. ผูท่ี้เก่ียวขอ้งแต่ละฝ่ายดาํเนินการตามแผนการบรหิารจดัการความเส่ียง 
กมุภาพนัธ ์– 

ธันวาคม 

5. ROT ประชมุติดตามความคืบหนา้การดาํเนินงานบรหิารความเส่ียงองคก์รและแต่ละฝ่าย พฤษภาคม 

6. ROT ประชมุรบัทราบความคบืหนา้การดาํเนินงานบรหิารความเส่ียงแต่ละฝ่าย (รอบ 9 เดือน) กนัยายน 

7. RMC ประชมุ: 

- รบัทราบความคืบหนา้การดาํเนินงานบรหิารความเส่ียงองคก์รและแต่ละฝ่าย (รอบ 9 เดือน) 

- ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

- ทบทวนนโยบายการบรหิารความเส่ียง 

ตลุาคม 
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รายละเอียด เดือน 

8. ผูท่ี้เก่ียวขอ้งแต่ละฝ่าย: 

- ทบทวนคู่มือบรหิารความเส่ียง 

- ฝ่ายบรหิารวิเคราะห ์ประเมิน ระบคุวามเส่ียงองคก์ร และวางแผนบรหิารจดัการความเส่ียงระดบัองคก์ร 

- แต่ละฝ่ายวิเคราะห ์ประเมิน ระบคุวามเส่ียง และวางแผนการบรหิารจดัการความเส่ียงระดบัฝ่าย 

ธันวาคม – 

มกราคม 

 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

บรษิัทมีกระบวนการบรหิารความเส่ียง ดงันี ้

1. กาํหนดนโยบาย วตัถุประสงค ์ขอบเขต ความรบัผิดชอบ หลกัเกณฑแ์ละแนวทางบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบักล

ยทุธ ์เป้าหมาย แผนและทิศทางการดาํเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะมีการทบทวนเป็นประจาํทุกปีและจะดาํเนินการจดัทาํพรอ้มกันกับ

แผนธุรกิจเพ่ือใหม้ีความสอดคลอ้งกนั 

2. ระบคุวามเส่ียงทกุประเภทท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทัง้ในระดบัองคก์ร หน่วยธุรกิจ ฝ่าย

งานและหนา้ท่ีงานต่าง ๆ โดยใหผู้บ้ริหารทุกระดบัมีส่วนในการบริหารความเส่ียง ทัง้นี ้การระบุความเส่ียงใหพิ้จารณาจากความ

เส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก เช่น จากสภาพแวดล้อม กฎหมาย การเงิน การรายงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ ระบบรักษาความปลอดภัย การบริหารเงินลงทุน ทรัพยากรบุคคล ชื่อเสียงและ

ภาพลักษณ ์การเปล่ียนแปลงผูน้าํองคก์ร โอกาสท่ีจะเกิดการทุจริต โดยครอบคลุมการทุจริตแบบต่าง ๆ เช่น การจัดทาํรายงาน

ทางการเงินเป็นเท็จ การทาํให้สูญเสียทรัพยสิ์น การคอรร์ัปชั่น การท่ีผู้บริหารสามารถฝ่าฝืนระบบการควบคุมภายใน การ

เปล่ียนแปลงข้อมูลในรายงานท่ีสาํคัญ การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินโดยไม่ถูกตอ้ง เป็นต้น โดยบริษัทจะประเมิน

ความสาํคญัของความเส่ียง โดยพิจารณาทัง้โอกาสเกิดเหตุการณแ์ละผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ ซึ่งบริษัทจะบริหารความเส่ียงโดย

พิจารณาจดัลาํดบัความเส่ียงก่อนการพิจารณาระบบการควบคมุ ซึ่งถา้อยู่ในเกณฑส์งูและสงูมาก บรษิัทจะนาํความเส่ียงเหล่านัน้

มาวิเคราะหเ์พ่ือใชใ้นการบรหิารจดัการความเส่ียงก่อน 

3. วิเคราะห์เพ่ือประเมินระดับความเส่ียงท่ีเหลืออยู่หลังจากได้ประเมินระบบการควบคุมท่ีมีอยู่และการจัดลําดับ

ความสาํคญัของความเส่ียง ซึ่งหากความเส่ียงท่ีเหลือยังคงอยู่ในระดบัสูงหรือสงูมาก จะตอ้งกาํหนดมาตรการการจดัการความ

เส่ียงทนัทีโดยผูจ้ดัการฝ่ายท่ีรบัผิดชอบ และหากความเส่ียงท่ีเหลืออยู่ในระดบัปานกลางหรือระดบัตํ่า ใหก้าํหนดมาตรการจดัการ

ในระดบัฝ่ายหรือแกไ้ขในกระบวนการปฏิบตัิงาน 

4. กาํหนดวิธีการจดัทาํแผนในการจดัการความเส่ียงท่ีมีความสาํคญัตามท่ีไดม้ีการจดัลาํดบัไวใ้นขัน้ตอนของการวิเคราะห์

ความเส่ียง การจดัการความเส่ียงมีไดห้ลายวิธี เช่น การควบคมุ การลดความเส่ียงการโอนความเส่ียง การหลีกเล่ียงความเส่ียง การ

รว่มรบัความเส่ียงหรือการยอมรบัความเส่ียง 

5. ติดตามผลการบริหารความเส่ียงตามแผนท่ีกาํหนดไว ้รวมทัง้ประเมินผลการจดัการความเส่ียง ซึ่งคณะกรรมการบริหาร

ความเส่ียงจะติดตามและรายงานต่อผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการบรษิทั 

6. ระบุ วิเคราะห ์ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินความเส่ียงท่ีจะเกิดขึน้จากปัจจยัภายนอก (System Risk) โดยประธาน

เจา้หนา้ท่ีสายงาน ซึ่งหากความเส่ียงท่ีเหลือยงัคงอยู่ในระดบัสงูหรือสงูมาก จะตอ้งกาํหนดมาตรการการจดัการความเส่ียงทนัที 
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2. ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษทั  

 ก่อนตดัสินใจลงทนุในหุน้สามญัของบรษิัท นกัลงทนุควรใชว้ิจารณญาณอย่างรอบคอบในการพิจารณา ปัจจยัความเส่ียง

ในหวัขอ้นีร้วมทัง้ขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีปรากฏในเอกสารนี ้ทัง้นีปั้จจยัความเส่ียงดงักล่าวมิไดเ้ป็นปัจจยัความเส่ียงทัง้หมดท่ีมีอยู่ ซึ่งอาจมี

ผลกระทบต่อหุน้สามญัของบรษิัท ดงันัน้ปัจจยัความเส่ียงอ่ืนๆ ท่ีบริษัทมิทราบในขณะนีห้รือท่ีบริษัทเห็นว่าเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ี

ไม่เป็นสาระสาํคญัในปัจจบุนั อาจเป็นปัจจยัความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินงานของบรษิัทในอนาคต  

2.1 ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

2.1.1 ความเสี่ยงจากการจาํหน่ายสนิค้าและผลิตภัณฑผ่์านทางร้านค้า/ผู้จัดจาํหน่ายทั่วไป 

บริษัทจาํหน่ายสินคา้ส่วนใหญ่ผ่านช่องทางรา้นคา้/ผูจ้ดัจาํหน่ายทั่วไป ในปี 2562 - 2564 บริษัทมีรายไดจ้ากการจาํหน่าย

ผ่านช่องทางรา้นคา้/ผูจ้ัดจาํหน่ายทั่วไปคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 81 รอ้ยละ 73 และ รอ้ยละ 71 ตามลาํดับ  โดยรา้นคา้/ผูจ้ัด

จาํหน่ายทั่วไปอาจจะจาํหน่ายสินคา้ของบรษิัทอ่ืนไดถ้า้สินคา้ของคู่แข่งสรา้งผลตอบแทนใหร้า้นคา้/ผูจ้ดัจาํหน่ายดีกว่า 

 อย่างไรก็ตาม ดว้ยประสบการณข์องบริษัทท่ีมากกว่า 20 ปี มีการพฒันาความสมัพนัธก์บัรา้นคา้/ผูจ้ดัจาํหน่ายทั่วอย่าง

ต่อเน่ือง นาํเสนอผลิตภณัฑท่ี์หลากหลายทัง้ราคาและการใชง้าน รวมถึงการดูแลติดตามแกปั้ญหา การใหข้อ้มลู และการบริการ

หลงัการขายเพ่ือพฒันาพฒันาความสมัพนัธก์บัตวัแทนจาํหน่ายในระยะยาว ทาํใหบ้รษิัทมีรา้นคา้/ผูจ้ดัจาํหน่ายทั่วไปกวา่ 600 ราย  

 ทัง้นี ้เพ่ือสรา้งช่องทางการจดัจาํหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑข์องเอง เพ่ือลดการพ่ึงพารา้นคา้/ผูจ้ดัจาํหน่ายทั่วไป บริษัทได้

พฒันาตวัแทนจาํหน่ายในรูปแบบรา้น Water Store ซึ่งเป็นรา้นตวัแทนจาํหน่ายท่ีจาํหน่ายสินคา้ระบบกรองนํา้ของบริษัท โดยไม่

จาํหน่ายสินคา้จากผูผ้ลิตอ่ืน ในปัจจุบนัมีตวัแทนจาํหน่ายในรูปแบบรา้น Water Store จาํนวน 19 ราย ทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่ง

สดัส่วนการจาํหน่ายผ่านรา้น Water Store เพ่ิมมากขึน้อย่างต่อเน่ือง ในปี 2564 รายไดจ้ากการจาํหน่ายผ่านรา้น Water Store คิด

เป็นประมาณรอ้ยละ 28 ของรายไดร้วม เพ่ิมขึน้จากปี 2562 และ 2563 ท่ีมีสดัส่วนเพียงประมาณรอ้ยละ 16 และ 25 ของรายได้

รวมตามลาํดับ  อีกทั้งบริษัทยังมีแผนการท่ีจะเปิดตัวแทนจาํหน่ายรา้น Aquatek ซึ่งเป็นรา้นท่ีจาํหน่ายสินคา้ระดับบน ใหแ้ก่

ผูบ้รโิภคในอนาคตอีกดว้ย 

2.1.2 ความเสี่ยงจากบริษทัเจ้าของตราสินคา้เข้ามาทาํตลาด 

ธุรกิจเคร่ืองกรองนํา้เป็นธุรกิจท่ียงัมีโอกาสการเติบโต ทัง้กลุ่มลกูคา้ครวัเรือน พาณิชย ์และอตุสาหกรรม จึงมีความเส่ียงท่ี

เจา้ของตราสินคา้เขา้มาทาํการตลาดเอง หรือมีคู่แข่งเขา้มาในตลาดเพ่ิม 

บรษิัทไดต้ระหนกัถึงความเส่ียงนี ้จึงมนีโยบายนาํเขา้วตัถดุบิและผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตหลายเจา้เพ่ือกระจายความเส่ียงท่ีจะ

มีผลต่อยอดขายของบรษิัท และบรษิัทยงัมุ่งเนน้ทาํตลาดเคร่ืองกรองนํา้ในแบรนดข์องตวัเองมากกว่าจะนาํแบรนดข์องต่างประเทศ

มาจาํหน่าย อีกทัง้ในระบบเคร่ืองกรองนํา้ 1 เคร่ือง บริษัทสามารถเลือกวตัถดุิบท่ีหลากหลายจากหลายผูผ้ลิต เพ่ือใหร้ะบบเคร่ือง

กรองนํา้ท่ีมีคุณภาพ คุม้ค่า สามารถจาํหน่ายในราคาท่ีแข่งขนักบัคู่แข่งได ้ โดยสดัส่วนยอดซือ้จากผูผ้ลิตท่ีบริษัทจดัซือ้สงูสดุในปี 

2562 - 2564 เป็นบริษัทจาํหน่ายไสก้รองจากต่างประเทศแห่งหน่ึง ซึ่งเป็นคู่คา้ของบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน คิดเป็นสดัส่วน

ประมาณรอ้ยละ 10 - 14 ของยอดจดัซือ้ผลิตภณัฑท์ัง้หมด  

บริษัทประกอบธุรกิจโดยการจาํหน่ายผ่านตัวแทนจาํหน่ายในลักษณะขายส่ง แต่คู่แข่งเจา้อ่ืนในตลาดหรือคู่แข่งจาก

ต่างประเทศท่ีเคยเขา้มาทาํตลาดส่วนใหญ่ทาํธุรกิจในลกัษณะขายปลีก บริษัทจึงมีความแตกต่างจากผูป้ระกอบการรายอ่ืน อีกทัง้

บริษัทยังมีประสบการณแ์ละความสัมพนัธอ์ันดีกับลูกคา้เป็นระยะเวลานาน มีบุคลากรสาํหรบัการบริการหลังการขาย สามารถ
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แกไ้ขปัญหาใหล้กูคา้ได ้ต่างจากคูแ่ข่งจากทัง้ในและต่างประเทศบางรายท่ีเคยเขา้มาทาํตลาดและไม่ประสบความสาํเรจ็ เน่ืองจาก

ขาดความรูแ้ละประสบการณใ์นการดูแลลกูคา้หลงัจากขายสินคา้ไปแลว้ หรือสินคา้ท่ีจาํหน่ายไม่ตอบโจทยก์ารใชง้านในพืน้ท่ีท่ี

หลากหลาย 

2.1.3 ความเสี่ยงจากการมีสนิค้าคงเหลือในปริมาณมาก 

บริษัทมีสินคา้คงเหลือ ณ สิน้ปี 2562 –2564 เมื่อเทียบกับสินทรพัยร์วมของบริษัทคิดเป็น รอ้ยละ 60.53, รอ้ยละ 52.56 

และรอ้ยละ 49.38 ตามลาํดับ โดยการมีสินคา้คงเหลือเป็นปริมาณมากส่งผลใหบ้ริษัทตอ้งบริหารจัดการดา้นสถานท่ีจดัเก็บ มี

โอกาสท่ีสินคา้เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมสภาพ และอาจส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงิน 

ทัง้นีด้ว้ยนโยบายของบริษัทท่ีจะเป็นผูจ้าํหน่ายผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัระบบนํา้อย่างครบวงจร บริษัทจาํเป็นตอ้งมีวตัถดุิบและ

สินคา้ใหพ้รอ้มกบัการจาํหน่ายใหแ้ก่ลกูคา้อยู่เสมอ  การมีความพรอ้มในดา้นสินคา้และบริการสรา้งโอกาสทางธุรกิจใหบ้รษิัทและ

เป็นจุดเด่นหน่ึงในการประกอบธุรกิจของบริษัท  อีกทัง้สินคา้ส่วนใหญ่ของบริษัทมีอายุการใชง้านไดย้าวนาน และเทคโนโลยีของ

เคร่ืองกรองนํา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงเรว็มากนกั   

ถึงแมว้่าการคงสินคา้คงเหลือในระดบัสูงจะเป็นหน่ึงในกลยุทธก์ารประกอบธุรกิจของบริษัท  บริษัทไดต้ระหนกัถึงความ

เส่ียงนี ้ โดยบริษัทไดจ้ัดทาํรายงานวิเคราะหอ์ายุของสินคา้คงเหลือและการเคล่ือนไหวสินคา้ เพ่ือวางแผนการประกอบและ

จาํหน่ายสินคา้ โดยอายขุองวตัถดุิบเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีบรษิัทคาํนึงถึงในการเลือกวตัถดุิบมาประกอบเป็นเคร่ืองกรองนํา้  ทัง้นีจ้ะเห็น

ไดว้่าแนวโนม้สัดส่วนสินคา้คงเหลือต่อสินทรพัยร์วมมีการลดลงอย่างต่อเน่ืองจากการบริหารจัดการของบริษัท อีกทั้งบริษัทมี

แผนการท่ีจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้ดว้ยการปรบัปรุงคลงัสินคา้และลงทนุในระบบการจดัการคลงัสินคา้ ตามท่ีระบุ

ในหวัขอ้โครงการในอนาคต  

2.1.4 ความเสี่ยงจากการระบาดของไวรัส COVID-19  

จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ตัง้แต่ตน้ปี 2563 และการระบาดระลอกใหม่ในระยะเวลาต่อมา และ

เริ่มการระบาดในระลอกท่ี 3 เมื่อตน้เดือนเมษายน 2564 ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ และกาํลงัการซือ้ของผูใ้ชผ้ลิตภณัฑเ์คร่ืองกรอง

นํา้และอุปกรณ ์โดยเฉพาะกลุ่มผูป้ระกอบการรา้นอาหาร โรงแรม และการท่องเท่ียว ทาํใหร้ายไดข้องบริษัทในปี 2564 นอ้ยกว่า

รายไดข้องงวดเดียวกนัในปีท่ีผ่านมา   

นอกจากนี ้สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของไวรสั COVID-19 ในปี 2564 กระทบต่อการทาํงานของบรษิัท เน่ืองจากขอ้จาํกดั

ดา้นการเดินทาง การหาผูจ้าํหน่ายรายใหม่และการเยี่ยมผูจ้าํหน่ายรายปัจจุบันทาํไดอ้ย่างจาํกัด บริษัทจึงไดแ้กไ้ขโดยเนน้การ

พฒันาความรว่มมือเร่ืองสินคา้ใหม่กบัผูผ้ลิตรายปัจจบุนัผ่านช่องทางการส่ือสารอ่ืน ๆ มากขึน้ รวมถึงช่องทางการประชมุออนไลน ์

บริษัทยังไดร้บัผลกระทบจากการส่งสินคา้ล่าชา้กว่าปกติ เน่ืองจากระบบการควบคุมสถานการณไ์วรสั COVID-19 ในพืน้ท่ีของ

ผูผ้ลิต เช่น ควบคุมพืน้ท่ี หา้มเคล่ือนยา้ยสินคา้ วตัถุดิบ แต่เป็นปัญหาท่ีเกิดในช่วงระยะเวลาสัน้ กระทบกบังานจดัซือ้ไม่มาก และ

บริษัทยังมีภาระค่าขนส่งท่ีเพ่ิมขึน้ โดยทางฝ่ายจดัซือ้ไดท้าํการติดตามเปรียบเทียบค่าขนส่งอย่างใกลช้ิด เพ่ือใชใ้นการวางแผน

ปรบัเปล่ียน ชะลอการนาํเขา้สาํหรบัสินคา้ท่ีสั่งแลว้ โดยไดร้บัความร่วมมือจากทางผูจ้าํหน่ายท่ีช่วยชะลอการนาํส่งและจดัเก็บ

สินคา้ไวใ้ห ้
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อย่างไรก็ตามภาพรวมบริษัทมีสภาพคล่องท่ีดี เน่ืองจากมีสดัส่วนการขายเงินสดต่อการขายเครดิตเทอมเฉล่ียรอ้ยละ 50  

จากการจาํหน่ายสินคา้ใหร้า้นคา้ทั่วไป แต่บรษิทัไดก้าํหนดมาตรการรองรบัเพ่ือป้องกนัความเส่ียงดา้นสภาพคล่องเพ่ิมเติม โดยการ

กาํหนดใหส้าํรองเงินสดในมือในแต่ละเดือนเพ่ิมขึน้ และชาํระหนีสิ้นเชื่อระยะสัน้ทรสัตรี์ซีท (Trust Receipt: T/R) ใหช้า้ลง และขอ

ปรบัลดอตัราดอกเบีย้จากสถาบนัการเงิน มาตรการดงักล่าว ทาํใหบ้ริษัทมีสภาพคล่องเพียงพอกบัค่าใชจ้่ายในแต่ละเดือนและลด

ภาระดอกเบีย้จ่าย และบริษัทไดม้ีนโยบายปรบัลดค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารท่ีไม่จาํเป็น รวมถึงลดตน้ทุนทางการเงินและ

งบประมาณลงทนุ โดยในงวดปี 2564 บรษิัทยงัมีกาํไรสทุธิท่ีอยู่ในเกณฑท่ี์จะเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยได ้

นอกจากนี ้บริษัทยังไดล้ดความเส่ียงโดยการให้พนักงานบางส่วนทาํงานท่ีบา้น (Work from Home) และมีนโยบายให้

บุคลากรท่ีมีความเส่ียงตอ้งกักตวั  โดยบริษัทยงัคงเฝ้าระวงัและติดตามสถานการณอ์ย่างต่อเน่ืองและยงัสามารถดาํเนินธุรกิจได้

ตามปกต ิ

 

2.2 ความเสี่ยงด้านการเงนิ 

2.2.1 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องทางการเงนิ 

บรษิัทมีอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ในปี 2562 - 2564 เท่ากบั 0.14 เท่า 0.35 เท่า เท่ากบั 0.27 เท่า ตามลาํดบั เน่ืองจาก

การใชเ้งินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเป็นหลกัในการซือ้สินคา้    

ดงันัน้ ในอนาคตหากบริษัทมีการเติบโตและไม่ไดร้บัวงเงนิสินเชื่อจากสถาบนัการเงินท่ีเพียงพอต่อการจดัหาสินคา้ อาจจะ

ทาํใหบ้รษิัทเกิดปัญหาดา้นสภาพคล่องทางการเงินในการจดัซือ้สินคา้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบรษิัทได ้

ทัง้นี ้บริษัทมีความเชื่อมั่นในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดยบรษิัทมี

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียประมาณ 15 – 20 วนั จากนโยบายการขายเป็นเงินสดหรือใหเ้ครดิตเทอมระยะสัน้แก่ลกูคา้ ในขณะท่ีบรษิัท

มีระยะเวลาการชาํระหนี ้ประมาณ 9 – 22 วนั ซึ่งบริษัทจะนาํเงินท่ีไดจ้ากการขายสินคา้มาเพ่ือชาํระหนีซ้ึ่งเป็นเจา้หนีใ้นประเทศ 

ส่วนเจา้หนีต้่างประเทศบริษัทจะใชเ้งินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินประเภทเจา้หนีท้รสัตรี์ซีทโดยการทาํสญัญาป้องกนัความ

เส่ียงไว ้นอกจากนี ้ภายหลงัการระดมทนุจากการเสนอขายหุน้ IPO ในครัง้นี ้บรษิัทจะมีสภาพคล่องทางการเงนิเพ่ิมขึน้จากการขาย

หุน้เพ่ิมทุน ซึ่งจะนาํไปใชใ้นการขยายตวัแทนจาํหน่ายรา้น Aquatek และรา้น Water Store เพ่ือเพ่ิมช่องทางจาํหน่ายและเพ่ือเป็น

เงินทุนหมนุเวียน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลใหร้ายไดข้องบริษัทเพ่ิมขึน้ ทาํใหบ้ริษัทมีเงินทุนหมนุเวียน และลดการพ่ึงพาแหล่งเงินกูร้ะยะ

สัน้จากสถาบันการเงิน นอกจากนั้นบริษัทยังนาํเงินท่ีไดจ้ากการเสนอขายหุน้ IPO ไปลงทุนในการขยายกาํลังการผลิตประกอบ 

และปรบัปรุงอาคารคลงัสินคา้ ทาํใหบ้ริษัทสามารถบริหารสินคา้คงคลงัไดม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถบริหารเวลาในการผลิต

และนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศไดด้ีขึน้ ซึ่งบรษิัทคาดว่าจะทาํใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็เพ่ิมสงูขึน้ 

2.2.2 ความเสี่ยงด้านการพึ่งพาเงนิกู้จากสถาบนัการเงนิ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทใชเ้งินกูย้ืมจากสถาบันการเงินเป็นหลกัในการจดัหาสินคา้และผลิตภัณฑ ์โดยบริษัทมี

วงเงินกูร้ะยะสัน้รวมทัง้หมด ประมาณ 570 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2564 บรษิัทไดท้าํสญัญาเงินกูร้ะยะยาว

กับสถาบนัการเงินเป็นจาํนวน 135 ลา้นบาท สาํหรบัการลงทุนก่อสรา้ง อาคารโชวรู์ม อาคารคลงัสินคา้และฝ่ายผลิต ซึ่ง ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนีสิ้นรวม 211.80 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษัทมีอัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากับ 0.60 เท่า 
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(กรณีคิดจากหนีสิ้นรวม) โดยในปี 2562 – 2564 บริษัทมีตน้ทุนทางการเงิน 6.82 ลา้นบาท 5.29 ลา้นบาท และ 2.85 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั ทัง้นีธ้นาคารไดร้ะบเุงื่อนไขการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินไวไ้ม่ทาํใหอ้ตัราส่วนของหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E 

: Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2 ต่อ 1 และตอ้งดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี ้(DSCR : Debt Service Coverage 

Ratio) โดยคาํนวณจากกาํไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย หารดว้ยส่วนของหนีสิ้นระยะยาวท่ีถึง

กาํหนดชาํระในงวดบญัชีนัน้ รวมดอกเบีย้จ่ายเงินกูท้ัง้ระยะยาวและระยะสัน้อตัราไม่นอ้ยกว่า 1.25 เท่า  

หากการประกอบธุรกิจโดยรายไดจ้ากการขายและบริการไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้การพ่ึงพาแหล่งเงินทุนจาก

สถาบนัการเงิน ก่อใหเ้กิดความเส่ียงต่อความมั่นคงของฐานะการเงิน และความสามารถในการชาํระดอกเบีย้และเงินตน้จากการกู้

เงินจากสถาบนัการเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทอย่างมีนยัสาํคญั  

ในอนาคตหากบริษัทเขา้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยใ์นประเทศไทย เงินทุนท่ีบริษัทไดจ้ากการระดมทุนต่อ

ประชาชนทั่วไป (IPO) ส่วนหน่ึงจะนาํมาใชเ้ป็นเงินทุนหมนุเวียน เพ่ือลดการพ่ึงพิงเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน และลดตน้ทุนทาง

การเงินท่ีเกิดขึน้ได ้  

 นอกจากนี ้บริษัทสามารถปฏิบัติตามขอ้ตกลงกับสถาบันทางการเงินมาตลอด โดยสาํหรบัปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2564 งบการเงินของบริษัทพบว่ามีความสามารถในการดาํรงสัดส่วนของหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้น (D/E) และอัตราส่วน

ความสามารถในการชาํระหนี ้(DSCR) ไดต้ามเงื่อนไขท่ีกาํหนดในสญัญาคือ D/E เท่ากบั 0.60 เท่า และ DSCR เท่ากบั 5.43 เท่า  

ดงันัน้ บรษิัทจึงเชื่อมั่นว่าจะไดร้บัการสนบัสนนุจากสถาบนัการเงินต่อไป นอกจากนีว้งเงินกูร้ะยะสัน้ของบรษิัท บรษิัทไม่ได้

เบิกใชเ้ต็มวงเงิน และตน้ทนุทางการเงินของบรษิัท มีแนวโนม้ลดลงอย่างต่อเน่ือง ทาํใหบ้รษิัทสามารถท่ีจะใชว้งเงินเดิมกบัสถาบนั

การเงินท่ียงัเหลืออยู่ได ้

2.2.3 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราตา่งประเทศ 

บริษัทสั่งซือ้วตัถดุิบและผลิตภณัฑส่์วนใหญ่มาจากต่างประเทศ โดยในปี 2562 - 2564 บริษัทมีสดัส่วนการซือ้วตัถดุิบและ

ผลิตภณัฑจ์ากคู่คา้ต่างประเทศคดิเป็นสดัส่วนเฉล่ียประมาณรอ้ยละ 90 ของยอดซือ้รวม และมีการชาํระเงินเป็นเงินสกุลดอลลาร์

สหรฐั ในขณะท่ีรายไดข้องบริษัทเป็นสกลุเงินบาท ทาํใหบ้ริษัทอาจจะมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ เช่น 

ในกรณีท่ีอัตราแลกเปล่ียนดงักล่าวมีความผันผวน เงินดอลลารส์หรฐัมีแนวโนม้แข็งค่า หรือค่าเงินบาทมีแนวโนม้อ่อนค่าลง จะ

ส่งผลต่อตน้ทุนค่าสินคา้ของบริษัทและอาจส่งผลกระทบต่อกาํไรของบริษัท ทั้งนีใ้นอดีตท่ีผ่านมา บริษัทไม่ไดร้บัผลกระทบจาก

ความผันผวนจากอัตราแลกเปล่ียนอย่างมีนัยสาํคัญท่ีจะกระทบกับผลการดาํเนินการ ทั้งนีใ้นปี 2562 - 2564 บริษัทมีกาํไร 

(ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ จาํนวน (0.28) ลา้นบาท 3.98 ลา้นบาท และ 1.08 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

บริษัทไดล้ดความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนโดยใชว้งเงินสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) 

เมื่อบริษัทตอ้งการสั่งซือ้สินคา้จากต่างประเทศ และผูบ้ริหารของบริษัทจะทาํหนา้ท่ีกาํกับดแูลและบริหารความเส่ียงในดา้นอตัรา

แลกเปล่ียนโดยติดตามแนวโนม้ของค่าเงินอย่างใกลช้ิด รวมทัง้ศึกษาขอ้มลูทิศทางค่าเงินบาทจากสถาบนัการเงิน ทัง้นีบ้ริษัทไม่มี

นโยบายบรหิารจดัการอตัราแลกเปล่ียนในลกัษณะการเก็งกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน 
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2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย ์

2.3.1 ความเสี่ยงจากการพึง่พิงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีมี่อาํนาจกาํหนดนโยบายการบริหาร  

ปัจจุบนัครอบครวัภูวพชัรเ์ป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนชาํระแลว้ (ผ่านการถือหุน้ดว้ยบุคคล และ 

บรษิัทฟังกช์ั่น กรุ๊ป จาํกดั) ถึงแมว้่าภายหลงัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชนจะทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ลดลงเหลือรอ้ยละ 71.11 ของ

ทุนชาํระแลว้ ครอบครวัภูวพัชรย์งัคงสามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้กือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองการแต่งตัง้กรรมการ 

หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใชเ้สียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้เร่ืองท่ีกฎหมายหรือขอ้บังคับบริษัทกาํหนดใหต้อ้ง

ไดร้บัคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผูถื้อหุน้ เช่น การเพ่ิมทุน การลดทุน การขายหรือโอนกิจการบางส่วนหรือทัง้หมด เป็นตน้ 

ดงันัน้ ผูถื้อหุน้รายอ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้รายใหญ่เสนอได ้ 

 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีการแต่งตัง้กรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหน่ึงจากจาํนวนกรรมการทัง้หมด โดยบรษิทั

แต่งตัง้กรรมการอิสระจาํนวน 6 ท่าน จากจาํนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน เขา้ร่วมในการประชุมคณะกรรมการเพ่ือทาํหนา้ท่ี

ตรวจสอบและถ่วงดลุการทาํงานของคณะกรรมการและผูบ้ริหารบรษิัท รวมถึงการพิจารณาอนมุตัิรายการต่างๆ ก่อนนาํเสนอต่อท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้เพ่ือใหเ้กิดความมั่นใจต่อผูถื้อหุน้ว่าการบรหิารงานภายในบรษิัทจะเป็นไปอย่างโปรง่ใส   

2.3.2 ความเสี่ยงจากการนําหุน้สามัญของบริษทัเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์

บริษัทมีความประสงคจ์ะเสนอขายหุน้ต่อประชาชนในครัง้นีก้่อนไดร้บัการพิจารณาของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ทัง้นีบ้รษิัทไดย้ื่นคาํขออนญุาตนาํหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในเกณฑก์าํไรจากการดาํเนินงาน 

เมื่อวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และบรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ในฐานะท่ีปรกึษาทางการเงินไดพิ้จารณา

คุณสมบัติของบริษัทในเบือ้งตน้แลว้ เห็นว่าบริษัทมีคุณสมบตัิครบถว้นตามขอ้บงัคบัของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ท่ีจะ

สามารถเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได ้ยกเวน้คุณสมบตัิการกระจายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายย่อยจาํนวนไม่ตํ่ากว่า 1,000 

ราย ถือหุน้รวมกันไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 25  ของทุนชาํระแลว้ บริษัทจึงยงัมีความไม่แน่นอนท่ีจะไดร้บัอนุญาตใหเ้ป็นหลกัทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ดงันัน้ ผูล้งทุนจึงอาจมีความเส่ียงเก่ียวกับสภาพคล่องในการซือ้ขายหุน้ของบริษัทในตลาดรองและ

อาจไม่ไดร้บัผลตอบแทนจากการขายหุน้ไดต้ามราคาท่ีคาดการณไ์วห้ากหลกัทรพัยข์องบรษิทัไม่สามารถเขา้จดทะเบียนได ้

2.3.3 ความเสี่ยงจากราคาหุ้นสามัญของบริษทัอาจผันผวนซึ่งกอ่ให้เกดิผลขาดทุนอย่างมีนัยสาํคัญต่อผู้ลงทนุ

ทีซ่ือ้หุ้นสามัญของบริษัทในการเสนอขายหุน้สามัญคร้ังนี ้

ราคาหุน้สามญัของบริษัทภายหลงัจาการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นีอ้าจจะมีการขึน้ลงอย่างผนัผวน ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัปัจจยั

หลายประการท่ีบรษิัทอาจไม่สามารถควบคมุไดซ้ึ่งรวมถึง 

- ทศันะท่ีมีต่อภาวะอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ การเติบโตของเศรษฐกิจ แนวโนม้การลงทนุในภาคอตุสาหกรรม เป็น

ตน้ ซึ่งอาจส่งผลต่อโอกาสในการสรา้งรายไดแ้ละการเติบโตทางธุรกิจของบรษิัทฯ 

- ความแตกต่างระหวา่งผลการดาํเนินงานท่ีแทจ้รงิกบัผลการดาํเนินงานท่ีผูล้งทนุและนกัวิเคราะหค์าดหวงั 

- การเปล่ียนแปลงคาํแนะนาํหรือทศันะของนกัวิเคราะห ์

- การเปล่ียนแปลงปัจจัยต่าง ๆ ท่ีมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทฯ สภาพ

เศรษฐกิจโดยทั่วไป หรือบรรยากาศในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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- การเปล่ียนแปลงในการประเมินมลูค่าตลาดและราคาหุน้ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์ซึ่งดาํเนินธุรกิจ

คลา้ยคลงึกบับรษิัทฯ และความผนัผวนของราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

จากปัจจยัขา้งตน้ดงักล่าว อาจทาํใหร้าคาหุน้ของบริษัทมีความผนัผวน และอาจมีการซือ้ขายในราคาท่ีตํ่ากว่าราคาเสนอ

ขาย 

2.3.4 ความเสี่ยงทีโ่อกาสของนักลงทุนในการจองซือ้หุน้ใหม่ทีเ่สนอขายในอนาคตอาจมีจาํกดั 

ถึงแมว้่าบรษิัทมหาชนในประเทศไทยจะไม่ถกูบงัคบัใหต้อ้งเสนอสิทธิในการจองซือ้หลกัทรพัยใ์หม่แก่ผูถื้อหุน้เดิมเมื่อมีการ

ออกและเสนอขายหลกัทรพัยใ์หม่ แต่บริษัทมหาชนในประเทศไทยอาจเสนอขายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่โดยการเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) หรือการเสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนโดยไม่เสนอขายใหผู้ถื้อหุน้ท่ีจะทาํให้

บริษัทมีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) ไดเ้ป็นครัง้คราว อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจถูกจาํกัดดว้ย

บทบญัญัติทางกฎหมายในการเสนอสิทธิในการจองซือ้หลกัทรพัยใ์หม่หรือการเสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วนโดยไม่เสนอ

ขายใหผู้้ถือหุน้ท่ีจะทาํใหบ้ริษัทมีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering) หรือการดาํเนินการอ่ืนใดใน

ลกัษณะเดียวกนัในบางประเทศ เวน้แต่บรษิัทจะไดด้าํเนินการตามขัน้ตอนตา่ง ๆ  ตามท่ีกาํหนด ในกรณีท่ีบรษิัทเสนอขายหรือมีเหตุ

ท่ีทาํใหต้อ้งเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมหรือใหสิ้ทธิใด ๆ ในรูปแบบใด ๆ บริษัทจะมีดุลยพินิจในการดาํเนินการ

ตามขัน้ตอนท่ีจาํเป็นเพ่ือใหสิ้ทธิดงักล่าวแก่ผูถื้อหุน้ ทัง้นี ้ในการใหสิ้ทธิหรือการดาํเนินการในลกัษณะเดียวกนั บริษัทอาจไม่เสนอ

สิทธิดงักล่าวแก่ผูถื้อหุน้ท่ีอยู่นอกประเทศไทย เช่น บรษิัทจะไม่ไดร้บัอนญุาตใหเ้สนอสิทธิดงักล่าวใหก้บับคุคลสญัชาติอเมรกินั เวน้

แต่ (ก) แบบแสดงรายการขอ้มลูตามกฎหมายหลกัทรพัยข์องประเทศสหรฐัอเมรกิามีผลบงัคบัใชแ้ลว้ หรือ (ข) การเสนอสิทธิในการ

จองซือ้หลกัทรพัยใ์หม่ดงักล่าว หรือการเสนอสิทธิในการจองซือ้หลกัทรพัยอ์า้งอิงของผูล้งทุนรายดงักล่าวไดร้บัการยกเวน้การจด

ทะเบียนภายใตก้ฎหมายหลักทรัพยข์องประเทศสหรัฐอเมริกา ดังนั้น การปฏิบัติตามกฎหมายหลักทรพัยห์รือข้อกาํหนดของ

กฎเกณฑอ่ื์นในบางประเทศอาจทาํใหผู้ล้งทุนบางกลุ่มไม่สามารถไดม้าซึ่งสิทธิท่ีออกใหม่ดังกล่าวได ้ซึ่งในกรณีนีอ้าจส่งผลให้

สดัส่วนการถือหุน้ของผูล้งทุนดงักล่าวลดลง ทัง้นี ้บริษัทจะไม่มีหนา้ท่ีในการดาํเนินการยื่นขอจดทะเบียนหุน้สามญัของบริษัทใน

ประเทศใด เพ่ือให้ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถใช้สิทธิในการซือ้หุน้สามัญเพ่ิมทุนตามสัดส่วนในอนาคต อย่างไรก็ตาม ข้อจาํกัด

ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของบริษัทในการออกหุน้เพ่ิมทุนในระยะเวลาท่ีเหมาะสมหรือภายใตเ้งื่อนไขท่ีเป็น

ประโยชนต์่อบรษิัทเช่นกนั 

2.4 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพยต์่างประเทศ 

- ไม่มี - 
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3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความย่ังยืน 

 

1. นโยบายและเป้าหมายการจัดการดา้นความย่ังยืน 

นโยบายการจัดการด้านความย่ังยืน 

บรษิัทมีความมุ่งมั่นดาํเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ีโดยมีเป้าหมายสงูสดุ คือ ความยั่งยืนของ

องคก์ร อนัก่อใหเ้กิดคุณค่าร่วมดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท และเพ่ือยกระดบัการพฒันา

อย่างยั่งยืน บรษิัทจึงไดก้าํหนดนโยบายการพฒันาความยั่งยืนองคก์ร โดยมีสาระสาํคญั ดงันี ้

1. ยึดมั่นในการประกอบธุรกิจดว้ยความเป็นธรรม โปรง่ใส ตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ีใหค้วามสาํคญัและ

ความเคารพสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อลูกคา้ คู่คา้ คู่แข่งทางการคา้ และแรงงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม มีความ

รบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค ใหค้วามสาํคัญต่อสุขภาพความปลอดภัยในการทาํงานของพนักงาน สรา้งจิตสาํนึกและส่งเสริมให้

พนกังานดแูลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการพฒันาชมุชนและสงัคมใหม้ีคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้   

2. มุ่งเน้นให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างทุกระดับ มีหน้าท่ีสนับสนุน ส่งเสริมและปฏิบัติงานให้

สอดคลอ้งกบันโยบายการพฒันาความยั่งยืน จนเป็นวฒันธรรมดาํเนินงานท่ีคาํนึงถึงประโยชนท่ี์สมดลุทัง้ดา้นเศรษฐกิจ สงัคม 

และส่ิงแวดลอ้ม  

3. สรา้งความตระหนกัรูแ้ละความรบัผิดชอบต่อแนวทางการพฒันาเพ่ือความยั่งยนื ท่ีจะสรา้งความมั่นใจว่าบรษิทั

จะพฒันาเศรษฐกิจใหส้อดคลอ้งกับผลประโยชนท์างสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวมถึงส่งเสริมการดาํเนินงานท่ี

รบัผิดชอบตลอดห่วงโซ่คณุค่าขององคก์รอย่างต่อเน่ือง 

4. มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและนาํความรูค้วามเชี่ยวชาญในธุรกิจเก่ียวกับนํา้เข้าไปมีส่วนร่วมในการยกระดับ

คณุภาพชีวิตของชมุชนอย่างยั่งยืน 

 

กลยุทธแ์ละเป้าหมายด้านความย่ังยืน 

 

หัวข้อ กลยุทธค์วามย่ังยืน เป้าหมายด้านความย่ังยืน 

1. การพัฒนาและดูแลรักษา

ทรัพยากรบุคคล 

บรษิัทจะปฏิบตัิต่อพนกังานอย่างเท่าเทียม

และเป็นธรรมใส่ใจดแูลดา้นอาชวีอนามยัและ

ความปลอดภยัในการทาํงาน การสรา้งสมดลุ

ชีวิตทาํงาน (Work-Life Balance) พรอ้มทัง้

พฒันาทกัษะของพนกังานอยา่งต่อเน่ือง  

1.1 กาํหนดเป้าหมายการฝึกอบรมให้

ได ้100% ของหวัขอ้การอบรมตาม

แผนการฝึกอบรมประจาํปี 

1.2 ลดอบุตัิเหตถุงึขัน้หยดุงานเกิน 3 

วนัของพนกังานใหเ้ป็นศนูย ์

2. การบริหารจัดการความ

เสี่ ย งด้ านสิ่ ง แวดล้ อม 

สังคม และธรรมาภบิาล 

บริษัทจะดําเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ 

เคารพสิทธิมนษุยชน ปฏิบตัิตามกฎหมายและ

ขอ้บังคับของภาครฐัโดยเคร่งครดั และบริหาร

จัด ก า ร ค ว า ม เ ส่ี ย ง แ ล ะ ผ ล ก ร ะ ท บ ด้า น

ส่ิงแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล ทั้ง ท่ี

เก่ียวขอ้งกับการดาํเนินงานของบริษัทโดยตรง

และของคู่คา้ในห่วงโซ่อปุทานของบรษิัท 

2.1 ส่งเสรมิกิจกรรมและโครงการดา้น

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (CSR) โดย

ใหพ้นกังานทกุระดบัและผูม้ีส่วนไดเ้สีย

มีส่วนรว่ม เพ่ือพฒันาความสมัพนัธท่ี์

ยั่งยืนระหว่างบรษิัทกบัลกูคา้ คูค่า้ ผู้

รว่มลงทนุและชมุชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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หัวข้อ กลยุทธค์วามย่ังยืน เป้าหมายด้านความย่ังยืน 

2.2 ควบคมุการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ของบรษิัท โดยรณรงคใ์หพ้นกังานทกุ

ระดบัตระหนกัถงึการใชท้รพัยากรอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม

หลกั 3R คือ Reduce, Reuse, 

Recycle 

3. การสนับสนุนการเข้าถึง

บริการ 

บริษัทสนับสนุนการเขา้ถึงบริการ ทั้งธุรกิจคา้

ปลีก ธุรกิจเชิงพาณิชย ์และลกูคา้องคก์รอย่าง

ทั่วถึง เพ่ือสรา้งรากฐานท่ีแข็งแกร่งของระบบ

เศรษฐกิจ 

3.1 ขยายช่องทาง/สาขาการจดั

จาํหน่ายใหม่อย่างต่อเน่ือง โดยมุง่เนน้

การพฒันาความสมัพนัธท่ี์ยั่งยืน

ระหว่างบรษิัทกบัลกูคา้ คูค่า้ ผูร้ว่ม

ลงทนุและชมุชนท่ีเก่ียวขอ้ง ในลกัษณะ

ท่ีเป็นพนัธมิตรกนัเพ่ือใหเ้กิดประโยชน์

สงูสดุกบัทกุฝ่าย 

3.2 การจดัหาและพฒันาผลิตภณัฑ์

เก่ียวกบันํา้ในราคายตุิธรรมเพ่ือเป็น

ทางเลือกและตอบสนองความตอ้งการ

ของลกูคา้ท่ีมีหลากหลาย 

4. การดําเนินธุรกิจภายใต้

หลักธรรมาภบิาลทีด่ี  

บรษิัทจะปฏิบตัิตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีและ

จรรยาบรรณธุรกจิ และส่ือสารจรรยาบรรณ

ธุรกิจของบรษิัทไปยงัผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มทัง้

ภายในและภายนอกองคก์ร 

 

4.1 การนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้

ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงการ

สรา้งนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมลูคา่แก่

ธุรกิจควบคู่ไปกบัการสรา้ง

คณุประโยชนต์่อลกูคา้หรือผูม้ีส่วนได้

เสีย 

4.2 กาํกบัดแูลใหม้กีารปฏิบตัิใหเ้ป็นไป

ตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และ

จรยิธรรมทางธุรกจิของบรษิัท โดยไม่มี

เหตหุรือการกระทาํท่ีไมเ่ป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑต์่าง ๆ 

4.3 ลดหรือหลีกเล่ียงการไดร้บัขอ้

รอ้งเรียนและ/หรือคดีฟ้องรอ้งจาก

ลกูคา้ คู่คา้ ภาครฐั พนัธมิตรธุรกจิ และ

ผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืน ๆ 
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2. การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

 

2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (value chain) 

บริษัทใหค้วามสาํคญัการในการบริหารจดัการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ตัง้แต่ขัน้ตอนการจดัหาวตัถุดิบและผลิตภัณฑ ์

กระบวนการผลิตประกอบ การกระจายสินคา้ การตลาดและการขาย ตลอดจนการใหบ้ริการหลงัการขาย โดยมุ่งตอบสนอง

คณุภาพชีวิตของผูบ้ริโภค และยกระดบัคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอ้มท่ีดีขึน้ของผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ของธุรกิจ 

การจัดหาวตัถุดิบและ

ผลิตภัณฑ ์
การผลิตประกอบ การกระจายสินค้า 

การตลาดและ 

การขาย 

การบริการ 

หลังการขาย 

บรษิัทใหค้วามสาํคญักบั

กระบวนการจดัซือ้จดัหา

ท่ีมีประสิทธิภาพ โปรง่ใส 

และไดร้บัผลิตภณัฑท่ี์มี

คณุภาพ โดยมุง่เนน้การ

จดัซือ้จดัหาจากผู้

จาํหน่าย (Supplier) 

หลากหลายท่ีมคีวาม

เชี่ยวชาญในแต่ละดา้น

จากหลายแหล่งผลิต 

เพ่ือใหไ้ดสิ้นคา้ท่ีมี

คณุภาพ คุม้คา่ และลด

ความเส่ียงจากการ

ผกูขาดหรือการขาด

แคลนวตัถดุิบ อีกทัง้

บรษิัทยงัมุ่งเนน้การ

รว่มมือในดา้นต่าง ๆ กบั 

Supplier ในระยาวเพ่ือ

การเติบโตไปดว้ยกนั

อย่างยั่งยืน  

บรษิัทใหค้วามสาํคญั

กบักระบวนการผลิต

ตัง้แต่ขัน้ตอนการวิจยั

และพฒันาเพ่ือ

ออกแบบผลิตภณัฑใ์ห้

ตรงความตอ้งการของ

ผูบ้รโิภค การวางแผน

การผลิตและการนาํ

เทคโนโลยีมาสนบัสนนุ

การทาํงานใหม้ี

ประสิทธิภาพ ลดการ

สญูเสียทรพัยากรการ

ผลิตโดยสญูเปล่า ไม่

ก่อใหเ้กิดมลพิษต่อ

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

รวมถงึการตรวจสอบ

คณุภาพเพ่ือใหไ้ด้

สินคา้ท่ีมีคณุภาพและ

ไดม้าตรฐาน 

บรษิัทใหค้วามสาํคญั

ในการพฒันาและ

ขยายตวัแทนจาํหน่าย

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการกระจายสินคา้

ใหค้รอบคลมุทกุพืน้ท่ี 

รวมถงึการบรหิาร

จดัการและการวาง

แผนการจดัส่งเพ่ือลด

ตน้ทนุในการกระจาย

สินคา้เพ่ือใหม้ั่นใจได้

ว่าสินคา้จะส่งถึงมือ

ผูบ้รโิภคอย่าง

ปลอดภยัและมี

คณุภาพ 

บรษิัทมุ่งเนน้การ

ส่ือสารและ

ประชาสมัพนัธท่ี์

แสดงออกถงึความ

รบัผิดชอบต่อสงัคม

และผูบ้รโิภค มีการ

ส่ือสารและใหข้อ้มลูท่ี

ถกูตอ้งผ่านช่องทาง

ต่างๆ อย่างเหมาะสม 

มีช่องทางการรบัฟัง

ความคิดเห็นท่ีเปิด

โอกาสใหผู้บ้รโิภคและผู้

มีส่วนไดเ้สียไดแ้สดง

ความคิดเห็นเพ่ือนาํมา

พฒันาและปรบัปรุงการ

ทาํงาน รวมถงึการจดั

กิจกรรมอบรม สมัมนา 

ใหก้บัตวัแทนจาํหน่าย 

เพ่ือถ่ายทอดความรู้

ใหม่ๆ อยา่งสมํ่าเสมอ 

บรษิัทใหค้วามสาํคญัต่อ

ความพึงพอใจของ

ผูบ้รโิภคและผูม้ีส่วนได้

เสีย โดยมีการจดัทาํแบบ

สาํรวจความคดิเห็นและ

เร่ืองรอ้งเรียนจากลกูคา้

อย่างสมํ่าเสมอ และยงัมี

ช่องทางท่ีเปิดโอกาสใหผู้้

มีส่วนไดเ้สียสามารถให้

ขอ้เสนอแนะ เพ่ือนาํมา

พฒันาและปรบัปรุงการ

ทาํงานใหม้ีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึน้ ขณะเดียวกนั

บรษิัทก็ไดพ้ฒันา

โครงการดา้น CSR ต่าง 

ๆ เพ่ือสรา้งความสมัพนัธ์

อนัดีต่อชมุชนและสงัคม

อย่างยั่งยืน 

 

2.2 การวิเคราะหผู้์มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ 

 เพ่ือใหก้ารดาํเนินธุรกิจประสบความสาํเรจ็และสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของบรษิัท บรษิัทไดว้ิเคราะหก์ลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย

ท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งภายในและภายนอกองคก์ร ซึ่งมีความสัมพันธก์ับห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ เพ่ือ

สามารถบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัผูม้ีส่วนไดเ้สียแต่ละกลุ่มไดอ้ย่างเหมาะสม ดงันี ้
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ผู้มีส่วนได้เสีย 
ความคาดหวังและขอ้กังวลของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวปฏิบตั ิ

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ช่องทางการมีสว่นร่วม 

ลกูคา้ / ตวัแทน

จาํหน่าย 

• การใหค้วามสาํคญักบัลกูคา้ 

• ความรบัผิดชอบต่อผลิตภณัฑ ์

• คณุภาพของสินคา้ 

• การส่งมอบตรงเวลา 

• การรกัษาความลบัลกูคา้ 

• กาํกบัดแูลกิจการอยา่งโปรง่ใส

และเป็นธรรม ตรวจสอบได ้

• มีนโยบายต่อตา้นการทจุรติ

คอรร์ปัชั่น 

• บรหิารจดัการดา้นคณุภาพ

ดว้ยมาตรฐานระดบัสากล 

• มีจรรยาบรรณในการรกัษา

ความลบัของขอ้มลูลกูคา้ 

• พฒันาสินคา้ใหม้คีณุภาพ และ

สามารถตอบสนองความ

ตอ้งการของลกูคา้ 

• การสาํรวจความพึงพอใจ

ของลกูคา้ 

• การเขา้พบลกูคา้  

• ประชมุกบัตวัแทนจาํหน่าย 

• การทาํกิจกรรมรว่มกนักบั

ลกูคา้ 

คู่คา้ / Supplier • ปฏิบตัิตามขอ้ตกลงและเงื่อนไข

การจา่ยเงินอยา่งเป็นธรรม 

• การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 

โปรง่ใส 

• ใชสิ้นคา้และบรกิารของคู่คา้

อย่างต่อเน่ือง 

• ปฏิบตัิต่อคู่คา้ทกุรายดว้ย

ความเป็นธรรมและเท่าเทียม

กนั 

• เพ่ิมประสิทธิภาพของ

กระบวนการทาํงานท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการจดัซือ้จดัจา้ง 

• รกัษาความลบัของขอ้มลูคู่คา้ 

• ปฏิบตัิตามระเบียบ 

เก่ียวกบัการจดัซือ้จดัจา้ง

ของบรษิัท 

• ดาํเนินธุรกิจรว่มกนัอยา่ง

โปรง่ใส เป็นธรรม และเท่า

เทียม 

• รกัษาความลบัของขอ้มลูคู่

คา้ 

พนกังาน • ไดร้บัผลตอบแทนและสวสัดิการ

อย่างเหมาะสม 

• พนกังานมีสิทธิความเท่าเทียม

กนั 

• ไดร้บัการสนบัสนนุเล่ือน

ตาํแหน่งหนา้ท่ีการงาน 

• มีความปลอดภยัในการทาํงาน 

• แผนการอบรมพฒันาความรู้

ความสามารถ 

• ใหผ้ลตอบแทนท่ีเหมาะสมและ

เป็นธรรม มีการประเมินและ

เคร่ืองชีว้ดัผลงาน 

• การปฏิบตัิอยา่งเท่าเทียมกนั  

• จดัสภาพแวดลอ้มและพืน้ท่ี

เหมาะสมต่อการทาํงาน และมี

ความปลอดภยัในการทาํงาน 

• จดัใหม้ีช่องทางรอ้งเรียน

สาํหรบัพนกังานท่ีไม่ไดร้บั

ความเป็นธรรม 

• จดัใหก้ิจกรรมผูบ้รหิารพบ

พนกังาน หรือการประชมุ

ประจาํเดือนหรือไตรมาส 

• การรบัฟังขอ้คิดเห็นขอ้

รอ้งเรียนพนกังาน 

• สาํรวจความสขุพนกังาน 

• ข่าวสารดา้นความ

ปลอดภยั 

• ฝึกอบรมและพฒันาขดี

ความสามารถตามแผน

ประจาํปี 
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ผู้มีส่วนได้เสีย 
ความคาดหวังและขอ้กังวลของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

แนวปฏิบตั ิ

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ช่องทางการมีสว่นร่วม 

ผูถื้อหุน้ / นกัลงทนุ • สิทธิประโยชนท่ี์พึงไดต้าม

กฎหมาย 

• การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายเท่า

เทียมกนั  

• การปฏิบตัิตามกฎหมายอยา่ง

ถกูตอ้ง โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

และมีการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี

• บรษิัทมีผลประกอบการและ

ฐานะการเงินท่ีดี มีความมั่นคง 

• ปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์

และขอ้บงัคบั เพ่ือใหก้าร

ปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้เป็นไปตาม

หลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี

• การใหข้อ้มลูอย่างเท่าเทียม 

ถกูตอ้ง ครบถว้น ชดัเจน  

• การจา่ยเงินปันผลท่ีเหมาะสม 

• การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

• การนาํเสนอผลการ

ดาํเนินงานรายไตรมาส 

• การจดัประชมุนกัวเิคราะห ์

• กิจกรรมบรษิัทจดทะเบียน

พบนกัลงทนุ 

• การเชิญนกัลงทนุเขา้เยี่ยม

ชมโรงงาน  

ชมุชน • เป็นมิตรกบัชมุชนผูอ้ยูอ่าศยัท่ี

ใกลเ้คยีงบรษิัท และคาํนึงถึง

ผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึน้ต่อ

สงัคมและชมุชน  

• การจดักิจกรรมรว่มกบัชมุชน 

• สอบถามความตอ้งการของ

ประชานในชมุชน  

• รว่มกาํหนดขอ้ปฏิบตัิรว่มกนั

และรว่มสนบัสนนุการทาํ

กิจกรรม 

• การรบัฟังความคิดเห็นจาก

ชมุชน  

• ติดต่อรอ้งเรียน ณ 

สาํนกังาน  
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3. การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติสิ่งแวดล้อม 

 

3.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม 

 บริษัทมุ่งเนน้การใหบ้ริการเก่ียวกับนํา้ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทควบคู่ไปกับการดูแลรกัษาส่ิงแวดลอ้ม  บริษัทมี

นโยบายการดาํเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานรักษาส่ิงแวดลอ้ม โดยมีระบบการผลิตและการดาํเนินงานท่ีใช้ทรัพยากรและ

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมป้องกันมิให้เกิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งไดด้าํเนินการบริหารจัดการ

ส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง นอกจากนี ้บริษัท ยึดถือ

นโยบายท่ีตอ้งดแูลและสานสมัพนัธก์บัชมุชนใกลเ้คียง จึงสนบัสนนุกิจกรรมของชมุชนอย่างสมํ่าเสมอ โดยดาํเนินโครงการตา่ง 

ๆ ท่ีคาํนึงถึงความเหมาะสมและประโยชนท่ี์ชมุชนและสงัคมจะพึงไดร้บั เพ่ือการพฒันาชมุชนอย่างยั่งยืน 

 

3.2 ผลการดาํเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 

 ท่ีผ่านมาบรษิัทมีการบรหิารจดัการโดยคาํนึงถงึความความปลอดภยัตอ่ส่ิงแวดลอ้มในทกุกระบวนการทางธุรกิจ อาทิ

เช่น การทาํการสาํรวจและทาํรายงานผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มก่อนการก่อสรา้งอย่างเขม้งวด มีการวางระบบและระเบียบใน

การดาํเนินงานไม่ใหส้รา้งผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มและชุมชนโดยรอบ รวมถึงดา้นการจัดการพลังงาน การใชน้ํา้ การ

จดัการขยะ ของเสีย และมลพิษ และการจดัการก๊าซเรือนกระจก ดงันี ้

 การบรหิารจดัการพลงังาน 

 พลงังานไฟฟ้าถือเป็นทรพัยากรสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจ บริษัทจึงไดใ้หค้วามสาํคญักับการประหยดัพลงังานไฟฟ้า 

เช่นการกาํหนดมาตรการประหยดัพลงังาน ไดแ้ก่ การกาํหนดระยะเวลาการปิด-เปิดไฟ ปิดคอมพิวเตอรข์องพนกังานในชว่งพกั

กลางวนั และใชเ้คร่ืองปรบัอากาศ รุ่นประหยดัพลงังาน นอกจากนี ้บริษัทยงัมุ่งมั่นหาเทคโนโลยีและนวตักรรมต่างๆ เพ่ือลด

การใชพ้ลงังานภายในองคก์รใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ และนาํไปสู่การพฒันาธุรกิจท่ียั่งยืนต่อไป 

 บริษัทมีแผนท่ีจะติดตัง้แผงโซล่าเซลลบ์นหลงัคาของสาํนกังานและโรงงาน ในปี 2565 โดยจะใชพ้ลงังานไฟฟ้าจาก

แสงอาทิตยท์ดแทนการใชก้ระแสไฟฟ้าตามปกติในกระบวนการผลิต เพ่ือลดการใชไ้ฟฟ้า (รายละเอียดในหวัขอ้โครงการใน

อนาคต) 

  

 การบรหิารจดัการใชน้ํา้  

 ทรพัยากรนํา้ถือเป็นหน่ึงในปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท เน่ืองจากการผลิตภณัฑห์ลกัของบรษิัทคือการ

พฒันาคุณภาพของนํา้ดื่ม โดยตอ้งใชน้ํา้เพ่ือดาํเนินกิจกรรมต่างๆ เพ่ือใหม้ีประสิทธิภาพ บรรลวุตัถุประสงค ์และเป้าหมายท่ี

กาํหนดไว ้บรษิัทจึงมีแนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งใชท้รพัยากรนํา้อยา่งคุม้ค่า อีกทัง้ยงัใชน้ํา้โดยไม่ใหก้ระทบกบัการ

ใชน้ํา้ของชมุชน  มีเป้าหมายท่ีจะใชน้ํา้ใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ  

 

 



                          บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
                                                                                                                       Function International Public Company Limited 

 

ส่วนท่ี 2.2.3 การขบัเคล่ือนธุรกจิเพ่ือความยั่งยืน หนา้ 7 

 

 การจดัการขยะ ของเสีย และมลพิษ  

 บริษัทมุ่งเนน้ท่ีจะลดการก่อใหเ้กดิขยะ ของเสีย และมลพิษจากกระบวนการผลิตต่อสงัคมและชมุชนโดยรอบ โดยมี

การตรวจประเมินคณุภาพของการกาํจดัขยะ ของเสีย และมลพิษทัง้หมด บรษิัทมีการคดัแยกกากของเสีย ขยะ และรวบรวมไป

กาํจดั โดยการว่าจา้งใหผู้ใ้หบ้ริการภายนอกดาํเนินการ  ทั้งนี ้บริษัทไดป้ฏิบัติตามมาตรฐานท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งระบุไว้ 

นอกจากนี ้บรษิัทยงัใหค้วามสาํคญักบัการจดัการใชท้รพัยากรธรรมชาติใหม้ีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยมีการนาํผลพลอยไดห้รือ

ของเหลือจากการผลิต กลับมาใชป้ระโยชนใ์หไ้ดม้ากท่ีสุด รวมทั้งมีการบาํบดัของเสียจากกระบวนการผลิตท่ีมีคุณภาพ ได้

มาตรฐาน และมีการประเมินระบบบรหิารจดัการส่ิงแวดลอ้มอย่างถกูตอ้ง 

บรษิัทมีการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดลอ้มในพืน้ท่ีปฏิบตัิงานสาํนกังาน และรอบสถานประกอบการ อย่างนอ้ย 1 ครัง้/ปี 

โดยในปี 2564 พบว่าผลการดาํเนินการตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม อยู่ในเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนด  

 

 การจดัการเพ่ือลดปัญหาก๊าซเรือนกระจก   

 การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศโลกอันเกิดจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุใหเ้กิดภาวะโลกรอ้น ดงันัน้

บรษิัทจึงมีความมุ่งมั่นในการรว่มแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยบรษิัทใหค้าํมั่นว่าจะดาํเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกท่ีเกิด

จากการดาํเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจะทาํงานรว่มกบัผูม้ีส่วนไดเ้สียเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใหม้ากท่ีสดุ  บริษัทมี

แผนการทาํประเมินและรายงานผลการจัดการก๊าซเรือนกระจกตามแนวทางการประเมิน Carbon Footprint ขององคก์าร

บริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) หรือมาตรฐานสากลอ่ืนหรือเทียบเท่า รวมถึงดาํเนินการใหม้ีการทวนสอบความถกูตอ้ง

ของขอ้มลูจากผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกเป็นประจาํทุกปี  ทัง้นี ้บริษัทอยู่ระหว่างการรวบรวมขอ้มลูการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจาก

กิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์ร และไดส่้งเจา้หนา้ท่ีและผูบ้ริหารเขา้ร่วมอบรมในหลักสตูร Carbon Footprint Organization เมื่อ

เดือนกมุภาพนัธ ์2565 ท่ีผ่านมา โดยบรษิัทตัง้เป้าจะเริ่มทาํการเปิดเผยรายงานขอ้มลูการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐาน 

อบก. หรือมาตรฐานสากลอ่ืนหรือเทียบเท่า หลงัจากการประเมินการใชพ้ลงังานในปี 2565 และใชข้อ้มลูดงักล่าวเป็นขอ้มลูปี

ฐานเพ่ือกาํหนดเป้าหมายในการลดการใชพ้ลงังานและทรพัยากรต่างๆ ของบรษิัทต่อไป 
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4. การจัดการด้านความย่ังยืนในมิติสังคม 

 

4.1 นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสังคม 

 บริษัทมีนโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชนต์่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมั่นการปฏิบตัิตนเป็นพลเมืองท่ีดี 

และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับ

คณุภาพชีวิตของสงัคมและชมุชนอนัเป็นท่ีบรษิัทตัง้อยู่ใหม้ีคณุภาพดีขึน้พรอ้ม ๆ กบัการเติบโตของบรษิัท  โดยแนวทางปฏิบตัิ

ดา้นสงัคมมีความมุ่งมั่นท่ีจะดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงการเคารพสิทธิมนุษยชนและความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดเ้สีย สงัคม

และประเทศชาติ ดงัแนวปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

 

4.1.1 การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม 

 บรษิัทไดก้าํหนดแนวทางในการดแูลผูม้ีส่วนไดส่้วนเสียไวใ้นนโยบายจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท โดย

คาํนึงถึงความรบัผิดชอบต่อผูม้ีส่วนไดส่้วนเสีย ตัง้แต่ผูถื้อหุน้ พนกังาน ลกูคา้ คู่คา้ คู่สญัญา ชมุชน สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม ทัง้

ยังส่งเสริมการแข่งขันทางการคา้อย่างเสรีหลีกเล่ียงการดาํเนินการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์และการ

ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา รวมถึงการต่อตา้นการทจุรติทกุรูปแบบ โดยมีแนวทางปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

1. ประพฤติปฏิบตัิภายใตก้รอบกติกาของการแข่งขนัท่ีดี ส่งเสริมการแข่งขนัทางการคา้อย่างเสรี หลีกเล่ียงพฤติกรรม

การเล่นพรรคเล่นพวกหรือรว่มสมคบคิด (ฮัว้) กนั  

2. ไม่แสวงหาขอ้มลูท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม เช่น การจ่ายสินจา้ง

ใหก้บัพนกังานของคู่แข่ง  

3. ไม่พยายามทาํลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการคา้ดว้ยการกล่าวหาในทางรา้ยโดยไรม้ลูความจรงิ  

4. ไม่สนับสนุนการดาํเนินการใด ๆ ท่ีมีลักษณะเป็นการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา ใชสิ้นคา้และบริการท่ีมีลิขสิทธิ์

ถกูตอ้ง 

 

4.1.2 การต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชั่น 

 บรษิัทมีนโยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยมุ่งเนน้ส่งเสรมิคณุธรรม จรยิธรรม ความโปรง่ใสในการดาํเนินธุรกิจ

ตามหลกัจรรยาบรรณของบริษัท ตลอดจนดาํเนินธุรกิจดว้ยระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบ

ได ้รวมทัง้ส่งเสรมิ อบรม และสรา้งจิตสาํนึกใหพ้นกังานตระหนกัถึงการทจุรติคอรร์ปัชั่นท่ีอาจเกิดขึน้ และกาํกบัดแูลการปฏิบตัิ

เพ่ือต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยมีนโยบายและแนวทางเก่ียวกบัการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่นเป็นการเฉพาะ 

 

4.1.3 การเคารพสิทธิมนุษยชน 

 บริษัทใหค้วามสาํคญักับการเคารพสิทธิมนษุยชน โดยมีความตอ้งการท่ีจะสรา้งความเสมอภาคและเท่าเทียมกนัทัง้

ภายในและภายนอกองคก์ร โดยบริษัทจะไม่ทาํการใดท่ีเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ตลอดจนมีนโยบายสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทเข้าไปมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนบัสนุนการบงัคบัใชแ้รงงาน (Forced Labour) ต่อตา้นการใชแ้รงงานเด็ก 
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(Child Labour) ใหค้วามเคารพนบัถือและปฏิบตัิต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายดว้ยความเป็นธรรมบนพืน้ฐานของศกัดิ์ศรีความเป็น

มนุษย ์ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกาํเนิด เชือ้ชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา สภาพร่างกาย ฐานะ ชาติตระกูล ตลอดจน

ส่งเสริมใหม้ีการเฝ้าระวงัการปฏิบตัิตามขอ้กาํหนดดา้นสิทธิมนุษยชนภายในบรษิัท และส่งเสรมิใหผู้ร้ว่มทุน คู่คา้ และผูม้ีส่วน

ไดเ้สียทกุฝ่ายปฏิบตัิตามหลกัการสิทธิมนษุยชนตามมาตรฐานสากลและคุม้ครองสิทธิของผูม้ีส่วนไดเ้สียท่ีไดร้บัความเสียหาย

จากการละเมิดสิทธิอนัเกิดจากการดาํเนินธุรกจิของบรษิัท โดยพิจารณาชดเชยค่าเสียหายใหไ้ม่ต ํ่ากว่าอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด 

เป็นตน้ 

 

4.1.4 การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม 

 บริษัทมีนโยบายท่ีจะใหพ้นักงานทุกคนอยู่ร่วมกันภายใตส้ภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีมีความสุขและยอมรบัซึ่งกัน

และกัน และมีการปฏิบตัิต่อพนกังานทุกระดบัเสมือนพ่ีนอ้ง ไม่มีการเอารดัเอาเปรียบซึ่งกันและกัน ตลอดจนในดา้นการดแูล

พนกังาน บรษิัทมีการบรหิารทรพัยากรบคุคลในทกุขัน้ตอนเพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ ตัง้แต่การสรรหาบคุลากร การพฒันา

บุคลากร รวมทัง้มีการอบรมใหพ้นกังานอย่างต่อเน่ือง มีการกาํหนดผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม และการจดัสวสัดิการอย่าง

เหมาะสม นอกจากนี ้บริษัทยังส่งเสริมและสนับสนุนใหพ้นักงานทุกคนมีโอกาสท่ีจะกา้วหนา้ มีการเรียนรูใ้นทุกระดบัของ

องคก์รและพฒันาทกัษะเพ่ือยกระดบัการทาํงานใหม้ีความเป็นมืออาชีพบนสภาพแวดลอ้มการทาํงานท่ีเหมาะสม  

 

4.1.5 ความรับผิดชอบต่อลูกค้า 

  บริษัทมีนโยบายมุ่งเนน้การดาํเนินธุรกิจต่อลกูคา้ (ซึ่งมีฐานะเป็นผูบ้ริโภคคนหน่ึง) ดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริต ยึดถือ

ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาท่ีได้ทําไว้กับลูกค้าและเป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนด นอกจากนี้ บริษัทให้

ความสาํคญัในเร่ืองของการควบคมุคณุภาพความปลอดภยั ตลอดจนกระบวนการผลิต โดยบรษิัทตระหนกัดีว่า “คณุภาพและ

ความปลอดภัย” เป็นพืน้ฐานสาํคัญยิ่งของการดาํเนินธุรกิจ ตลอดจนความพรอ้มของบุคลากรท่ีมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับ

มาตรการเขม้งวดในการประกนัคณุภาพตลอดกระบวนการผลิต ตัง้แต่วตัถดุิบตน้ทางไปจนถึงผลผลิตปลายทาง 

 

4.1.6 การพัฒนาชุมชนและสังคม 

  บริษัทมีนโยบายท่ีจะดาํเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชนต์่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดี

และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องอย่างครบถ้วน โดยบริษัทจะมุ่งมั่นในการพัฒนาส่งเสริมและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชนอันเป็นท่ีท่ีบริษัทตัง้อยู่ใหม้ีคุณภาพดีขึน้พรอ้ม ๆ กับการเติบโตของบริษัท ซึ่งเป็นหน่ึงใน

จรรยาบรรณการดาํเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทมีนโยบายการดาํเนินธุรกิจภายใตม้าตรฐานส่ิงแวดลอ้ม โดยมีระบบการผลิต

และการดาํเนินงานท่ีใชท้รพัยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการควบคุมป้องกันมิใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม 

รวมทั้งไดด้าํเนินการบริหารจัดการส่ิงแวดลอ้มอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผลและทบทวนเพ่ือการพัฒนาอย่าง

ต่อเน่ือง นอกจากนี ้บริษัท ยึดถือนโยบายท่ีตอ้งดแูลและสานสมัพนัธก์ับชุมชนใกลเ้คียง จึงสนบัสนุนกิจกรรมของชมุชนอย่าง

สมํ่าเสมอ โดยดาํเนินโครงการต่าง ๆ ท่ีคาํนึงถึงความเหมาะสมและประโยชนท่ี์ชุมชนและสังคมจะพึงไดร้บั เพ่ือการพฒันา

ชมุชนอย่างยั่งยืน 
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4.2 ผลการดาํเนินงานด้านสังคม 

 บริษัทมีจิตสาํนึกถึงบทบาทหนา้ท่ีการเป็นสมาชิกท่ีดีต่อสงัคม โดยปฏิบตัิหรือควบคุมใหม้ีการปฏิบตัิตามกฎหมาย

และกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง และรบัผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทใหค้วามสาํคัญและรบัผิดชอบต่อชุมชนและสังคมใกลเ้คียง

เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้ม รวมถึงใหก้ารสนบัสนนุ รว่มมือ ช่วยเหลือ และอาสาทาํกิจกรรมท่ีเป็นประโยชนต์่อชมุชนและสงัคม 

            ตวัอย่างกิจกรรมเพ่ือประโยชนต์่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้มท่ีบรษิัทไดด้าํเนินการ มีดงันี ้

1) การมอบของขวัญวันเด็ก บ้านเอือ้อาทร รามอินทรา 117 

ผูบ้รหิารและพนกังานของบรษิัท รว่มกิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ ณ โครงการบา้นเอือ้อาทรรามอินทรา 117 เพ่ือเป็นการ

สรา้งความสมัพนัธท่ี์ดีกับชุมชนรอบขา้ง โดยบรษิัทไดต้ระหนกัถึงความรบัผิดชอบต่อสงัคมและพรอ้มสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือ

สรา้งจิตสาํนึกท่ีดีในโอกาสต่อไป 

   
 

2) มอบชุดระบบกรองนํ้าดื่มให้แก่โรงเรียนเทพนิมิต จ.อุบลราชธานี 

บรษิทัไดม้อบชดุเคร่ืองกรองนํา้ดื่ม จาํนวน 2 ชดุ ผ่านสถานีวิทยโุทรทศันไ์ทยทีวีสี ช่อง 3 เพ่ือส่งต่อใหก้บัโรงเรียนเทพ

นิมิตร ต.แกง้เหนือ อ.เขมราฐ จ.อบุลราชธานี ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากเหตกุารณน์ํา้ท่วมเมื่อปี 2562 
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3) โครงการแข่งขันฟุตบอลการกุศล ณ สนามเจริญพัฒนา 

 

 

4) โครงการสนับสนุนทมีฟุตบอล ฟังกช์ั่น ยูไนเต็ด 

 

 

5) โครงการมอบและติดตั้งเคร่ืองกรองนํ้าดื่ม ณ วัดสุขใจ ถนนนิมิตรใหม่ คลองสามวา 
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6) โครงการสนับสนุนเคร่ืองกรองนํ้าและเปลี่ยนไส้กรอง ณ บ้านเด็กอ่อนรังสิต 

 

 

7) โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี 

 

 

8) โครงการ “นํ้าดื่มฟรี นํ้าสะอาด นํ้าใจฟังกช์ั่น” 

เป็นโครงการใหบ้ริการตูก้ดนํา้ดื่มฟรีในช่วงเทศกาลส่งทา้ยปีเก่าและตอ้นรบัปีใหม่ แก่ประชาชนในพืน้ท่ีใกลเ้คียง

สาํนกังานของบริษัท เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ และใหป้ระชาขนไดบ้ริโภคนํา้ดื่มท่ีสะอาด มีการควบคุมคุณภาพ

มาตรฐานตามเกณฑท่ี์กาํหนด 
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9) โครงการมอบเงนิบริจาค แก่กองทุนเพื่ออาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลราชวิถี 

 

 

 

 ทัง้นี ้บรษิัทไม่มีคดีการละเมิดกฎหมายหรือขอ้บงัคบัดา้นส่ิงแวดลอ้ม และดา้นสงัคม หรือมีกรณีท่ีถกูกล่าวหาว่าเป็น

ผูส้รา้งผลกระทบดา้นลบต่อประเด็นส่ิงแวดลอ้มและสงัคม  และบรษิัทไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีสาํคญัในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา   
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4. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 

 

 1.  โครงสร้างกิจกรรมทีก่่อให้เกิดรายได้ 

บรษิัทประกอบธุรกิจนาํเขา้ ประกอบผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัระบบบาํบดันํา้ (Water Treatment) ครบ

วงจร ไดแ้ก่ เคร่ืองกรองนํา้ ไสก้รอง สารกรอง ป๊ัมและวาลว์ ตลอดจนอุปกรณส์าํหรบัเคร่ืองกรองนํา้ รวมถึงการใหบ้ริการท่ี

เก่ียวข้อง โดยงบการเงินของบริษัทแสดงโครงสรา้งรายไดห้ลักแยกตามกลุ่มผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ตามท่ีเปิดเผยในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน คือ 1) ผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นครวัเรือน 2) ผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้ชิงพาณิชย ์3) ผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้ชิงอุตสาหกรรม และ 

4) สารกรอง  และ รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร อีกเล็กนอ้ย ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการประสานงานใหบ้ริการขนส่งสินคา้ และการ

วิเคราะหค์ุณภาพนํา้ เป็นตน้ โดยการจัดหาผลิตภัณฑข์องบริษัทจะสั่งซือ้สินคา้เพ่ือมาผลิตประกอบเพ่ือจาํหน่ายเป็นหลัก 

นอกจากนัน้ยงัมีการจดัหาทัง้รูปแบบ OEM ภายใตต้ราสินคา้ของบริษัทเอง (Own Brand) และผลิตภณัฑใ์นรูปแบบของตรา

สินคา้ของผูผ้ลิต (Original Brand) เพ่ือเพ่ิมความหลากหลายของผลิตภณัฑใ์หม้ากยิ่งขึน้อีก การขายสินคา้ของบริษัทเป็น

การขายผ่านรา้นคา้/ผูจ้ดัจาํหน่ายทั่วไป ขายผ่านรา้น Water Store ซึ่งจะจาํหน่ายสินคา้เฉพาะผลิตภณัฑข์องบรษิัท และขาย

ใหแ้ก่ผูป้ระกอบการเคร่ืองกรองนํา้ ผลิตภณัฑห์ลักท่ีก่อใหเ้กิดรายไดข้องบริษัท ไดแ้ก่ ไสก้รอง เคร่ืองกรองนํา้สาํเร็จรูป ถัง

กรองและป๊ัมนํา้ ขอ้ต่ออปุกรณแ์ละวาลว์ และสารกรอง ตลอดระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา 2562 – 2564 สินคา้ประเภทไสก้รองมี

สดัส่วนรายไดต้่อยอดขายรวมสงูท่ีสดุในบรรดาผลิตภณัฑท์ัง้หมดของบรษิัท เน่ืองจากไสก้รองมีอายุการใชง้านท่ีจาํกดั ตอ้งมี

การเปล่ียนสมํ่าเสมอตามคณุภาพนํา้และปรมิาณท่ีใช ้นอกจากนัน้ไสก้รองยงัเป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชท้ดแทนในเคร่ืองกรองนํา้ตา่ง

ตราสินคา้ได ้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองนํา้สาํเร็จรูป ถังกรอง ป๊ัมนํา้ และขอ้ต่ออุปกรณแ์ละวาลว์ มีสดัส่วนรายไดล้ดหลั่นลงมา

ตามลาํดบั และยงัมีผลิตภณัฑส์ารกรองท่ีใชง้านในกลุ่มผูใ้ชผ้ลิตภณัฑเ์ชิงอตุสาหกรรมเป็นหลกั 

 2.   ภาพรวมของฐานะการเงนิและโครงสร้างทุน 

บรษิัทใชเ้งินทุนหมนุเวียนเป็นหลกัจากสินคา้และลกูหนีก้ารคา้ โดยบริษัทมีสินคา้เป็นสินคา้สาํเร็จรูปเพ่ือจาํหน่าย 

ไดแ้ก่ เคร่ืองกรองนํา้สาํเร็จรูป ไสก้รอง ถังกรองป๊ัมนํา้ ขอ้ต่ออุปกรณแ์ละวาลว์ และสารกรอง โดยบริษัทมีสดัส่วนสินทรพัย ์

ไดแ้ก่ สินคา้คงเหลือ สินทรพัยถ์าวร ลกูหนีก้ารคา้ และอ่ืน ๆ  สดัส่วนประมาณ 60 : 30 : 5 : 5 ตามลาํดบั โดยรายไดห้ลกัของ

บรษิัทมาจากการขายสินคา้ ดงันัน้ บริษัทจาํเป็นตอ้งสต็อกสินคา้ใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการของลกูคา้ซึ่งเป็นไปตามกลยทุธ์

การมีผลิตภณัฑท่ี์หลากหลาย อีกทัง้ตอ้งสอดคลอ้งกับระยะเวลาการสั่งสินคา้จากผูผ้ลิตในต่างประเทศ ระยะเวลาการขนส่ง

จนถึงของเขา้คลงัสินคา้ท่ีบรษิัท ดงันัน้ เงินทนุส่วนหน่ึงตอ้งสาํรองไวใ้นการซือ้และชาํระค่าสินคา้ โดยบรษิัทใชสิ้นเชื่อระยะสัน้

ประเภทเจา้หนีท้รสัตรี์ซีท(เจา้หนี ้TR) ท่ีไดร้บัจากธนาคารเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนในการจดัหาสินคา้ โดยบริษัทมีหนีสิ้นส่วนใหญ่ 

คือ เงินกูย้ืมระยะสัน้ประเภทเจา้หนี ้TR ซึ่งมีสดัส่วน ณ วนัสิน้งวด ประมาณรอ้ยละ 60-70 ของหนีสิ้นรวม ซึ่งบริษัทมีรายได้

จากการขายสินคา้ท่ีเป็นขายเงนิสด(เงินโอน)และการใหเ้ครดิตเทอม 30  วนั กบัลกูคา้โดยมีสดัส่วนอยู่ประมาณ 50 : 50 ทาํให้

กิจการมีเงินทุนหมนุเวียนในกิจการและสามารถจ่ายชาํระหนีเ้จา้หนี ้TR ได ้สาํหรบัโครงสรา้งทนุของบริษัท ประกอบดว้ย ทุน

เรือนหุน้ กาํไรสะสมท่ีจดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร โดยบริษัทสามารถรกัษาอตัราส่วนหนีสิ้น

ต่อทนุไวใ้นระดบัท่ีตํ่ากว่า 1.0 เท่า 

1.    การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจัดการ 
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3.    ภาพรวมการดาํเนินงานทีผ่่านมา 

ในช่วงปี 2562 และ 2563 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายเคร่ืองกรองนํา้ ไสก้รอง สารกรอง ถังกรองป๊ัมนํา้ ข้อต่อ

อปุกรณแ์ละวาลว์ และสารกรอง  เท่ากบั 733.05 ลา้นบาท และ860.55 ลา้นบาท โดยเหตุผลหลกัของการเติบโตของรายได้

ในปี 2563 เกิดจากการจัดหาผลิตภัณฑท่ี์หลากหลายเพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในแต่ละกลุ่มผูใ้ชผ้ลิตภัณฑ ์

เป็นไปตามกลยุทธข์องบริษัท และการเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายรา้น Water Store โดยในเดือนเมษายนปี 2562 บริษัทเริ่ม

แต่งตัง้ตัวแทนจาํหน่ายประเภทรา้น Water Store เป็นแห่งแรก ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทมีรา้น Water Store จาํนวน 12 

สาขา ทาํใหใ้นปี 2563 จากรา้น Water Store บรษิัทรบัรูร้ายไดท้ัง้ 12 สาขาเต็มปี และทยอยเปิดเพ่ิมขึน้อีก 5 สาขา และในปี 

2564 เพ่ิมขึน้ 2 สาขา ซึ่งในปัจจบุนับรษิัทมีรา้นตวัแทนจาํหน่ายประเภท Water Store รวมทัง้สิน้ 19 สาขา ตัง้อยู่ในประเทศ

ไทย 16 สาขา และในต่างประเทศ 3 สาขา  

นอกจากนัน้ การออกผลิตภณัฑใ์หม่ประเภทเคร่ืองกรองนํา้ มีผลต่อรายไดข้องบรษิัทท่ีเพ่ิมขึน้ โดย ในปี 2562 บรษิัท

ไดม้ีการสั่งซือ้สินคา้มาจากประเทศจีนเพ่ือเตรียมเปิดตลาดใหม่ในปี 2563 โดยสินคา้ท่ีสั่งซือ้เป็นผลิตท่ีใชใ้นครวัเรือน เป็น

เคร่ืองกรองนํา้แบบ 5 ขัน้ตอนรุน่ใหม่ ๆ เช่น Fast pure-F1 Uni pure-F1 เคร่ืองกรองนํา้ระบบ UF (Ultrafiltration) และเคร่ือง

กรองนํา้ระบบ RO (Reverse Osmosis) รุน่ท่ีมีขาตัง้ นอกจากนัน้ยงัมีรุน่ท่ีเพ่ิมกาํลงัการผลิตนํา้ดื่ม เช่น RO 150gpd 200gpd 

และ 400gpd (gpd / Gallon per day) จากเดิมท่ีมีกาํลังการผลิตนํา้ดื่ม 50-75gpd หรือ RO 150g แบบแขวนผนัง เป็นตน้ 

ส่วนผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เชิงพาณิชยท่ี์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่  รุ่นท่ีเพ่ิมกําลังการผลิต เช่น RO 3000gpd 6000gpd และ 

12000gpd เป็นตน้ นอกจากนัน้ในปี 2563 บริษัทยงัไดร้บัผลจากการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐัผ่านงบประมาณประจาํปี 

โดยการจัดสรรงบประมาณผ่านโครงการกองทุนหมู่บา้นเพ่ือจัดหานํา้ดื่มสะอาด ส่งผลให้ตลาดเคร่ืองกรองนํา้ท่ีใช้ในเชิง

พาณิชย ์และใชใ้นเชิงอตุสาหกรรมมียอดขายท่ีเติบโตขึน้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการของบริษัท เป็นรายไดจ้ากการประสานงานใหบ้ริการขนส่งสินคา้กับลูกคา้สาํหรบัเสน้ทาง

ขนส่งท่ีเกินกว่าท่ีบริษัทขนส่งกาํหนดจากจดุกระจายสินคา้เพ่ือใหสิ้นคา้ถึงมือลกูคา้ไดส้ะดวกขึน้ และค่าวิเคราะหค์ุณภาพนํา้

ซึ่งลูกคา้ท่ีใชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นลูกคา้ท่ีใชผ้ลิตภัณฑใ์นเชิงพาณิชยแ์ละเชิงอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเก่ียวกับนํา้

กร่อย การวิเคราะหค์ุณภาพนํา้ เพ่ือท่ีลกูคา้จะไดเ้ลือกผลิตภณัฑท่ี์เหมาะสมกบัคุณภาพนํา้ในแต่ละพืน้ท่ี ซึ่งรายไดใ้นกลุ่มนีม้ี

เพียงเล็กนอ้ย แต่เกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งบริษัทยังมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใหบ้ริการกับลูกคา้เพ่ือเป็นการต่อยอดในการซือ้

สินคา้ต่อไป   

สาํหรบัปี 2564 บรษิัทมีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 717.36 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจากปี 2563 จาํนวน 143.19 ลา้นบาท 

หรือลดลงรอ้ยละ 16.64 เน่ืองจากปี 2564 บรษิัทไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ซึ่ง

ทาํใหก้าํลงัซือ้ของผูบ้รโิภคลดลง ซึ่งจะเห็นไดจ้ากในปี 2564 สถานการณไ์วรสั COVID-19 ท่ีรุนแรงกว่าปี 2563 โดยในปี 2563 

ยอดติดเชือ้ของผูป่้วยอยู่ในหลกัรอ้ยถึงหลักพันราย ส่วนในปี 2564 ยอดผูต้ิดเชือ้เพ่ิมสูงขึน้เป็นหลกัหมื่นราย ซึ่งบรษิัทไดร้บั

ผลกระทบเน่ืองจากลกูคา้ไม่อนญุาตใหที้มขายเขา้พบโดยเฉพาะทีมขายต่างจงัหวดั โดยสามารถส่ือสารกบัลกูคา้ไดเ้ฉพาะทาง

โทรศัพทเ์ท่านัน้จึงส่งผลต่อการผลกัดนัยอดขายและการเสนอขายสินคา้ใหม่ ๆ ตลอดจนมาตรการการล็อกดาวนข์องรฐับาล

ส่งผลทาํใหบ้รรยากาศในการซือ้ขายเงียบเหงา รวมถึงกาํลงัซือ้ของผูบ้รโิภคลดลงตามสภาพของเศรษฐกจิ 

โดยผลการดาํเนินงานและความสามารถในการทาํกาํไรของบรษิัทอยู่ท่ีการจดัหาสินคา้ท่ีมีคุณภาพและการควบคุม

ตน้ทุนตลอดจนขยายช่องทางการจาํหน่ายไปยังผู้บริโภคให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคโดยการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจาํหน่ายรา้น 
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Water Store เพ่ือขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าครัวเรือนและเชิงพาณิชย ์การติดตามราคาขายของเคร่ืองกรองนํ้าใน

ทอ้งตลาดและปรบัราคาท่ีสอดคลอ้งเพ่ือการแข่งขันไดจ้ากสต็อกสินคา้ท่ีหลากหลายและการบริหารการจัดซือ้สินคา้จาก

ต่างประเทศ ซึ่งทาํใหใ้นปี 2562-2564 อตัราส่วนกาํไรขัน้ตน้ของบริษัทอยู่ท่ีรอ้ยละ 27.59 รอ้ยละ 28.45 และรอ้ยละ 28.25 

ตามลาํดบั ซึ่งในปี 2564 อตัรากาํไรขัน้ตน้ของบรษิัทลดลงเล็กนอ้ยเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563 เน่ืองจากการลดลงของสดัส่วน

การขายผลิตภณัฑใ์หก้ลุ่มลกูคา้ประเภทครวัเรือน นอกจากนัน้บริษัทไดค้วบคุมตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ้่ายในการ

บริหารดว้ย ค่าใชจ้่ายในการบริหารท่ีสาํคัญ คือ ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังาน เช่น เงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนสั และสวสัดิการ

ต่างๆ เป็นตน้ โดยในปี 2562-2564 ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังานคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 68.01 รอ้ยละ 71.94 และรอ้ยละ 66.60 

ของค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ตามลาํดบั 

บรษิัทมีอตัราส่วนกาํไรสทุธิ ในปี 2562-2564 อยู่ท่ี รอ้ยละ 5.11 รอ้ยละ 8.03 และรอ้ยละ 5.05 ตามลาํดบั โดยอตัรา

กาํไรสุทธิปี 2563 เท่ากับรอ้ยละ 8.03 ซึ่งเพ่ิมสูงขึน้รอ้ยละ 2.92 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีอัตรากําไรสุทธิรอ้ยละ 5.11 

เน่ืองจากการขยายชอ่งทางการจาํหน่ายรา้น Water Store ยอดท่ีเพ่ิมขึน้จากกลุ่มลกูคา้ผูใ้ชใ้นครวัเรือนและใชเ้ชิงพาณิชย ์และ

สาํหรบัปี 2564 บรษิัทมีอตัราส่วนกาํไรสทุธิเท่ากบัรอ้ยละ 5.05 ซึ่งลดลงรอ้ยละ 2.98 เมื่อเทียบกบัปี 2563 ซึ่งมีอตัรากาํไรสทุธิ

เท่ากบัรอ้ยละ 8.03 สาเหตุท่ีลดลงเน่ืองจากรายไดจ้ากการขายท่ีลดลงในทุกกลุ่มผูใ้ชผ้ลิตภณัฑเ์น่ืองมาจากสถานการณไ์วรสั 

COVID-19ท่ีส่งผลกระทบต่อกาํลงัซือ้ของผูบ้รโิภค 

      

4. การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงานสาํหรับปี 2562 - 2564 

รายได้ 

รายไดร้วมของบรษิัทในปี 2562 - 2564 มีจาํนวนเท่ากบั  738.53 ลา้นบาท 875.77 ลา้นบาท และ 720.75 ลา้นบาท  

ตามลาํดบั โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากการขาย 1) ผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้ชิงพาณิชย ์2) ผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นครวัเรือน 3) ผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้ชิง

อุตสาหกรรม และ 4) สารกรอง รายไดจ้ากการใหบ้ริการ และรายไดอ่ื้น ซึ่งสามารถสรุปโครงสรา้งรายไดข้องบริษัทสาํหรบัปี 

2562 ถึงปี 2564 ดงัตารางต่อไปนี ้ 
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โครงสรา้งรายไดแ้บ่งตามส่วนงานของกลุ่มผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย :  

โครงสร้างรายไดจ้ากการขายและ

บริการแบ่งตามส่วนงาน  

2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย : 

1. ผลิตภณัฑท์ี่ใชเ้ชิงพาณิชย ์ 233.77 31.66 289.79 33.09 234.77 32.57 

2. ผลิตภณัฑท์ี่ใชใ้นครวัเรือน 250.31 33.89 286.85 32.75 228.04 31.64 

3. ผลิตภณัฑท์ี่ใชเ้ชิงอตุสาหกรรม 171.70 23.25 196.41 22.43 175.78 24.39 

4. สารกรอง (Media) 77.27 10.46 87.50 9.99 78.77 10.93 

รวมรายได้จากการขาย 733.05 99.26 860.55 98.26 717.36 99.53 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ* 0.22 0.03 0.54 0.06 0.17 0.02 

รวมรายได้หลัก 733.27 99.29 861.09 98.32 717.53 99.53 

รายได้อ่ืนๆ ** 5.26 0.71 14.68 1.68 3.22 0.45 

รวมรายได้ 738.53 100.00  875.77 100.00  720.75 100.00 

หมายเหต ุ:  * รายไดจ้ากการใหบ้ริการ ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการประสานงานใหบ้ริการขนส่งสนิคา้ และการวิเคราะหค์ณุภาพนํา้ 

                        เป็นตน้ 

                    **  รายไดอ่ื้นๆ ประกอบดว้ย กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน รายไดค้า่เช่า และ รายไดเ้บ็ดเตล็ด เป็นตน้ โดยใน ปี 

                                                         2563 มีการกลบัรายการสาํรองการดอ้ยค่าของสินคา้คงเหลือจาํนวน 7.08 ลา้นบาท 

     

  

รายไดจ้ากจากการจาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้ชิงพาณิชย ์

ยอดขายจากผลิตภัณฑ์ท่ีใช้เชิงพาณิชยส์าํหรับปี 2562 - 2563 เท่ากับ 233.77 ลา้นบาท 289.79 ลา้นบาท และ 

234.77 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มนีเ้พ่ิมมากท่ีสดุเมื่อเทียบกบัรายไดจ้ากการขายของ

กลุ่มผูใ้ชผ้ลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ในปี 2563 มีสาเหตหุลกัมาจากผลจากการกระตุน้เศรษฐกิจของภาครฐัผ่านงบประมาณประจาํปี โดย

การจดัสรรงบประมาณผ่านโครงการกองทนุหมู่บา้นเพ่ือจดัหานํา้ดื่มสะอาด ส่งผลใหต้ลาดเคร่ืองกรองนํา้ท่ีใชใ้นเชิงพาณิชย ์มี

ยอดขายท่ีเติบโตขึน้ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองกรองนํา้สาํเร็จรูป และถังกรองป๊ัมนํา้ เพ่ือใช้ในชุมชน ส่วนสารกรอง

สาํหรบัผลิตภณัฑก์ลุ่มนีเ้ป็นการเปล่ียนตามรอบการใชง้านตามปกติ นอกจากนีบ้ริษัทไดข้ยายช่องทางการจาํหน่ายรา้นคา้ 

Water Store ซึ่งมีเฉพาะแบรนดสิ์นคา้ของบริษัทส่งผลต่อรายไดท่ี้เพ่ิมขึน้ของผลิตภณัฑใ์นกลุ่มนีด้ว้ยเช่นกนั สาํหรบัลกูคา้ใน

กลุ่มผลิตภณัฑเ์ชิงพาณิชย ์

 สาํหรบัปี 2564 บริษัทมีรายไดจ้ากส่วนงานจาํหน่ายผลิตภัณฑใ์นกลุ่มพาณิชยล์ดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 จาํนวน 

55.02 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 18.98 รายไดท่ี้ลดลงเน่ืองจากปี 2564 บรษิัทไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ

เชือ้ไวรสั COVID-19 ซึ่งเกิดจากจาํนวนผูต้ิดเชือ้เพ่ิมขึน้และกาํลงัซือ้ของผูบ้ริโภคถดถอย และบริษัทไม่มกีารสั่งซือ้จากรา้นคา้

ทั่วไปหรือตวัแทนจาํหน่ายในส่วนของโครงการกองทนุหมู่บา้นเพ่ือจดัหานํา้ดื่มสะอาด 

 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นกลุ่มครวัเรือน 

ยอดขายตามผลิตภัณฑท่ี์ใชใ้นครวัเรือนสาํหรบัปี 2562 – 2564 เท่ากับ 250.31 ลา้นบาท 286.85 ลา้นบาท และ 

228.04 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มนีเ้พ่ิมขึน้ในปี 2563 มีสาเหตุหลกัจากการเปิดตัว
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ผลิตภณัฑใ์หมท่ี่นาํเขา้จากจนี โดยสินคา้ท่ีใชใ้นครวัเรือน ไดแ้ก ่เคร่ืองกรองนํา้แบบ 5 ขัน้ตอนซึ่งเป็นรุน่ใหม่เป็นการเพ่ิมรุน่และ

ออปชั่นใหห้ลากหลายขึน้ นอกจากนัน้ยงัมีเคร่ืองกรองนํา้ แบบ RO ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมกาํลงัการผลิตนํา้ดื่มจากเดิมใหม้าก

ขึน้ เช่น จากรุ่น 80-75 gpd เป็นรุ่น 150gpd และ 200 gpd เป็นต้น หรือผลิตภัณฑ์ประเภทตูน้ ํ้า 2 อุณภูมิ ซึ่งถือว่าเป็น

ผลิตภัณฑท่ี์บริษัทนาํมาเปิดตลาดใหม่ก็ถือว่าเป็นสินคา้ในกลุ่มครวัเรือนดว้ยเช่นกัน จึงส่งผลใหใ้นปี 2563 เคร่ืองกรองนํา้

ประเภท RO และไสก้รอง Membrane ขายด ี

สาํหรบัปี 2564 บริษัทมีรายไดจ้ากส่วนงานจาํหน่ายผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นครวัเรือนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 จาํนวน 

58.81 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 20.50 รายไดท่ี้ลดลงเน่ืองจากปี 2564 บรษิัทไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของ

เชือ้ไวรัส COVID-19 ท่ีรุนแรงกว่าในปี 2563 ในขณะท่ีปี 2563 รายได้ของบริษัทสาํหรับการจาํหน่ายผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม

ครวัเรือนมีมลูค่าท่ีสงู เน่ืองจากยอดจาํหน่ายเคร่ืองกรองนํา้สาํเร็จรูปเพ่ือใชง้านภายในท่ีพกัอาศยั โดยเฉพาะในช่วงตน้ปีท่ีโรค

ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ยงัไม่มีวคัซีนท่ีจะป้องกนัได ้ 

 

 รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นกลุ่มอตุสาหกรรม 

ยอดขายจากผลิตภัณฑ์ท่ีใชเ้ชิงอุตสาหกรรม สาํหรบัปี 2562 – 2564 เท่ากับ 171.70 ลา้นบาท  196.41 ลา้นบาท 

และ 175.78 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยลูกคา้ของกลุ่มอุตสาหกรรมไดแ้ก่ผูป้ระกอบการท่ีตอ้งการเคร่ืองกรองนํา้ท่ีมีกาํลงัการ

ผลิตสูง  เช่น โรงงานนํา้ผลไม้ โรงงานผลิตชิน้ส่วนอิเลคทรอนิคส ์เคร่ืองมือแพทย ์อุตสาหกรรมเก่ียวกับหม้อความดันนํ้า 

(Boiler)  อตุสาหกรรมบาํบดันํา้เสีย รวมถึงผูต้ิดตัง้และจาํหน่ายสระว่ายนํา้ สปา โดยรายไดข้องการจาํหน่ายผลิตภณัฑใ์นกลุ่ม

อตุสาหกรรมในปี 2563 ท่ีเพ่ิมสงูขึน้จากปี 2562 เพราะบรษิัทไดข้ยายช่องทางการจาํหน่ายรา้นคา้ Water Store ซึ่งมีเฉพาะแบ

รนดสิ์นคา้ของบริษัทซึ่งยอดขายส่วนใหญ่เป็นเคร่ืองกรองนํา้สาํเร็จรูปท่ีใชใ้นเชิงอุตสาหกรรมระบบ RO มียอดการขายท่ีเพ่ิม

สูงขึน้ นอกจากนั้นยังมีสินค้าในกลุ่มถังกรอง ป๊ัมนํ้าท่ีมียอดจําหน่ายท่ีเพ่ิมสูงขึน้ด้วยเน่ืองจากลูกค้านําไปใช้ในงาน

อตุสาหกรรมต่าง ๆ 

  สาํหรบัปี 2564 บริษัทมีรายไดจ้ากผลิตภณัฑท่ี์ใชเ้ชิงอุตสาหกรรมลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 จาํนวน 20.63 ลา้น

บาทหรือรอ้ยละ 10.50 จากผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ซึ่งกาํลังซือ้ของลูกคา้กลุ่ม

อตุสาหกรรมถดถอยเน่ืองจากรายไดข้องลกูคา้ในกลุ่มนีล้ดลงตามสภาวการณข์องโรคระบาดดว้ยเช่นกนั แต่สดัส่วนรายไดข้อง

ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มอตุสาหรกรรมต่อรายไดร้วมเพ่ิมสงูขึน้กว่าปี 2563 เน่ืองจากโรงงานอุตสาหกรรมไม่ไดถู้กปิดการดาํเนินการ

ชั่วคราวเหมือนครัง้ท่ีเกิดการระบาดของไวรสั COVID-19 รอบแรกในไตรมาส 2 ของปี 2563 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องกลุ่มผูใ้ชส้ารกรอง 

ยอดขายจากผลิตภณัฑป์ระเภทสารกรอง สาํหรบัปี 2562 - 2563 เท่ากบั 77.27 ลา้นบาท และ 87.50 ลา้นบาท โดย

บรษิัทจาํหน่ายสารกรองใหล้กูคา้ในกลุ่มเพ่ือการพาณิชยแ์ละกลุ่มอตุสาหกรรมท่ีตอ้งการใชส้ารกรองปรมิาณมากเพ่ือการผลิต

นํา้สะอาด และในการซือ้แต่ละครัง้จะเป็นการซือ้ในปริมาณท่ีสงู โดยสารกรองจะมีอายุของผลิตภณัฑเ์ฉล่ียประมาณ 1 ปี โดย

ยอดขายสารกรองในปี 2563 เพ่ิมสูงขึน้จากปี 2562 จาํนวน 10.23 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 13.24 ซึ่งสัมพันธ์กับรอ้ยละของ

ยอดขายในกลุ่มอตุสาหกรรมท่ีเพ่ิมขึน้ 

สาํหรบัปี 2564 บรษิัทมีรายไดจ้ากการจาํหน่ายผลิตภณัฑป์ระเภทสารกรองลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2563 จาํนวน 8.73 

ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 9.97 ซึ่งสมัพนัธก์บัยอดขายท่ีลดลงของลกูคา้กลุ่มอตุสาหกรรมท่ีลดลงประมาณรอ้ยละ 10 
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โครงสรา้งรายไดแ้บ่งตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์ประกอบดว้ย :  

โครงสร้างรายได ้ 

แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ ์ 

2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย : 

1. ไสก้รอง 245.98 33.55 270.86 31.46 241.63 33.67 

2. เคร่ืองกรองนํา้สาํเรจ็รูป 174.20 23.76 218.47 25.37 163.09 22.73 

3. ถงักรอง ป๊ัมนํา้ 129.66 17.68 159.67 18.54 128.21 17.87 

4. ขอ้ต่ออปุกรณแ์ละวาลว์ 105.60 14.40 123.95 14.40 105.66 14.73 

5. สารกรอง 77.27 10.54 87.50 10.16 78.77 10.98 

6. อ่ืนๆ 0.34 0.04 0.10 0.01        -        - 

รวมรายได้จากการขาย 733.05 99.97 860.55 99.94 717.36 99.98 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 0.22 0.03 0.54 0.06 0.17 0.02 

รวมรายได้หลัก 733.27 100.00 861.09 100.00 717.53 100.00 

                             

 

โครงสรา้งรายไดแ้บ่งตามกลุ่มผลิตภณัฑใ์นปี 2562-2564 ไม่เปล่ียนแปลงมากนกั ซึ่งไสก้รองมีสดัส่วนการขายเฉล่ีย

ในช่วง 3 ปีท่ีผ่านมามากท่ีสดุคือประมาณรอ้ยละ 33 ของรายไดจ้ากการขายรวม รองลงมาไดแ้ก่เคร่ืองกรองนํา้สาํเร็จรูปซึ่งมี

สดัส่วนการขายเฉล่ียประมาณรอ้ยละ 24 ของรายไดจ้ากการขายรวม โดยไสก้รองเป็นผลิตภณัฑท่ี์ตอ้งมีการเปล่ียนแทนตาม

รอบการใชง้าน อย่างไรก็ตามผลิตภณัฑไ์สก้รองของบริษัทยงัสามารถใชง้านร่วมกับผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองนํา้ยี่หอ้อ่ืนไดด้ว้ย 

ยกเวน้เคร่ืองกรองนํา้ท่ีทาํมาเฉพาะ ส่วนถังกรอง ป๊ัมนํา้ และขอ้ต่ออุปกรณแ์ละวาลว์ มีสดัส่วนการขายเฉล่ียประมาณรอ้ยละ 

18 และรอ้ยละ 15 ตามลาํดบั โดยถงักรอง ป๊ัมนํา้และขอ้ต่ออปุกรณแ์ละวาลว์ส่วนใหญ่เป็นผลิตภณัฑท่ี์ใชใ้นเชิงพาณิชย ์

เมื่อพิจารณารายไดท่ี้แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยในปี 2562 - 2563 ยอดขายในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์

เพ่ิมขึน้ ในทุกกลุ่มผลิตภณัฑ ์ซึ่งเป็นผลมาจากขยายช่องทางการจาํหน่ายรา้นคา้ Water Store ซึ่งมีเฉพาะแบรนดสิ์นคา้ของ

บรษิัทเริ่มเมษายนปี 2562 และในปี 2563 รายไดจ้ากรา้น Water Store เกิดขึน้ทัง้ปี ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑข์องบรษิัทมียอดขายท่ี

เพ่ิมขึน้ในทกุกลุ่มผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท์ัง้ เชิงพาณิชย ์ครวัเรือน และเชิงอตุสาหกรรม โดยในปี 2563 บรษิัทไดร้บัผลจากโครงการของ

รฐับาลผ่านกองทนุหมู่บา้นเพ่ือจดัหานํา้ดื่มสะดาด ส่งผลใหผ้ลิตภณัฑข์องบรษิัทมียอดจาํหน่ายท่ีสงูดว้ยเช่นกนัโดยกลุ่มท่ีเป็น

หน่วยงานของรฐัซือ้ขายผ่านตวัแทนจาํหน่ายของบรษิัทท่ีกระจายอยู่ในแต่ละภมูิภาค ซึ่งเมื่อพิจารณาผลิตภณัฑข์องบริษัทใน

กลุ่มเคร่ืองกรองนํา้สาํเร็จรูป ถงักรองป๊ัมนํา้และขอ้ต่ออปุกรณแ์ละวาลว์ ท่ีส่งผลต่อรายไดข้องบรษิัทเติบโตตามสถานการณใ์น

แต่ละช่วงตามท่ีกล่าวไว ้ส่วนไสก้รองเป็นผลิตภัณฑท่ี์ตอ้งมีการเปล่ียนแทนตามรอบการใชง้านหรือสถานการณท่ี์เปล่ียนไป 

กล่าวคือถา้ใชง้านมากก็ตอ้งเปล่ียนบ่อยหรือมีปัจจยัอ่ืนท่ีเก่ียวกับคุณภาพของนํา้ เช่น ปัญหานํา้กร่อย ความสะอาดของนํา้

ประเภทนํา้คลองท่ีอุตสาหกรรมนาํมาใชใ้นกระบวนการผลิต ความถ่ีในการเปล่ียนไสก้รองก็เพ่ิมขึน้ดว้ยเช่นกัน นอกจากนั้น

ผลิตภณัฑป์ระเภทไสก้รองของบรษิัทยงัสามารถใชง้านรว่มกบัผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองนํา้อ่ืนไดด้ว้ย 

สาํหรบัปี 2564 รายไดทุ้กกลุ่มของผลิตภัณฑ์ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2563 สาเหตุหลักเน่ืองจากสถานการณ์ไวรัส 

COVID-19 ซึ่งกาํลงัซือ้ของผูบ้รโิภคลดลง โดยรายไดใ้นการขายของปี 2564 ลดลงจาํนวน 143.19 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 16.64 
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เป็นการลดลงของผลิตภณัฑป์ระเภทเคร่ืองกรองนํา้สาํเรจ็รูปมากกว่าผลิตภณัฑป์ระเภทอ่ืน ๆ โดยท่ีผลิตภณัฑป์ระเภทไสก้รอง

มียอดรายไดล้ดลงประมาณรอ้ยละ 11 และมีสดัส่วนรายไดต้่อรายไดต้ามกลุ่มผลิตภณัฑร์วมสงูขึน้ เน่ืองจากความจาํเป็นใน

การใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ตอ้งมีการเปล่ียนทดแทนดงักล่าวขา้งตน้  

 

โครงสรา้งรายไดแ้บ่งตามชอ่งทางการจาํหน่าย ประกอบดว้ย :  

 

โครงสร้างรายได้  

ตามช่องทางการจาํหน่าย  

2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการขาย : 

รา้นคา้/ผูจ้ดัจาํหน่ายทั่วไป 594.93 81.13 625.62 72.65 507.02 70.66 

รา้น Water Store 119.20 16.26 217.52 25.26 199.09 27.75 

ผูป้ระกอบการเคร่ืองกรองนํา้ 18.92 2.58 17.41 2.03 11.25 1.57 

รวมรายได้จากการขาย 733.05 99.97 860.55 99.94 717.36 99.98 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 0.22 0.03 0.54 0.06 0.17 0.02 

รวมรายได้หลัก 733.27 100.00 861.09 100.00 717.53 100.00 

  

เมื่อพิจารณารายไดท่ี้แบ่งตามช่องทางการจดัจาํหน่ายของบริษัท ซึ่งแบ่งเป็น รา้นคา้/ผูจ้ดัจาํหน่ายทั่วไป รา้น Water 

Store และผูป้ระกอบการเคร่ืองกรองนํา้ ในปี 2562-2563 รายไดข้องบริษัทมีการเติบโตเพ่ิมขึน้ในทุกช่องทางโดยเฉพาะรา้น 

Water Store โดยในเดือนเมษายนปี 2562 บรษิัทเริ่มแต่งตัง้ตวัแทนจาํหน่ายประเภทรา้น Water Store เป็นแห่งแรก ส่งผลให้

เริ่มมีรายไดจ้ากช่องทางการจาํหน่ายของรา้น Water Store โดยแต่เดิมตัวแทนรา้น Water Store คือตวัแทนจาํหน่ายในกลุ่ม

รา้นคา้/ผูจ้ดัจาํหน่ายทั่วไป และต่อมาเมื่อมีความไวใ้จกันมากขึน้ดว้ยการคา้ขายกันมาอย่างยาวนาน บริษัทจึงไดท้าํสญัญา

แต่งตัง้เป็นตวัแทนจาํหน่ายประเภทรา้นคา้ Water Store ซึ่งจะขายเฉพาะแบรนดสิ์นคา้ของบรษิัทเท่านัน้จึงเป็นท่ีมาของรายได้

จากรา้นคา้ Water Store ในปี 2562 โดยยอดขายของรา้น Water Store ในปี 2563 เพ่ิมสงูขึน้เน่ืองจากเป็นการรบัรูร้ายไดข้อง

ทั้งปีและมีการขยายสาขาเพ่ิมขึน้ในปี 2563  สาํหรับรายไดท่ี้แบ่งตามช่องทางการจาํหน่ายสาํหรบัปี 2564 ลดลงจาํนวน 

143.19 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 16.64 โดยลดลงทุกช่องทางและมีการลดลงของรายไดใ้นช่องทางรา้นคา้/ผูจ้ดัจาํหน่ายทั่วไปมาก

ท่ีสุดคือลดลงจาํนวน 118.60 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 18.96   ซึ่งเป็นไปตามสถานการณไ์วรสั COVID-19 ท่ีส่งผลต่อกาํลังซือ้

ผูบ้รโิภคในปี 2564  ในขณะท่ียอดขายผ่านช่องทางรา้น Water Store ลดลงจาํนวน 18.42 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 8.47 เน่ืองจาก

การขยายสาขารา้น Water Store จึงทาํใหใ้นปี 2564 บรษิัทมีสดัส่วนของรายไดจ้ากตวัแทนจาํหน่ายรา้น Water Store เพ่ิมขึน้ 

 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 

  รายไดจ้ากการใหบ้รกิารของบรษิัท ในปี 2562-2564 มีมลูค่าเท่ากับ  0.22  ลา้นบาท 0.54  ลา้นบาท และ 0.17 ลา้น

บาท ตามลาํดบั คิดเป็น  รอ้ยละ 0.03 รอ้ยละ 0.06 และรอ้ยละ 0.02 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั โดยรายไดจ้าการใหบ้รกิาร 

เป็นรายไดจ้ากการประสานงานใหบ้รกิารขนส่งสินคา้กบัลกูคา้ และค่าวิเคราะหค์ุณภาพนํา้ ซึ่งรายไดใ้นกลุ่มนีม้ีเพียงเล็กนอ้ย 

แต่เกิดขึน้อย่างต่อเน่ือง ซึ่งบรษิัทยงัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใหบ้รกิารกบัลกูคา้เพ่ือเป็นการต่อยอดในการซือ้สินคา้ต่อไป 
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รายไดอ่ื้น 

รายไดอ่ื้น  ไดแ้ก่ กาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน รายไดค้่าเช่าซึง่เกิดจากการใหบ้รษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนัเชา่พืน้ท่ีส่วนท่ีไม่ไดใ้ช้

งานของบริษัท และรายไดเ้บ็ดเตล็ด เป็นตน้ โดยรายไดอ่ื้นในปี 2562-2564 มีมลูค่าเท่ากับ  5.26  ลา้นบาท 14.68  ลา้นบาท 

และ 3.22 ลา้นบาท ตามลาํดับ คิดเป็น  รอ้ยละ 0.71 รอ้ยละ 1.68 และรอ้ยละ 0.45 ของรายไดร้วม ตามลาํดับ ในปี 2563 

บรษิัทมีรายไดอ่ื้นสงูกว่าปี 2562 และ 2564 เน่ืองจากการกลบัรายการสาํรองดอ้ยค่าสินคา้คงเหลือจาํนวน 7.08 ลา้นบาท โดย

บรษิัทไดพิ้จารณามลูค่าสทุธิท่ีจะไดร้บั ณ วนัสิน้งวด 30 กนัยายน 2563 มีมลูค่าตํ่ากว่าค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินคา้ท่ีบริษัทเคย

ตั้งไวใ้นงวดบัญชีก่อน บริษัทจึงบันทึกกลับรายการลา้งค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ไวเ้ป็นรายไดอ่ื้นในไตรมาส 3 ปี 2563 

นอกจากนัน้ในปี 2563 บรษิัทมีกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน 3.99 ลา้นบาท และการกลบัรายการประมาณการการรบัคืน

สินคา้จาํนวน 1.48 ลา้นบาท และสาํหรบัปี 2564 รายไดอ่ื้น จาํนวน 3.22 ลา้นบาทประกอบดว้ย รายไดค้่าบรหิารใหเ้ช่าจาํนวน 

1.17 ลา้นบาท จากการใหบ้ริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกันเช่าพืน้ท่ีส่วนท่ีไม่ไดใ้ชง้าน และกาํไรจากอตัราแลกเปล่ียน จาํนวน 1.08 ลา้น

บาท   

 

ต้นทนุขายและบริการ 

ตน้ทุนขายของบรษิัทประกอบดว้ย ค่าซือ้สินคา้สาํเร็จรูปเพ่ือจาํหน่ายหรือเพ่ือผลิตประกอบและจาํหน่าย โดยในปี 

2562-2564 ตน้ทนุขายของบรษิัทมีมลูค่าเท่ากบั 530.99 ลา้นบาท 616.12 ลา้นบาท และ 514.83 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็น 

รอ้ยละ 71.90 รอ้ยละ 70.35 และรอ้ยละ 71.43 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั  

โครงสรา้งตน้ทุนขายของบริษัทประกอบดว้ย 2 ส่วนไดแ้ก่ ตน้ทุนค่าสินคา้และตน้ทุนการประกอบเพ่ิม ซึ่งมีสัดส่วน

ประมาณ 97 : 3 ซึ่งอธิบายเพ่ิมเติมไดด้งันี ้

1) ตน้ทุนค่าสินค้า ประกอบดว้ย ค่าสินคา้ ค่าระวางสินคา้ ค่าภาษีอากรขาเข้า ค่าเบีย้ประกันภัยนาํเข้า และ

ค่าใชจ้่ายในการนาํเขา้อ่ืน ๆ  

2) ตน้ทุนประกอบเพ่ิม ประกอบดว้ย เงินเดือนและค่าแรงงานทางตรงของแผนประกอบ และค่าโสหุย้การประกอบ 

ไดแ้ค่ ค่าเส่ือมราคาอาคารแผนกประกอบ ค่าเคร่ืองมือและอุปกรณใ์นการประกอบ ค่าไฟฟ้าและนํา้ประปาของ

แผนกประกอบเป็นตน้ 

โดยในการซือ้สินคา้ของบรษิทัทัง้จาํนวนถือเป็นการซือ้สินคา้สาํเรจ็รูป ทัง้ เคร่ืองกรองนํา้สาํเรจ็รูป ไสก้อง ถงักรอง ป๊ัม

นํา้ ขอ้ต่ออุปกรณ์และวาลว์ และสารกรอง ซึ่งบริษัทสามารถขายไดท้ั้งจาํนวน (ถือเป็นสินคา้สาํเร็จรูป) และสามารถนาํมา

ประกอบเพ่ิมเพ่ือจาํหน่ายในลักษณะเคร่ืองกรองนํา้สาํเร็จรูปไดด้ว้ย ซึ่งบริษัทมีสดัส่วนของการขายซือ้มาประกอบกับเคร่ือง

กรองนํา้ท่ีซือ้สาํเรจ็รูปพรอ้มขายในสดัส่วนประมาณ 70 :30 
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กาํไรขั้นต้นและอัตรากาํไรขั้นต้น 
                                                                                                                     (หน่วย : ล้านบาท) 

รายการ 2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 

 

2564 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 733.28 861.09 717.53 

ตน้ทุนขายและตน้ทนุการใหบ้รกิาร 530.99 616.12 514.83 

กาํไรขัน้ตน้ 202.29 244.97 202.70 

อตัรากาํไรขัน้ตน้ 27.59% 28.45% 28.25% 

ในปี 2563 บริษัทมีอตัรากาํไรขัน้ตน้อยู่ท่ีรอ้ยละ 28.45  ซึ่งสงูกว่าปี 2562 โดยในปี 2562 มีอตัรากาํไรขัน้ตน้รอ้ยละ 

27.59 เน่ืองจากการขายในปี 2563 ตน้ทุนเพ่ิมขึน้ในสดัส่วนท่ีนอ้ยกว่ารายไดท่ี้เพ่ิมขึน้ กล่าวคือ ตน้ทุนเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 16.03 

ในขณะท่ีรายไดเ้พ่ิมขึน้รอ้ยละ 17.43 เน่ืองจากในปี 2563 มีการเติบโตของรายไดก้ลุ่มผลิตภัณฑท่ี์ใชเ้ชิงพาณิชยซ์ึ่งมีอตัรา

กาํไรขัน้ตน้สงูกว่าของผูใ้ชก้ลุ่มผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ  

อัตรากาํไรขั้นตน้ปี 2564 เท่ากับรอ้ยละ 28.25 ลดลงจากปี 2563 เล็กน้อยจากการเพ่ิมขึน้ของค่าใชจ้่ายประเภท

สาํรองดอ้ยค่าสินคา้คงเหลือจาํนวน 2.67 ลา้นบาท 

ตน้ทุนบริการ เน่ืองจากรายไดจ้ากการการใหบ้ริการของบริษัทเป็นการประสานงานใหบ้ริการขนส่งสินคา้กับลูกคา้

สาํหรับเสน้ทางขนส่งท่ีเกินกว่าท่ีบริษัทขนส่งกาํหนดจากจุดกระจายสินคา้เพ่ือให้สินค้าถึงมือลูกคา้ได้สะดวกขึน้ซึ่งไม่มี

ค่าใชจ้่ายในส่วนนีเ้พราะการประสานงานกบับรษิัทท่ีใหบ้รกิารขนส่งสินคา้จะแจง้เพียงครัง้เดียวตัง้แต่ตอนเริ่มส่งวนัแรกและใน

การส่งรอบต่อมาเป็นลกูคา้รายเดิมท่ีบรษิัทขนส่งทราบอยู่แลว้ และรายไดจ้ากการวิเคราะหค์ณุภาพนํา้ซึ่งลกูคา้ท่ีใชบ้รกิารส่วน

ใหญ่เป็นลกูคา้ท่ีใชผ้ลิตภณัฑใ์นเชิงพาณิชยแ์ละเชิงอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเก่ียวกบันํา้กรอ่ย การวิเคราะหค์ณุภาพ

นํา้ เพ่ือท่ีลูกคา้จะไดเ้ลือกผลิตภัณฑท่ี์เหมาะสมกับคุณภาพนํา้ในแต่ละพืน้ท่ี โดยตน้ทุนเป็นเงินเดือนของแผนก R&D ตาม

ชั่วโมงการทาํงาน และค่าเส่ือมราคาสาํหรบัอปุกรณแ์ละเคร่ืองมือในการทดสอบคณุภาพนํา้ ซึ่งรายละเอียดของตน้ทนุดงักล่าว

บรษิัทไม่ไดแ้ยกรายละเอียดเน่ืองจากมีมลูค่าเพียงเล็กนอ้ยและประโยชนท่ี์ไดจ้ะไม่คุม้กบัค่าใชจ้่ายท่ีตอ้งดาํเนินการ อย่างไรก็

ตาม บริษัทยงัมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งใหบ้ริการกับลกูคา้สาํหรบัการใหบ้ริการทั้งสองส่วนเพ่ือเป็นการต่อยอดในการซือ้สินคา้

ต่อไป 
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ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 

ตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายหรือค่าใชจ้่ายในการขายท่ีสาํคญัประกอบดว้ย : 

ต้นทุนในการจัดจาํหน่าย 

2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 

 

2564 

ล้านบาท 
%ต่อรายได้

ขายและ
บริการ 

ล้านบาท 
%ต่อรายได้

ขายและ
บริการ 

ล้านบาท 
%ต่อรายได้

ขายและ
บริการ 

ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังาน  32.33 4.41 35.97 4.18 35.53 6.52 

ค่านายหนา้พนกังานขาย 16.82 2.29 19.13 2.22 16.00 2.93 

ค่าใชจ่้ายทางการตลาดและการส่งเสริมการขาย 4.65 0.64 6.84 0.79 3.92 0.72 

ค่าเสื่อมราคา 5.78 0.79 5.16 0.60 5.28 0.97 

ค่าขนส่งสินคา้ออกไปจาํหนา่ย* 3.90 0.53 - - - - 

ตน้ทนุในการจดัจาํหนา่ยอ่ืน ๆ 7.63 1.04 8.33 0.97 8.32 1.53 

รวมต้นทุนในการจัดจาํหน่าย 71.11 9.70 75.43 8.76 69.05 12.67 

 หมายเหต ุ: *บริษัทมีค่าขนส่งสินคา้ออกไปจาํหน่ายในปี 2563 และ 2564 จาํนวน 5.14 ลา้นบาท และ 4.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ่งไดจ้ดัประเภท 
                          ไปตน้ทนุขายและบริการ เนื่องจากค่าขนส่งสินคา้ออกไปจาํหน่ายเป็นภาระที่บริษัทตอ้งปฏิบตัิใหก้บัลกูคา้เพ่ือใหก้ารขายสินคา้นัน้ 
                          เกดิขึน้ ส่วนค่าขนส่งสินคา้ออกไปจาํหน่ายในปี 2562 ไม่ไดจ้ดัประเภทไปตน้ทนุขายเนื่องจากมีมลูค่าเล็กนอ้ย 

                 

โดยใน ปี 2562-2564 มีมูลค่าเท่ากับ 71.11 ลา้นบาท 75.43 ลา้นบาท และ 69.05 ลา้นบาท ตามลาํดับ คิดเป็น

สดัส่วน รอ้ยละ 9.63 รอ้ยละ 8.61 และ รอ้ยละ 9.58 ของรายไดร้วม ตามลาํดบั โดย ตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย ปี 2563 เพ่ิมขึน้

จากปี 2562 จาํนวน 4.32 ลา้นบาทหรือรอ้ยละ 6.08 เน่ืองมาจากค่าใชจ้่ายเก่ียวกับส่วนงานขายท่ีเพ่ิมขึน้จาํนวน 3.64 ลา้น

บาทหรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 11.26  จากการปรบัเงินเดือนประจาํปีและการปรบัโครงสรา้งเงินเดือนและรบัพนกังานคลงัสินคา้เพ่ิม

ตามยอดขายท่ีสูงขึน้ ค่านายหนา้พนักงานขายเพ่ิมขึน้ 2.32 ลา้นบาทหรือเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 13.78 มีสาเหตุมาจากยอดขายท่ี

เพ่ิมขึน้ ในขณะท่ีค่าขนส่งสินคา้ออกไปจาํหน่ายลดลง 3.90 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 100 เน่ืองจากปี 2563 จดัประเภทค่าขนส่ง

สินคา้ออกไปจาํหน่ายไปเป็นตน้ทุนขายและบรกิาร (ค่าขนส่งสินคา้ออกไปจาํหน่ายปี 2563 เท่ากับ 5.14 ลา้นบาท เมื่อเทียบ

กบัปี 2562 ซึ่งมีค่าขนส่งสินคา้ออกไปจาํหน่ายเท่ากบั 3.90 ลา้นบาท ซึ่งเป็นไปตามยอดขายท่ีเพ่ิมขึน้) และค่าการตลาดและ

การส่งเสรมิการขายเพ่ิมขึน้ 2.18 ลา้นบาท เน่ืองจากการตดัจาํหน่ายค่าตกแตง่รา้น Water Store ซึ่งทยอยเปิดเมษายนปี 2562 

โดยในปี 2563 เป็นการตดัจาํหน่ายเต็มปี และตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายอ่ืน ๆ เพ่ิมขึน้จาํนวน 0.70 ลา้นบาท    

สาํหรบัปี 2564 ตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายมีมลูค่าเท่ากบั 69.05 ลา้นบาท ซึ่งลดลง จาํนวน 6.38 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 

8.45 เมื่อเทียบปี 2563 ซึ่งมีสาเหตุหลกัมาจาก ค่านายหนา้พนกังานขายลดลงจาํนวน 3.14 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 16.39 ซึ่งมี

สดัส่วนใกลเ้คียงกับรายไดจ้ากการขายท่ีลดลง และค่าใชจ้่ายทางการตลาดและการส่งเสริมการขายลดลงจาํนวน 2.91 ลา้น

บาท เน่ืองจากการจดักิจกรรมทางการตลาดลดลงจากสถานการณไ์วรสั COVID-19 
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ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารท่ีสาํคญัประกอบดว้ย : 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
2564 

ล้านบาท 
%ต่อรายได้

ขายและ
บริการ 

ล้านบาท 
%ต่อรายได้

ขายและ
บริการ 

ล้านบาท 
%ต่อรายได้

ขายและ
บริการ 

ค่าใชจ่้ายเกี่ยวกบัพนกังานฝ่ายบริหาร 55.94 7.63% 65.58 7.62% 58.97 8.22% 

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจาํหนา่ยส่วนงานบริหาร 6.95 0.95% 11.59 1.35% 12.06 1.68% 

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ – ค่าที่ปรกึษา 5.17 0.71% 2.39 0.28% 5.98 0.83% 

ค่าธรรมเนยีมธนาคาร 2.66 0.36% 3.45 0.40% 2.88 0.40% 

ค่าสาธารณปูโภคและค่ารกัษาความปลอดภยั 2.19 0.30% 2.45 0.28% 2.38 0.33% 

ค่าใชจ่้ายในการบริหารอ่ืน ๆ  9.33 1.27% 5.71 0.66% 6.27 0.88% 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 82.24 11.22% 91.17 10.59% 88.54 12.34% 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารในปี 2563 มีมลูค่าเท่ากบั  91.17 ลา้นบาท เพ่ิมขึน้จาํนวน 8.92 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 10.85 

เมื่อเทียบกับปี 2562  เน่ืองจากค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนักงานฝ่ายบริหารเพ่ิมขึน้จาํนวน 9.65 ลา้นบาทจากการปรบัเงินเดือน

ประจาํปีและสวสัดิการฝ่ายบรหิาร ค่าท่ีปรกึษาทางธุรกิจลดลงจาํนวน 2.79 ลา้นบาทเน่ืองมาจากค่าท่ีปรกึษาทางการเงินลดลง

จาํนวน 1.44 ลา้นบาท ตามขอบเขตของสญัญาและค่าบริการดา้นงานตรวจสอบระบบการควบคุมภายในลดลงจาํนวน 0.98 

ลา้นบาทเน่ืองจากในปี 2563 ผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจระบบการควบคุมภายในเฉพาะครึ่งปีแรกส่วนครึง่ปีหลงัไม่ไดเ้ขา้

ตรวจเน่ืองจากบริษัทอยู่ระหว่างการปรบัปรุงระบบสินคา้และตน้ทุนสินคา้ ส่วนปี 2562 เป็นการใหบ้ริการตลอดทัง้ปี ค่าเส่ือม

ราคาเพ่ิมขึน้จาํนวน 4.64 ลา้นบาทเน่ืองจากการคิดค่าเส่ือมราคาของสาํนกังานแห่งใหม่ซึ่งในปี 2563 คาํนวณทัง้ปี โดยในปี 

2563 ค่าใชจ้่ายในการบริหารอ่ืน ๆ ลดลงจาํนวน 3.62 ลา้นบาท อาทิเช่น วัสดุสาํนักงานใช้ไปของอาคารแห่งใหม่ และค่า

ซ่อมแซมและบาํรุงรกัษาสาํนกังานของอาคารเดิม เป็นตน้ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารสาํหรบัปี 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 88.54 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 2.62 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 

2.88 เมื่อเทียบปี 2563 โดยค่าใชจ้่ายในการบรหิารท่ีลดลงเน่ืองจากค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังานฝ่ายบริหารลดลงจาํนวน 6.61 

ลา้นบาทเน่ืองจากปี 2564 บรษิัทไม่มีนโยบายในการทาํประกนัใหผู้บ้รหิาร ค่าท่ีปรกึษาทางธุรกิจเพ่ิมขึน้จาํนวน 3.59 ลา้นบาท

ส่วนใหญ่เป็นค่าท่ีปรกึษาทางการเงินและค่าผูต้รวจสอบภายใน ซึ่งไดด้าํเนินการตามขอบเขตงานตลอดทัง้ปี 

 

กาํไร/(ขาดทนุ)จากอัตราแลกเปลี่ยน 

          ปี 2562- 2564 บริษัทมีกาํไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปล่ียนจาํนวน (0.28) ลา้นบาท 3.98 ลา้นบาท และ 1.08 ลา้น

บาท ตามลาํดบั โดยบรษิัทมีสดัส่วนการซือ้สินคา้จากต่างประเทศต่อในประเทศในสดัส่วนประมาณ 90 : 10  ซึ่งผลกาํไรหรือ

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีแสดงในงบกาํไรขาดทุนไดร้วมรายการท่ีเกิดขึน้จริงและยงัไม่เกิดขึน้จริง โดยบรษิัทไดล้ดความ

เส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนโดยใช้วงเงินสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเมื่อบริษัทต้องการสั่งซือ้สินค้าจาก

ต่างประเทศตามใบสั่งซือ้ เพ่ือช่วยลดความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียน ทั้งนี ้การท่ีบริษัททาํสญัญาซือ้ขาย

เงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ บริษัทยงัคงไดร้บัผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึน้จริงอนัเน่ืองมาจากการบนัทึกบญัชี ณ 
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วันท่ีบริษัทมีกรรมสิทธิในสินคา้ บริษัทใชอ้ัตราแลกเปล่ียนตามวันท่ีในใบตราส่งสินคา้ (Bill of Lading) ในการบันทึกบัญชี

สินคา้และเจา้หนีก้ารคา้ และกรณีท่ีบรษิัทตอ้งจ่ายมดัจาํคา่สินคา้บรษิทัจะบนัทึกเงินมดัจาํค่าสินคา้ดว้ยวนัท่ีจ่ายเงินมดัจาํและ

เจ้าหนีก้ารคา้ และลา้งเจ้าหนีก้ารคา้ดว้ยเจ้าหนีT้R (สินเชื่อจากการทาํ TR) ส่วนวันท่ีจ่ายชาํระค่าสินคา้บริษัทบันทึกการ

จ่ายเงินดว้ยอตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้และบนัทึกการลา้งเจา้หนีท่ี้เคยตัง้ไวต้อนบนัทึก

รบัสินคา้ ผลต่างระหว่างอตัราแลกเปล่ียนถือเป็นกาํไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึน้จรงิจากการจ่ายชาํระ และหาก

วนัสิน้งวดบริษัทมีเจา้หนีก้ารคา้ต่างประเทศท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงคา้งและเจา้หนี ้TR บรษิัทยงัคงไดร้บัผลกระทบจาก

อตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดขึน้จรงิจากการปรบัปรุงบญัชีเจา้หนีก้ารคา้ต่างประเทศและเจา้หนี ้TR ณ วนัสิน้งวดตามมาตรฐาน

บญัชีดว้ย 

 

กาํไรสุทธ ิ

บริษัทมีกําไรสุทธิสาํหรับปี 2562-2564 มูลค่าเท่ากับ 37.75 ล้านบาท 70.30 ล้านบาท และ 36.39 ล้านบาท 

ตามลาํดบั  คิดเป็นอตัราส่วนกาํไรสทุธิเท่ากบั รอ้ยละ 5.11 รอ้ยละ 8.03 และรอ้ยละ 5.05 ตามลาํดบั   
                                                                                                                     

รายการ 2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
2564 

อตัราการเพิ่มขึน้(ลดลง)ของรายได ้ 1.95% 17.43% (16.67%) 

อตัราการเพิ่มขึน้(ลดลง)ของตน้ทนุสินคา้ (0.21%) 16.03% (16.44%) 

อตัราการเพิ่มขึน้(ลดลง)ของตน้ทนุในการจดัจาํหน่าย 16.12% 6.08% (8.45%) 

อตัราการเพิ่มขึน้(ลดลง)ของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 36.32% 10.85% (2.88%) 

ในปี 2563 กาํไรสทุธิเพ่ิมขึน้จากปี 2562 จาํนวน 32.55 ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 86.20 เน่ืองจากบริษัทมียอดขายท่ี

เพ่ิมสงูขึน้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินคา้กลุ่มเชิงพาณิชยแ์ละกลุ่มครวัเรือน จากการนาํผลิตภณัฑใ์หม่เขา้มาเปิดตลาดในปี 2563 และ

การขยายช่องทางการจาํหน่ายของรา้น Water store ซึ่งส่งผลต่อรายไดแ้ละกาํไรของบรษิัทท่ีเพ่ิมขึน้ โดยตน้ทนุขายเพ่ิมขึน้รอ้ย

ละ 16.03 ในขณะท่ีรายไดเ้พ่ิมขึน้รอ้ยละ 17.43 โดยมีสาเหตมุาจากการจ่ายชาํระหนีค้่าสินคา้ท่ีเรว็ขึน้ซึ่งบรษิัทจะไดร้บัส่วนลด

จากผูข้ายเพ่ิมขึน้ส่งผลต่อตน้ทนุท่ีลดลง ในขณะท่ีค่าใชจ้่ายในการบรหิารเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 10.85 เป็นค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัพนกังาน

ฝ่ายบริหารจากการปรบัเงินเดือน อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายในการควบคุมค่าใชจ้่ายในการบริหารใหค้งท่ี นอกจากนั้น

ตน้ทุนจดัจาํหน่ายเพ่ิมขึน้รอ้ยละ 6.08 โดยตน้ทุนจดัจาํหน่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนักงานซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายคงท่ี 

ส่วนค่าใชจ้่ายผันแปรได้แก่ค่านายหน้าพนักงานขายซึ่งเพ่ิมขึน้ในสัดส่วนท่ีน้อยกว่ารายได้ท่ีเพ่ิมขึน้เน่ืองจากบริษัทปรับ

โครงสรา้งค่านายหนา้โดยเพ่ิมในเงนิเดือน ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหวัขอ้ตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายและค่าใชจ้่ายในการบรหิาร โดย

อตัรากาํไรสทุธิของบริษัทในปี 2563 เท่ากับรอ้ยละ 8.03 ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปี 2562 เท่ากับรอ้ยละ 2.92 โดยในปี 2562 บริษัทมี

อัตรากําไรสุทธิเท่ากับรอ้ยละ 5.11 เน่ืองจากในปี 2563 บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายทั้งต้นทุนในการจัดจําหน่ายและ

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร สาํหรบัตน้ทุนในการจัดจาํหน่ายบริษัทเปล่ียนจากกลยุทธ์ในการจดักิจกรรมทางการตลาดเป็นวาง

นโยบายใหฝ่้ายขายเขา้ถึงลูกคา้โดยตรง ส่งผลใหบ้ริษัทสามารถลดค่าใชจ้่ายในส่วนนี ้และสาํหรบัค่าใชจ้่ายในการบริหาร

บริษัทมีการควบคุมค่าใช้จ่ายโดยในส่วนท่ีเพ่ิมขึน้เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับพนักงานฝ่ายบริหารซึ่งเป็นการเพ่ิมขึน้ตามปกติ
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ประจาํปี อย่างไรก็ตามในปี 2563 บริษัทมีรายการกลบัรายการสาํรองการดอ้ยค่าสินคา้คงเหลือจาํนวน 7.08 ลา้นบาท (ตัง้

สาํรองไวใ้นปี 2561) เน่ืองจากสินคา้ดงักล่าวมีราคาท่ีขายไดส้งูกว่าราคาทนุ 

สาํหรบัปี 2564 บรษิัทมีกาํไรสทุธิเท่ากบั 36.39 ลา้นบาท โดยมีกาํไรสทุธิลดลงจาํนวน 43.53 ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 

61.92 เมื่อเทียบกบัปี2563 เน่ืองจากรายไดข้องบรษิทัลดลงซึง่เป็นผลกระทบจากไวรสั COVID-19 โดยรายไดท่ี้ลดลงเป็นสินคา้

ท่ีใชใ้นทกุกลุ่มผูใ้ช ้ไดแ้ก่ กลุ่มเชิงพาณิชย ์กลุ่มครวัเรือน กลุ่มอตุสาหกรรม และกลุ่มสารกรอง โดยอตัรากาํไรสทุธิของบรษิัทใน

ปี 2564 เท่ากับรอ้ยละ 5.05 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2563 ซึ่งมีอตัรากาํไรสทุธิเท่ากบัรอ้ยละ 8.03 โดยมีสาเหตุมาจากรายได้

ของบริษัทลดลง ในขณะท่ีค่าใชจ้่ายในการบริหารมีสัดส่วนลดลงเพียงเล็กนอ้ยเน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายคงท่ี เช่น 

ค่าใชจ้่ายท่ีเก่ียวกับพนกังาน อาทิเช่น เงินเดือน โบนสั เป็นตน้ นอกจากนัน้ตน้ทุนการจดัจาํหน่ายลดลงไม่เป็นไปตามสดัส่วน

ยอดขายท่ีลดลงเน่ืองจากมีตน้ทนุการจดัจาํหน่ายบางส่วนท่ีเป็นตน้ทนุคงท่ี เช่น เงินเดือนฝ่ายขาย เป็นตน้ 

5. การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิ 

การวิเคราะหฐ์านะทางการเงนิในปี 2562 - 2564 

สินทรัพย ์

บริษัทมีสินทรพัย์รวม ณ สิน้ปี 2562-2564 เท่ากับ  630.68 ล้านบาท 554.41 ล้านบาท และ 567.75 ล้านบาท 

ตามลาํดับ โดยสินทรพัยห์มนุเวียนของบริษัท ณ สิน้ปี 2562-2564 เท่ากับ 438.55 ลา้นบาท 372.87 ลา้นบาท และ 352.01 

ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสดัส่วน  รอ้ยละ 69.54 รอ้ยละ 67.25 และรอ้ยละ 62.00 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั สินทรพัย์

หมนุเวียนประกอบดว้ยสินทรพัยท่ี์สาํคญัดงัต่อไปนี ้

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ปี 2562-2564 เท่ากับ 5.90  ลา้นบาท 28.94  ลา้นบาท และ 10.71 

ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วน รอ้ยละ 0.93 รอ้ยละ 5.22 และรอ้ยละ 1.89 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดับ โดยในปี 2562 บริษัท

ประกอบกิจการมีกาํไรและใชเ้งินหมนุเวียนในการประกอบธุรกิจและก่อสรา้งอาคารสาํนกังานแห่งใหม่ซึ่งสรา้งเสร็จประมาณ

มิถนุายน 2562 ดงันัน้ในปี 2562 จึงใชเ้งินเพ่ือการก่อสรา้งอาคารนีด้ว้ย และนอกจากนัน้ในปี 2562  บรษิัทยงัมีรายจ่ายฝ่ายทนุ

ในการซือ้อปุกรณค์อมพิวเตอร ์เคร่ืองใชส้าํนกังานและเคร่ืองตกแตง่เพ่ือใชใ้นอาคารสาํนกังานแห่งใหม ่ส่วน ณ สิน้ปี 2563 เงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้เมื่อเปรียบเทียบกับสิน้ปี 2562 จาํนวน 23.04 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 390.65 

เน่ืองจากในปี 2563 บริษัทมีผลประกอบการมีกาํไรสงูกว่าปี 2562 ส่วน ปี 2564 บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

จาํนวน 10.71 ลา้นบาท ซึ่งลดลงจาก ณ วนัสิน้ปี 2563 เน่ืองจากผลประกอบการท่ีลดลงและการจ่ายชาํระหนีเ้จา้หนี ้TR ท่ีเร็ว

ขึน้ และใน ปี 2564 บรษิัทจ่ายเงินปันผลจาํนวน 30.38 ลา้นบาท ซึ่งเป็นการคา้งจ่าย ณ สิน้ปี 2563 

2. ลูกหนีก้ารคา้  ณ สิน้ปี 2562-2564 เท่ากับ 32.34  ลา้นบาท 38.44 ลา้นบาท และ 36.93 ลา้นบาท คิดเป็น

สดัส่วน รอ้ยละ 5.13 รอ้ยละ 6.93 และรอ้ยละ 6.50 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดลกูหนีก้ารคา้แยกตามอายุ

หนีค้งคา้ง ดงันี ้ 
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 (หน่วย : ล้านบาท) 

รายละเอียดลูกหนีก้ารค้า ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค.  2564 

    ยอดท่ียงัไมถ่ึงกาํหนดชาํระ : 26.05 37.65 35.51 

    คา้งชาํระ :     

         ไม่เกิน 3 เดือน 6.28 0.85 1.43 

         3 - 6 เดือน               0.01                     -                - 

         6 - 12 เดือน                -                    -                     - 

         มากกว่า 12 เดือนขึน้ไป               -                    -                     - 

รวม 32.34 38.50 36.94 

(หกั) ค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (ปี 2562 

“ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู”) 
           - (0.06) (0.01) 

สุทธ ิ 32.34 38.44 36.93 

เมื่อพิจารณาลกูหนีก้ารคา้ ซึ่งในการขายสินคา้ของบรษิัทมีสดัส่วนการรบัชาํระเป็นเงินสด(หรือเงินโอน)และใหเ้ครดิต

เทอม ในสดัส่วนประมาณ 50 : 50 ของมลูค่าการขายในแต่ละปี โดยเงื่อนไขการขายเป็นเงินสดเป็นกลุ่มรา้นคา้ทั่วไป ทัง้บคุคล

ธรรมดา นิติบุคคล และลกูคา้รายใหม่ท่ีมีประวตัิการซือ้ขายไม่ถึง 6 เดือนบริษัทกาํหนดเงื่อนไขใหซ้ือ้เป็นเงินสดเท่านั้นและ

ต่อมาภายหลังหากลกูคา้มีความประสงคจ์ะขอเครดิตบริษัทจะพิจารณาเป็นรายกรณีตามหลกัเกณฑน์โยบายการใหสิ้นเชื่อ

การคา้ เช่น ความสามารถในการชาํระหนีโ้ดยพิจารณาจากสถานะทางการเงินของลกูคา้ ประวตัิการซือ้ยอ้นหลงั 6 เดือนท่ีผ่าน

มา และหลกัทรพัยค์ ํา้ประกัน เป็นตน้ ส่วนลูกคา้เครดิตจะชาํระเงินค่าสินคา้หลงัรบัสินคา้โดยมีเครดิตเทอมประมาณ 30 วัน  

โดยในปี 2563 ถึงแมจ้ะมยีอดขายท่ีสงูกว่าปี 2562 แต่มีลกูหนี ้ณ วนัสิน้งวดท่ีใกลเ้คียงกนัซึ่งส่วนหน่ึงมาจากสาเหตุของการ

ขายสินคา้ ณ วนัสิน้งวด บริษัทมีนโยบายในการติดตามหนีก้ับลกูคา้อย่างใกลช้ิดและลกูคา้ส่วนใหญ่เปล่ียนมาใชร้ะบบการ

โอนเงินแทนการจ่ายชาํระหนีด้ว้ยเช็ค นอกจากนัน้ในปี 2562 บริษัทมีลกูคา้รายย่อยจาํนวนมากส่งผลต่อการเก็บเงินท่ีล่าชา้

สาํหรบับางรายท่ีไดร้บัเครดิตเทอมสาํหรบัปี  2563 ลกูหนีก้ารคา้ของบรษิัทค่อนขา้งสงูเมื่อเปรียบเทียบกบัปีอ่ืน ๆ ซึ่งสอดคลอ้ง

กับรายไดท่ี้เพ่ิมสูงขึน้โดยเฉพาะช่วงปลายปี 2563 เน่ืองจากปริมาณการขายช่วงปลายปีเพ่ิมสูงขึน้ โดยในปี 2562 บริษัทมี

ลกูหนีค้งคา้งท่ีอยู่ในช่วงยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระประมาณรอ้ยละ 80 ส่วนท่ีเหลืออีกประมาณรอ้ยละ 20 เป็นลูกหนีก้ารคา้ท่ีอยู่

ในช่วงท่ีเกินกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือน และในปี 2563 และ ปี 2564 บริษัทมีลกูหนีค้งคา้งท่ีอยู่ในช่วงยังไม่ถึงกาํหนดชาํระ

ประมาณรอ้ยละ 98 และอยู่ในช่วงท่ีเกนิกาํหนดชาํระไม่เกิน 3 เดือนประมาณรอ้ยละ 2 จากนโยบายท่ีบรษิัทพยายามใหร้า้นคา้

ทั่วไป/รา้นคา้ย่อย ไปซือ้ตรงจากรา้น Water Store มากขึน้โดยในปี 2563 และ ปี 2564 บรษิัทไดต้ัง้ค่าเผ่ือนีส้งสยัจะสญูจาํนวน 

0. 06 ลา้นบาท และ 0.01 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซึ่งเป็นการตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดย

พิจารณาข้อมูลผลขาดทุนดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีต และปรบัปรุงข้อมูลผลขาดทุนในอดีตดว้ยการคาดการณ์

สภาวการณใ์นอนาคต (Forward-looking Invormation) และคาํนวณอตัราดอ้ยค่า (Impairment Rate) เพ่ือคาํนวณหาค่าเผ่ือ

ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (Impairment Loss)  
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ทัง้นี ้บริษัทมีระยะเวลาในการเก็บหนีเ้ฉล่ียรวมในปี 2562-2564 17 วนั 15 วนั และ 19 วนั ตามลาํดบั เมื่อพิจารณา

ระยะเวลาในการเก็บหนีข้องบริษัท ในปี 2564 ซึ่งนานกว่าปี 2563 สาเหตุจากผลกระทบของสถานการณไ์วรสั COVID-19 ซึ่ง

ทาํใหล้กูคา้ขอขยายระยะเวลาการจ่ายชาํระเงิน    

3. ลกูหนีอ่ื้น  ณ สิน้ปี 2562-2564 เท่ากับ 17.84  ลา้นบาท 13.25 ลา้นบาท และ 22.90 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิด

เป็นสดัส่วน  รอ้ยละ 2.83 รอ้ยละ 2.39 และรอ้ยละ 4.03 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั ส่วนใหญ่ลกูหนีอ่ื้นประมาณรอ้ยละ 60-

85 เป็นเงินมดัจาํค่าสินคา้ท่ีบริษัทสั่งซือ้สินคา้จากต่างประเทศ และประมาณรอ้ยละ 15-30 เป็นค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ซึ่งเป็น

ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการนาํเขา้สินคา้  

4. เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ ณ สิน้ปี 2562 - 2564 มีจาํนวนเท่ากับ 0.45 ลา้นบาท 0.56 ลา้นบาท และ 0.37 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็นสดัส่วน รอ้ยละ 0.07 รอ้ยละ 0.10 และรอ้ยละ 0.07 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั ซึ่งรายการดังกล่าวเป็น

เงินให้พนักงานของบริษัทกู้ยืม โดยคิดดอกเบีย้รอ้ยละ 1 ต่อเดือน เป็นไปตามนโยบายสวัสดิการพนักงานเพ่ือช่วยเหลือ

พนกังานท่ีมีความเดือดรอ้นรวมประมาณ 50 คน 

5. สินคา้คงเหลือ – สทุธิ ณ สิน้ปี 2562 - 2564 มีจาํนวนเท่ากับ 381.73 ลา้นบาท 291.40 ลา้นบาท และ 280.36 

ลา้นบาท ตามลาํดับ คิดเป็นสัดส่วน  รอ้ยละ 60.53 รอ้ยละ 52.56 และ รอ้ยละ 49.38 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดับ โดยมี

รายละเอียดของสินคา้คงเหลือดงันี ้  

(หน่วย : ล้านบาท) 

รายละเอียดสินค้าคงเหลอื ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 

ราคาทุนสินค้า : 

    สินคา้สาํเรจ็รูป 336.98 284.38 240.79 

    วสัดสิุน้เปลืองและบรรจภุณัฑ ์ 9.20 1.59 1.12 

    สินคา้ระหว่างผลิต 0.06                 - - 

    สินคา้ระหว่างทาง 46.98 9.85 45.55 

รวม 393.22 295.82 287.46 

(หกั) ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ (11.49) (4.42) (7.10) 

สุทธ ิ 381.73 291.40 280.36 

สินคา้คงเหลือของบริษัทส่วนใหญ่ประมาณรอ้ยละ 90 - 95 เป็นสินคา้สาํเร็จรูป ไดแ้ก่ เคร่ืองกรองนํา้ ไสก้รอง ถัง

กรองป๊ัมนํา้ และสารกรอง เป็นตน้ นอกจากนัน้ประมาณรอ้ยละ  5-10 เป็นสินคา้ระหว่างทางซึ่งอยู่ระหว่างการขนส่งมาจาก

ต่างประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศจีนเป็นหลัก โดยในปี 2562  บริษัทมีมลูค่าสินคา้คงเหลือค่อนขา้งสูง ซึ่งเป็นสินคา้สาํเรจ็รูปและ

สินคา้ระหว่างทาง เน่ืองจากเป็นการสั่งซือ้ช่วงปลายปีและเพ่ือเตรียมขายในปี 2563 สาํหรบัสินคา้ท่ีเตรียมเปิดตลาด ในการ

จดัซือ้สินคา้จากต่างประเทศแผนกจดัซือ้จะวางแผนการสั่งซือ้ล่วงหนา้ประมาณ 3 เดือน  โดยบรษิัทจะรบัสินคา้เขา้คลงัเมื่อได้

ตรวจสอบสภาพของสินคา้โดยการสุ่มตรวจแลว้ โดยแผนกคลังสินคา้จะตรวจนับสินคา้คงเหลือทุกเดือน และปรบัปรุงยอด

คงเหลือทกุไตรมาส และมีนโยบายในการตรวจนบัสินคา้คงเหลือทัง้หมดประจาํปี ปีละ 1 ครัง้   
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โดยสินคา้คงเหลือของบรษิัทสามารถแยกตามอายสิุนคา้ไดด้งันี ้

(หน่วย : ล้านบาท) 

ประเภทสินค้า / 

อายุสินคา้ 
ณ 31 ธ.ค. 2562 ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 

สินคา้สาํเรจ็รูปและบรรจภุณัฑ ์: 

ไม่เกิน 1 ปี 240.93 187.00 157.83 

เกิน 1 ปี – ไม่เกิน 2 ปี 61.07 56.31 42.25 

เกิน 2 ปี– ไม่เกิน 3 ปี 26.88 21.18 24.85 

เกิน 3 ปี – ไม่เกิน 4 ปี 16.47 13.05 7.60 

เกิน 4 ปี 0.83 8.43 9.38 

รวมสินค้าสาํเร็จรูปและบรรจุภัณฑ ์ 346.18 285.97 241.91 

สินคา้ระหวา่งผลิต 0.06                -             - 

สินคา้ระหวา่งทาง 46.98 9.85 45.55 

รวมสินค้าคงเหลือ 393.22 295.82 287.46 

(หกั) คา่เผ่ือการลดมลูคา่สินคา้ (11.49) (4.42) (7.10) 

รวม 381.73 291.40 280.36 

 

สินคา้คงเหลือมีระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียปี 2562- 2564 เท่ากบั  233 วนั 183 วนั และ 183 วนั ตามลาํดบั ทัง้การ

กาํหนดช่วงระยะเวลาการนาํเขา้และการบรหิารคลงัสินคา้ใหม้ีปริมาณสต็อกสินคา้ท่ีเหมาะสม นอกจากนัน้ในปี 2564 บริษัท

ไดก้าํหนดนโยบายการส่งเสริมการขายเพ่ือกระตุน้ยอดขาย (Sale promotion) และนโยบายการส่งเสริมการขายเพ่ือบริหาร

สินคา้เคล่ือนไหวชา้ (Stock clearance sale) ทัง้นีบ้รษิัทมีเป้าหมายท่ีจะสต็อกสินคา้ใหน้อ้ยลงเป็นประมาณ 6 เดือนหรือ 180 

วนั ตามนโยบายของบรษิัท ซึ่งพิจารณาจากระยะเวลาในการสั่งผลิต และขนส่งสินคา้รวมทัง้ปรมิาณสินคา้ท่ีตอ้งสาํรองไวเ้พ่ือ

ขาย 

ในปี 2562 –2564 บรษิัทไดต้ัง้ค่าเผ่ือมลูค่าสินคา้จาํนวน 11.50 ลา้นบาท จาํนวน  4.42 ลา้นบาท และ จาํนวน 7.10 

ลา้นบาท ตามลาํดับ โดย ณ 31 ธันวาคม 2563 ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ลดลงจาํนวน 7.08 ลา้นบาท เน่ืองจากการกลับ

รายการค่าเผ่ือมลูค่าสินคา้สาํหรบัสินคา้ท่ีขายไดจ้ึงกลบัรายการท่ีเคยตัง้ไว ้ และ ณ 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีรายการค่าเผ่ือ

การลดมูลค่าสินคา้จาํนวน 7.10 ลา้นบาท ตัง้เพ่ิม 2.68 ลา้นบาท เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับนโยบายการส่งเสริมการขาย ตามวิธี

มลูค่าท่ีคาดว่าจะไดร้บัสทุธิ  (Net Realizable Value หรือ NRV) ซึ่งตํ่ากว่าราคาทุน ซึ่งบรษิัทกาํหนดนโยบายในการพิจารณา 

NRV จากราคาขายท่ีเกิดขึน้จริงหลงัวนัสิน้งวด หากสินคา้ไม่มีราคาขายหลงัวนัสิน้งวดจะพิจารณาจากราคาขายท่ีเกิดในงวด

บญัชีก่อนหนา้นีภ้ายหลงัจากหกัส่วนลด เพ่ือใชเ้ป็นราคาในการพิจารณา NRV กรณีไม่มีขอ้มลูราคาขายหลงัหกัส่วนลดในอดีต

จะพิจารณาตัง้ค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินคา้จากนโยบายการกาํหนดราคาขายสินคา้ไม่เคล่ือนไหวซึ่งขึน้อยู่กบัประเภทของสินคา้

ซึ่งมีอายกุารใชง้านต่างกนัและจาํนวนปีท่ีไม่เคล่ือนไหว ซึ่งจะมีส่วนลดมลูค่าสินคา้มากขึน้ตามปีท่ียาวนานขึน้ และในกรณีท่ีไม่

มีขอ้มูลการขายสินคา้ในอดีตและไม่มีราคาขาย ใหต้ัง้ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ทั้งจาํนวน ทั้งนีบ้ริษัทไดพิ้จารณารายการ

สินคา้คงเหลือท่ีเส่ือมสภาพ เสียหาย หรือชาํรุด ซึ่งบรษิัทไดพิ้จารณาตัง้ค่าเผ่ือการลดมลูค่าสินคา้ดว้ย  
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6. สินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน ณ สิน้ปี 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 0.25 ลา้นบาท คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 0.04  

รอ้ยละ  ของสินทรพัยร์วม เป็นรายการตราสารอนพุนัธซ์ึ่งเกิดจากการรบัรูร้ายการภาระคงเหลือ ณ วนัสิน้งวดสาํหรบัสญัญาซือ้

ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ (Forward Contract) โดยบริษัทมีกาํไรจากการวัดมูลค่าตราสารอนุพันธ์จึงแสดงรายการ

ดงักล่าวคู่กบับญัชีสินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน  

7. สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน ณ สิน้ปี 2562 - 2564  มีมลูค่าเท่ากับ 0.29 ลา้นบาท  0.03 ลา้นบาท และ 0.74 ลา้น

บาท ตามลาํดับ คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 0.05 รอ้ยละ 0.01 และรอ้ยละ 0.13 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดับ ทั้งจาํนวนเป็น

ภาษีมลูค่าเพ่ิม-ภาษีซือ้ เพ่ือรอใชสิ้ทธิในการหกักบัภาษีขายเมื่อนาํส่งกรมสรรพากร  

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนของบรษิัท ณ สิน้ปี 2562 - 2564 เท่ากับ  192.13  ลา้นบาท 181.54 ลา้นบาท และ 215.74 

ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นสดัส่วน    รอ้ยละ 30.46  รอ้ยละ 32.75 และรอ้ยละ 38.00 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั สินทรพัย์

ไม่หมนุเวียนของบรษิัทประกอบดว้ยสินทรพัยท่ี์สาํคญั ดงัต่อไปนี ้

1. ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์– สทุธิ ณ สิน้ปี 2562 - 2564 มีมลูค่าสทุธิเท่ากบั 177.48 ลา้นบาท 167.39 ลา้นบาท 

และ 188.94 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็น    รอ้ยละ 28.14  รอ้ยละ 30.19 และรอ้ยละ 33.28 ของสินทรพัยร์วม ตามลาํดบั ซึ่ง

ทรพัยสิ์นถาวรประกอบดว้ย ท่ีดินประมาณรอ้ยละ 30 อาคารโรงงานและสาํนักงานประมาณรอ้ยละ 50 เคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ประมาณรอ้ยละ 5 อุปกรณ์สาํนักงานและคอมพิวเตอรป์ระมาณรอ้ยละ 5 และทรพัยสิ์นถาวรอ่ืน ๆ อีกประมาณรอ้ยละ 10  

โดย ณ สิน้ปี 2563 ทรัพยสิ์นถาวรของบริษัทลดลงจากปี 2562 จาํนวน 10 ลา้นบาท เน่ืองจากการคิดค่าเส่ือมราคาปกติ

ประจาํปีจาํนวน 17 ลา้นบาท และส่วนท่ีเพ่ิมขึน้จาํนวน 7 ลา้นบาท ไดแ้ก่ บริษัทซือ้ยานพาหนะเพ่ิมขึน้จาํนวน 2 ลา้นบาทเพ่ือ

ใชใ้นงาน  และเคร่ืองตกแต่งสาํนักงานและอุปกรณ์เคร่ืองใชส้าํนกังานเพ่ิมขึน้ 1 ลา้นบาท และอุปกรณค์อมพิวเตอรเ์พ่ิมขึน้

จาํนวน 2 ลา้นบาท และทรพัยสิ์นถาวรอ่ืน ๆ เพ่ิมขึน้จาํนวนประมาณ 2 ลา้นบาท  และ ณ สิน้ปี 2564 ทรพัยสิ์นถาวรของบรษิัท

เพ่ิมขึน้จากปี 2563 จาํนวน 21.55 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากงานระหว่างก่อสรา้งอาคารจัดแสดงสินคา้และจัด

จาํหน่ายจาํนวนเพ่ิมขึน้ 35 ลา้นบาท ในขณะท่ีค่าเส่ือมราคาประจาํปีมีจาํนวน 16 ลา้นบาท   

2. สินทรพัยไ์ม่มีตัวตน ณ สิน้ปี 2562- 2564 มีมลูค่าเท่ากับ  7.07 ลา้นบาท 6.47 ลา้นบาท และ 6.72 ลา้นบาท 

ตามลาํดับ คิดเป็นรอ้ยละ 1.12  รอ้ยละ 1.17 และรอ้ยละ 1.18 ของสินทรัพยร์วม ตามลาํดับ สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน ไดแ้ก่ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร ์โดยในปี 2563 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตนของบรษิัทลดลงจากปี 2562 จาํนวน 0.60 ลา้นบาท เน่ืองจากบรษิัท

ซือ้โปรแกรมคอมพิวเตอรเ์พ่ิมจาํนวนประมาณ  0.50 ลา้นบาท และตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี 2563 จาํนวนประมาณ 1 ลา้นบาท 

โดยบรษิัทมีนโยบายการตดัจาํหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนโดยใชว้ิธีเสน้ตรงตามอายุการใชง้าน 3-10 ปี โดยในปี 2564 สินทรพัย์

ไม่มีตัวตนใกลเ้คียงกับ ปี 2563 เน่ืองจาก ปี 2564 บริษัทปรบัปรุงระบบโปรแกรม ERP ในส่วนท่ีเก่ียวกับระบบคลังสินคา้

จาํนวน 1.30 ลา้นบาท และส่วนท่ีลดลงจาํนวน 1.16 ลา้นบาท เกิดจากการตดัจาํหน่ายประจาํปี 

3. สินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ณ 31 ธันวาคม 2564 มีมลูค่าเท่ากับ 1.89 ลา้นบาท ทั้งจาํนวนเป็นสิทธิการใชท่ี้เกิดจาก

การเช่าซือ้ทรพัยสิ์นประเภทรถยกจาํนวน 2.43 ลา้นบาท โดยรบัรูร้ายการเป็นสินทรพัยสิ์ทธิการใชแ้ละหนีสิ้นตามสญัญาเช่า ซึ่ง

สินทรพัยสิ์ทธิการใชค้ิดค่าเส่ือมราคา 3 ปี โดยมีค่าเส่ือมราคาสาํหรบั ปี 2564 เท่ากบั 0.54 ลา้นบาท 

4. สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัดบัญชี ณ สิน้ปี 2562 - 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 7.27 ลา้นบาท 7.38 ลา้นบาท และ 

8.48 ลา้นบาท ตามลาํดบั  โดยสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีคาํนวณจากผลแตกต่างชั่วคราว ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ

การเงิน ระหว่างฐานภาษีของสินทรพัยห์รือหนีสิ้นกับราคาตามบัญชีของสินทรพัยห์รือหนีสิ้นนัน้ และบริษัทจะทบทวนมูลค่า
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ตามบัญชีของสินทรพัยห์รือหนีสิ้นภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี ณ วันท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน และจะปรบัมูลค่าตามบัญชี

ดงักล่าวเมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบรษิัทจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตัด

บญัชีทัง้หมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

5. สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน ณ สิน้ปี 2562- 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 0.31 ลา้นบาท 0.30 ลา้นบาท และ 9.71 ลา้น

บาท ตามลาํดับ เป็นเงินประกันสาธารณูปโภคและเงินประกันการเช่าพืน้ท่ีคลังเก็บสินคา้จากบุคคลภายนอก และ ณ 31 

ธันวาคม 2564 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนท่ีสงูกว่าปีก่อน เน่ืองจากส่วนหน่ึงจาํนวน 9.30 ลา้นบาท เป็นเงินจ่ายล่วงหนา้ค่า

ก่อสรา้งอาคารจดัแสดงสินคา้และจดัจาํหน่าย ซึ่งปัจจบุนัอยู่ระหว่างก่อสรา้ง 

6. แหล่งทีม่าของเงนิทุน 

หนีส้นิ   

ณ สิน้ปี 2562- 2564 หนี้สินรวมมีจํานวนเท่ากับ 300.29 ล้านบาท  227.24 ล้านบาท และ 211.80 ล้านบาท 

ตามลาํดบั หนีสิ้นส่วนใหญ่ของบรษิัทอยู่ในรูปของหนีสิ้นหมนุเวียน โดยหนีสิ้นหมนุเวียน ณ สิน้ปี 2562- 2564 มีมลูค่าเท่ากับ 

277.13 ลา้นบาท 195.06 ลา้นบาท และ 176.47 ลา้นบาท ตามลาํดบั คิดเป็นรอ้ยละ 43.94 รอ้ยละ  35.18 และรอ้ยละ 31.09 

ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ตามลาํดับ หรือคิดเป็นรอ้ยละ 92.29 รอ้ยละ 85.84 และรอ้ยละ 83.32 ของหนีสิ้นรวม 

ตามลาํดบั 

หนีสิ้นหมนุเวียนท่ีสาํคญัประกอบดว้ย 

1. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน ณ สิน้ปี 2562- 2564 มีมลูค่าเท่ากับ 219.55 ลา้นบาท 

129.81 ลา้นบาท และ 117.57 ลา้นบาท ตามลาํดับ คิดเป็น รอ้ยละ 34.81 รอ้ยละ 23.41 และรอ้ยละ 20.71ของหนีสิ้นและ

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม ตามลาํดับ โดยทั้งจาํนวนเป็นเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินในลักษณะเจา้หนีท้รสัตรี์ซีท (Trust 

Receipt / TR) เพ่ือใชช้าํระค่าสินคา้ โดยณ สิน้ปี 2563  เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินลดลงจาํนวน 89.74 ลา้นบาทเมื่อ

เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2562 เน่ืองจากบรษิัทมีการนาํเขา้ช่วงปลายปี 2563 นอ้ยลงตามนโยบายการบริหารมลูค่าสินคา้คงเหลือ

ใหเ้หมาะสม และ ณ สิน้ปี 2564 บริษัทมีเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงินในลักษณะเจา้หนีท้รสัตรี์ซีท (Trust Receipt) 

จาํนวน 117.57 ลา้นบาท  ซึ่งลดลงจากปี 2563 จาํนวน 12.24 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายในการจ่ายชาํระหนีเ้จา้หนี ้

TR ท่ีเรว็ขึน้เมื่อบรษิัทมีเงินเพ่ือลดภาระตน้ทนุทางการเงิน โดยในปี 2564 บรษิัทมีตน้ทนุทางการเงิน-ดอกเบีย้จ่ายท่ีลดลง 

ในการซือ้สินคา้จากต่างประเทศสาํหรบัผูข้ายสินคา้บางรายจะกาํหนดใหจ้่ายเงินมดัจาํล่วงหนา้และจ่ายส่วนท่ีเหลือ

เมื่อไดร้บัสินคา้ครบถว้นและบางรายกาํหนดใหจ้่ายค่าสินคา้เมื่อไดร้บัสินคา้แลว้ โดยมีอตัราส่วนรอ้ยละ 50 : 50 (จ่ายมดัจาํ

บางส่วน : จ่ายทัง้จาํนวนเมื่อรบัสินคา้) เมื่อบริษัทจ่ายเงินมดัจาํค่าสินคา้จะบนัทึกเจา้หนีก้ารคา้ต่างประเทศ (คู่กับเงินมดัจาํ) 

และลา้งรายการเจา้หนีต้่างประเทศเมื่อจ่ายเงิน (คู่กบัเจา้หนี ้TR)  

2. เจา้หนีก้ารคา้ ณ สิน้ปี 2562- 2564 มีมูลค่ารวมเท่ากับ 37.90 ลา้นบาท 4.15 ลา้นบาท และ 21.01 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็น รอ้ยละ 6.01 รอ้ยละ 0.75 และรอ้ยละ 3.70 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ตามลาํดบั เจา้หนีก้ารคา้ 

ประกอบดว้ย เจา้หนีก้ารคา้ต่างประเทศเป็นหลกั(ประมาณรอ้ยละ 90) โดยเจา้หนีก้ารคา้ในประเทศเป็นการซือ้สินคา้ประเภท

อุปกรณส่์วนประกอบของเคร่ืองกรองนํา้ขนาดเล็ก สารกรอง และถังเก็บนํา้พีอี (Polyethylene) เป็นตน้ ซึ่งบริษัทไดร้บัเครดิต

เทอมประมาณ 30 วนั และเจา้หนีก้ารคา้ต่างประเทศเป็นการซือ้สินคา้ประเภท ไสก้รอง เคร่ืองกรองนํา้สาํเร็จรูป ส่วนประกอบ
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ของเคร่ืองกรองนํา้ประเภทป๊ัมและวาลว์ เป็นตน้ ซึ่งบรษิัทไดร้บัเครดิตเทอมประมาณ 30 วนั (จ่ายมดัจาํรอ้ยละ 30 และเมื่อส่ง

มอบสินคา้อีกรอ้ยละ 70) ณ 31 ธันวาคม 2563 เจา้หนีก้ารคา้มีมลูค่าลดลงเมื่อเทียบกับสิน้ปี 2562 เน่ืองจากการสั่งซือ้สินคา้

ลดลง และ  ณ31 ธันวาคม  2564 เจา้หนีก้ารคา้มีจาํนวน 21.01 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นเจา้หนีก้ารคา้ต่างประเทศจากการซือ้

ไสก้รอง โดยเจา้หนีก้ารคา้ต่างประเทศทั้งจาํนวนเป็นเงินสกุลดอลล่ารส์หรฐั (USD) ทั้งนีบ้ริษัทมีสัดส่วนเจา้หนีก้ารคา้น้อย 

เพราะบรษิัทจะดาํเนินการจ่ายค่าสินคา้โดยใชว้งเงินTR เพ่ือใหไ้ดส่้วนลดการคา้มากขึน้ ซึ่งจากเจา้หนีก้ารคา้ต่างประเทศ ก็จะ

บนัทึกเป็นเจา้หนี ้TR เมื่อบรษิัทจ่ายชาํระหนีเ้จา้หนีต้่างประเทศ 

3. เจ้าหนี้อ่ืน ณ สิน้ปี 2562- 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 16.83 ล้านบาท  52.19 ล้านบาท และ 21.67 ล้านบาท 

ตามลาํดับ คิดเป็น รอ้ยละ 2.67 รอ้ยละ 9.41 และ รอ้ยละ 3.82 ของหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้รวม ตามลาํดับ เจ้าหนีอ่ื้น 

ประกอบดว้ย เงินเดือนคา้งจ่าย ค่านายหนา้พนกังานขายคา้งจ่าย เงินประกันผลงาน เงินมดัจาํรบัค่าสินคา้ และค่าใชจ้่ายคา้ง

จ่ายอ่ืน เป็นตน้ โดยในปี 2562 บริษัทมีค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายประมาณรอ้ยละ 50 ของเจา้หนือ่ื้น ซึ่งค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายดังกล่าว 

ไดแ้ก่  เงินเดือนคา้งจ่าย ค่านายหนา้พนกังานขายคา้งจ่าย เป็นตน้ ประมาณรอ้ยละ 20 เป็นเจา้หนีค้่าก่อสรา้งและเจา้หนีเ้งิน

ประกนัผลงานจากการก่อสรา้งอาคารสาํนกังาน และประมาณรอ้ยละ 10 เป็นเงินมดัจาํรบัค่าสินคา้ซึ่งบรษิัทรบัล่วงหนา้มาจาก

ลกูคา้ก่อนส่งสินคา้ โดยในปี 2563 เจา้หนีอ่ื้นมีมลูค่าสงูเมื่อเทียบกับปี 2562 หรือเพ่ิมขึน้จาํนวน 35.36 ลา้นบาท หรือเพ่ิมขึน้

รอ้ยละ 210.16 เน่ืองจาก ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพ่ิมขึน้จาํนวน 32.91 ลา้นบาท ส่วนใหญ่ท่ีเพ่ิมขึน้เป็นเงินปันผลคา้งจ่ายจาํนวน 

30.38 ลา้นบาท และ ในปี 2564 เจา้หนีอ่ื้นลดลง 30.52 ลา้นบาท เน่ืองจากส่วนท่ีลดลงคือ เงินปันผลคา้งจ่ายจาํนวน 30.38 

ลา้นบาทท่ีตัง้คา้งจ่ายปี 63 และค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายลดลง 3.82 ลา้นบาทเป็นค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายประเภทโบนสั และส่วนท่ีเพ่ิมขึน้

เป็นเจา้หนีค้่าก่อสรา้งอาคารจดัแสดงสินคา้และจดัจาํหน่ายจาํนวน 3.56 ลา้นบาท 

4. เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี ณ 31 ธันวาคม 2564 มีมลูค่าเท่ากบั 9.53 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ย

ละ 1.68 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ทั้งจาํนวนเป็นเงินกูจ้ากธนาคารแห่งหน่ึงเพ่ือใชใ้นการก่อสรา้งอาคารจัดแสดง

สินคา้และจดัจาํหน่าย ซึ่งเงินกูด้งักล่าวจะครบกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 

5. ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย ณ สิน้ปี 2562 - 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 1.15 ลา้นบาท 8.69 ลา้นบาท  และ 4.80 

ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นภาระภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลท่ีบรษิัทตอ้งจ่าย 

6. ประมาณการหนีสิ้นจากการรบัคืน ณ สิน้ปี 2562-2564 มีมลูค่าเท่ากบั 1.70 ลา้นบาท 0.22 ลา้นบาท และ 0.22 

ลา้นบาท ตามลาํดบั เป็นการรบัคืนสินคา้ภายหลงัวนัสิน้งวด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบรษิัทรบัคืนสินคา้ภายใน 30 วนั 

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน ณ สิน้ปี 2562- 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 23.16 ลา้นบาท 32.18 ลา้นบาท และ 35.33 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็น รอ้ยละ 3.67 รอ้ยละ  5.81 และรอ้ยละ 6.22 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ตามลาํดบั โดยแบ่งเป็น  

1. หนีสิ้นตามสญัญาเช่า (สทุธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระใน 1 ปี ซึ่งมีมลูค่า ณ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากบั 0.87 ลา้น

บาท) ณ 31 ธันวาคม 2564  มีมลูค่าเท่ากบั 1.12 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 0.20 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ซึ่งในปี 2564 

บรษิัทไดท้าํสญัญาเช่าซือ้ทางการเงนิจากการซือ้ทรพัยสิ์นประเภทรถยกเพ่ือใชย้กสินคา้ในคลงัเพ่ือทดแทนของเดิมเน่ืองจากค่า

ซ่อมแซมสงู 

2. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมนุเวียนสาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน ณ สิน้ปี 2562- 2564  มีมลูค่าเท่ากบั 23.16 ลา้น

บาท 32.18 ลา้นบาท และ 34.21 ลา้นบาท ตามลาํดบั ทัง้จาํนวนเป็นภาระผูกพันสาํหรบัเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังาน

เมื่อออกจากงานตามขอ้บงัคบัการทาํงานของบรษิัท และตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบรษิัทถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการ
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ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานสาํหรบัพนกังาน โดยคาํนวณหนีสิ้นตามโครงการผลประโยชนพ์นกังานหลงัออกจากงานดว้ยวิธี

คิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณไวโ้ดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  

โดยโครงสรา้งส่วนของผูถื้อหุน้ของบรษิัทในปี 2562 ถงึ ปี 2564 ประกอบดว้ย ทนุเรือนหุน้ จาํนวน 225.00 ลา้นบาท 

และ 320 ลา้นบาท ตามลาํดบั และกาํไรสะสมจาํนวน 79.67 ลา้นบาท และ 3.95 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

ส่วนของผูถื้อหุน้ ณ สิน้ปี 2562- 2564 มีมูลค่าเท่ากับ 330.39 ลา้นบาท 327.17 ลา้นบาท และ 355.95 ลา้นบาท 

ตามลาํดบั คิดเป็น รอ้ยละ 52.39  รอ้ยละ 59.01 รอ้ยละ 62.69 ของหนีสิ้นและส่วนของผูถื้อหุน้รวม ตามลาํดบั โดยบรษิัทจ่าย

ปันผลจากผลการดาํเนินงานทกุปี   

ในปี 2562 บริษัทมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้จาก 200 ลา้นบาท เป็น 225 ลา้นบาท และในเดือน

พฤศจิกายน ปี 2564 บรษิัทมีการเพ่ิมทนุจดทะเบียนและทนุชาํระแลว้จาก 225 ลา้นบาท เป็น 320 ลา้นบาท ตามมตท่ีิประชุม

คณะกรรมการบรษิัทครัง้ท่ี 4/2564 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสะสม

สุทธิปี 2563 และกาํไรสุทธิจากผลการดาํเนินงานสิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2564 รวมทั้งสิน้จาํนวน 105.66 ลา้นบาท และ

จดัสรรเงินไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 9.50 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษัทมีทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 32.00 ลา้นบาท 

และตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีมติเพ่ิมทุนจาํนวน 95 ลา้นบาท โดย

การเสนอขายใหผู้ถื้อหุน้เดิมตามสดัส่วน และเปล่ียนแปลงมลูค่าท่ีตราไวจ้ากหุน้ละ 100 บาท เป็นมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

และมีมติเพ่ิมทุนอีกจาํนวน 130 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 130 ลา้นหุน้เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนเป็น

ครัง้แรก (Initial Public Offering) มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมเป็นทนุจดทะเบียนทัง้สิน้ 450 ลา้นบาท  

ความเหมาะสมของโครงสร้างเงนิทุน 

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ ณ สิน้ปี 2562 - 2564 เท่ากับ 0.91 เท่า 0.69 เท่า และ 0.60 เท่า ตามลาํดบั ซึ่ง

ลดลงอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2562 อัตราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ค่อนขา้งสูงเมื่อเทียบกับปีอ่ืน ๆ แต่ยังตํ่ากว่า 1 เท่า 

เน่ืองจากบรษิัทมีหนีสิ้นประเภทเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินสงู ซึ่งเป็นเงินกูป้ระเภทเจา้หนีท้รสัตรี์ซีทเน่ืองจากการนาํเขา้สินคา้

ช่วงปลายปีท่ีสงู และในปี 2563 หนีสิ้นรวมของบรษิัทลดลงจากการลดการสั่งซือ้สินคา้โดยส่วนใหญ่เกิดจากการนาํเขา้สินคา้

จากต่างประเทศ ซึ่งบริษัทมโีนยบายในการบรหิารสินคา้ใหเ้หมาะสมกับการขาย และ ณ สิน้ปี 2564 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วน

ของผูถื้อหุน้ลดลง เมื่อเทียบกบัปี 2563 ซึ่งเป็นไปตามผลการดาํเนินงานของบรษิัท และเมื่อบรษิัทประกาศจ่ายเงินปันผลแลว้มี

การเพ่ิมทนุในช่วงระยะเวลาเดียวกนั 

ในปี 2564 บริษัทไดท้าํสัญญาเงินกู้ยืมระยะยาวกับธนาคารแห่งหน่ึงเป็นจาํนวนเงิน 135 ลา้นบาท เพ่ือชาํระค่า

ก่อสรา้งในการก่อสรา้งอาคารจําหน่ายสินคา้ อาคารผลิตสินค้าและคลังเก็บสินคา้ โดยธนาคารได้ระบุเงื่อนไขการดาํรง

อตัราส่วนทางการเงินไวไ้ม่ทาํใหอ้ตัราส่วนของหนีสิ้นรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E : Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2 ต่อ 1 แต่

ทัง้นี ้Debt to Equity Ratio จะตอ้งไม่ตํ่ากว่า 0 (ศูนย)์ และตอ้งดาํรงอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี ้(DSCR : Debt 

Service Coverage Ratio) โดยคาํนวณจากกาํไรก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคา และค่าตดัจาํหน่าย หารดว้ยส่วน

ของหนีสิ้นระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระในงวดบญัชีนัน้ รวมดอกเบีย้จ่ายเงินกูท้ัง้ระยะยาวและระยะสัน้ในอตัราไมน่อ้ยกว่า 1.25 

เท่า สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบการเงินของบริษัทพบว่ามีความสามารถในการดาํรงสดัส่วนของหนีสิ้นรวมต่อ
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ส่วนของผูถื้อหุน้ (D/E) และอตัราส่วนความสามารถในการชาํระหนี ้(DSCR) ไดต้ามเงื่อนไขท่ีกาํหนดในสญัญาคือ D/E เท่ากับ 

0.60 เท่า และ DSCR เท่ากบั 5.43 เท่า 
 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

งบการเงินของบริษัทไดร้บัการตรวจสอบโดยนางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ ์ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 2982 บริษัท 

สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั มีค่าใชจ้่ายสาํหรบัปี  2563 - 2564 จาํนวนรวม 1.19 ลา้นบาท และจาํนวน  1.28  

ลา้นบาท ตามลาํดบั (เป็นค่าบรกิารตรวจสอบทัง้จาํนวน)  

7. สภาพคลอ่ง 

1. สภาพคล่องกระแสเงินสด 

(หน่วย : ล้านบาท) 

งบกระแสเงินสด 2562 2563 2564 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 42.98 167.03 75.53 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมการลงทนุ (30.04) (8.42) (46.72) 

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (10.74) (135.57) (47.04) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้(ลดลง)-สทุธิ 2.20 23.04 (18.23) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ตน้ปี 3.70 5.90 28.94 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิน้ปี 5.90 28.94 10.71 

ในปี 2562 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการดาํเนินงานจาํนวน 42.98 ลา้นบาท โดยบริษัทมีกาํไร

สาํหรบัปี 2562 จาํนวน 37.75 ลา้นบาท และมีรายการค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทไม่ไดจ้่ายเป็นกระแสเงินออกไปจาํนวน 20.99 ลา้น

บาท ซึ่งประกอบดว้ย ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน 14.10 ลา้นบาท ผลประโยชนพ์นกังานจาํนวน 6.23 ลา้นบาท 

และค่าใชจ้่ายท่ีไม่เก่ียวกับการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้าํนวน 9.63 ลา้นบาท และดอกเบีย้จ่ายจาํนวน 

6.82 ลา้นบาท ซึ่งจากการปรบักระทบค่าใชจ้่ายท่ีบรษิัทไม่ไดจ้่ายออกไปเป็นตวัเงินและค่าใชจ้่ายท่ีไม่เก่ียวกับการดาํเนินงาน

ส่งผลใหบ้ริษัทมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นดาํเนินงาน จาํนวน 75.19 ลา้นบาทโดย

ในการดาํเนินงานบริษัทมีการเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือเพ่ิมขึน้จาํนวน 18.07 ลา้นบาท และลูกหนีห้มุนเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้

จาํนวน 5.54 ลา้นบาทเป็นค่าใชจ้่ายจา่ยล่วงหนา้เพ่ิมขึน้ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการนาํเขา้สินคา้ เจา้หนีก้ารคา้เพ่ิมขึน้จาํนวน 

9.20 ลา้นบาท ซึ่งการเพ่ิมขึน้ในกจิกรรมดาํเนินงานของบรษิัทเป็นการสต็อกสินคา้เพ่ิมขึน้ในปี 2562 สาํหรบัผลิตภณัฑท่ี์เตรียม

เปิดตลาดส่งผลถึงเจา้หนีแ้ละค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ท่ีเพ่ิมขึน้ตามไปดว้ย โดยในปี 2562 นอกจากนัน้บริษัทไดจ้่ายภาษีเงินได้

จาํนวน 21.41 ลา้นบาท ส่งผลให ้ณ วนัสิน้ปี 2562 บรษิัทมีกระแสเงนิสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 42.98 ลา้นบาท 

นอกจากนั้นในปี 2562 บรษิัทมีกิจกรรมลงทุนในการก่อสรา้งอาคารสาํนักงานแห่งใหม่มีกระแสเงินออกไปจาํนวน 

32.83 ลา้นบาท และรบัเงินจากการจาํหน่ายทรพัยสิ์นจาํนวน 3.13 ลา้นบาท ส่งผลใหบ้ริษัทมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรม

ลงทุนจาํนวน 30.04 ลา้นบาท สาํหรบักระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทรบัเงินจากการกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบัน

การเงินจาํนวน 41.10 ลา้นบาทเป็นเจา้หนีท้รสัตรี์ซีทเพ่ือนาํเงินมาซือ้สินคา้ จ่ายดอกเบีย้จาํนวน 6.84 ลา้นบาท จ่ายปันผล

จาํนวน 70 ลา้นบาทและรบัเงินจากการเพ่ิมทุนจาํนวน 25 ลา้นบาท ทาํใหบ้ริษัทมีเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงินจาํนวน 
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10.74 ลา้นบาท โดยในปี 2562 บริษัทมีเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิจาํนวน 2.20 ลา้นบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมา 

ณ วนัตน้ปีจาํนวน 3.70 ลา้นบาท รวมแลว้บรษิัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี 2562 จาํนวน 5.90 

ลา้นบาท โดยส่วนใหญ่บริษัทใชเ้งินหมนุเวียนในการดาํเนินธุรกิจในการซือ้สินคา้จากการใชเ้จา้หนีท้รสัตรี์ซีทส่งผลใหบ้ริษัทมี

ภาระตน้ทุนทางการเงินหรือดอกเบีย้จ่าย เมื่อผลประกอบการของบริษัทมีกาํไรจากการดาํเนินงานบรษิัทจะจ่ายปันผลแต่การ

เพ่ิมทุนมีจาํนวนท่ีนอ้ยกว่าเงินท่ีจ่ายปันผลออกไป ส่งผลใหบ้ริษัทตอ้งพ่ึงเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน(เจา้หนีท้รสัตรี์

ซีท)เพ่ือใชจ้่ายหมนุเวียนในกิจการ 

ในปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากกิจกรรมการดาํเนินงานจาํนวน 167.03 ลา้นบาท โดยบริษัทมีกาํไร

สาํหรบัปี 2563 จาํนวน 70.30 ลา้นบาท และมีรายการค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทไม่ไดจ้่ายเป็นกระแสเงินออกไปจาํนวน 15.23 ลา้น

บาท ซึ่งประกอบดว้ย ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน 18.25 ลา้นบาท ผลประโยชนพ์นกังานจาํนวน 5.71 ลา้นบาท

และโอนกลบัค่าเผ่ือจากการลดมลูของสินคา้ค่าสินคา้ท่ีเคยตัง้สาํรองไวจ้าํนวน (7.08) ลา้นบาท นอกจากนัน้บรษิัทมีค่าใชจ้่าย

ท่ีไม่เก่ียวกับการดาํเนินงาน ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้าํนวน 17.46 ลา้นบาท และดอกเบีย้จ่ายจาํนวน 5.31 ลา้น

บาท ซึ่งจากการปรบักระทบค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทไม่ไดจ้่ายออกไปเป็นตัวเงินและค่าใชจ้่ายท่ีไม่เก่ียวกับการดาํเนินงานส่งผลให้

บริษัทมีกาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นดาํเนินงาน จาํนวน 108.30 ลา้นบาทและในการ

ดาํเนินงานบริษัทมีการเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือลดลงจาํนวน 97.41 ลา้นบาท ลกูหนีก้ารคา้เพ่ิมขึน้ 6.28 ลา้นบาทจาก

การขายสิน้คา้ช่วงปลายปี 2563 ท่ีสงูและลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนลดลงจาํนวน 4.82 ลา้นบาทเป็นเงินมดัจาํค่าสินคา้และค่าใชจ้่าย

จ่ายล่วงหนา้จากการนาํเขา้สินคา้ท่ีลดลง เจา้หนีก้ารคา้ลดลงจาํนวน 33.75 ลา้นบาท ซึ่งการลดลงในกิจกรรมดาํเนินงานของ

บรษิัทเน่ืองจากบรษิัทลดปริมาณการสต็อกสินคา้เพ่ือบริหารสต็อกสินคา้ตามนโยบายของบริษัท โดยในปี 2563 นอกจากนัน้

บรษิัทไดจ้่ายภาษีเงินไดจ้าํนวน 9.32 ลา้นบาท ส่งผลให ้ณ วนัสิน้ปี 2563 บรษิัทมีกระแสเงินสดไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน

จาํนวน 167.03 ลา้นบาท จากผลประกอบการในปี 2563 ซึ่งบรษิัทมีรายไดจ้ากการขายท่ีเพ่ิมขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2562 

นอกจากนัน้ในปี 2563 บรษิัทมีกิจกรรมลงทนุในอปุกรณค์อมพิวเตอรจ์าํนวน 2.45 ลา้นบาทซึ่งส่วนใหญ่เป็นอปุกรณ์

ของหอ้งเซิฟเวอร ์และซือ้ยานพาหนะจาํนวน 2.25 ลา้นบาทเพ่ือใชภ้ายในกิจการ และซือ้ทรพัยสิ์นถาวรอ่ืน ๆ เพ่ือใชภ้ายใน

กิจการ ส่งผลให ้ณ วนัสิน้ปี 2563 บริษัทมีเงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 8.42 ลา้นบาท สาํหรบักระแสเงินสดจาก

กิจกรรมจัดหาเงิน บริษัทจ่ายชาํระเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน(เจ้าหนีท้รสัตรี์ซีท) จาํนวน 89.74 ลา้นบาท จ่าย

ดอกเบีย้จาํนวน 5.32 ลา้นบาท จ่ายปันผลจาํนวน 40.50 ลา้นบาท ทาํให้บริษัทมีเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจัดหาเงินจาํนวน 

135.57 ลา้นบาท โดยในปี 2563 บรษิัทมีเงินสดเพ่ิมขึน้สทุธิจาํนวน 23.04 ลา้นบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยก

มา ณ วนัตน้ปีจาํนวน 5.90 ลา้นบาท รวมแลว้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี 2563 จาํนวน 

28.94 ลา้นบาท ซึ่งในปี 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทเพ่ิมขึน้จากปี 2562 เน่ืองจากผลประกอบการมี

กาํไร 

ในปี 2564 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมการดาํเนินงานจาํนวน 75.53 ลา้นบาท โดยบริษัทมีกาํไร

สาํหรบัปี 2564 จาํนวน 36.39 ลา้นบาท และมีรายการค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทไม่ไดจ้่ายเป็นกระแสเงินออกไปจาํนวน 29.23 ลา้น

บาท ซึ่งประกอบดว้ย ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน 18.87 ลา้นบาท ผลประโยชนพ์นกังานจาํนวน 6.91 ลา้นบาท

และขาดทุนค่าเผ่ือจากการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือจาํนวน 2.68 ลา้นบาท นอกจากนัน้บริษัทมีค่าใชจ้่ายท่ีไม่เก่ียวกับการ

ดาํเนินงาน ประกอบดว้ย ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้าํนวน 9.09 ลา้นบาท และดอกเบีย้จ่ายจาํนวน 2.84 ลา้นบาท ซึ่งจากการปรบั

กระทบค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทไม่ไดจ้่ายออกไปเป็นตวัเงินและค่าใชจ้่ายท่ีไม่เก่ียวกับการดาํเนินงานส่งผลใหบ้ริษัทมีกาํไรจากการ
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ดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นดาํเนินงาน จาํนวน 77.56 ลา้นบาทและในการดาํเนินงานบรษิัทมีการ

เปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือลดลงจาํนวน 8.36 ลา้นบาท ซึ่งมลูค่าของสต็อกสินคา้ของปี 2563 และปี 2564 ไม่ไดแ้ตกต่างกัน

มากนกัตามนโยบายการบรหิารสต็อกสินคา้ของบรษิัท และลกูหนีห้มนุเวียนอ่ืนเพ่ิมขึน้จาํนวน 9.26 ลา้นบาทเป็นเงินมดัจาํค่า

สินคา้ท่ีเพ่ิมขึน้เพ่ือการสั่งซือ้สินคา้เพ่ือเตรียมขาย เจา้หนีก้ารคา้เพ่ิมขึน้จาํนวน 16.95 ลา้นบาทจากการซือ้สินคา้ช่วงปลายปี 

นอกจากนั้นบริษัทไดจ้่ายภาษีเงินไดจ้าํนวน 14.85 ลา้นบาท ส่งผลให้ ณ วันสิน้ปี 2563 บริษัทมีกระแสเงินสดไดม้าจาก

กิจกรรมดาํเนินงานจาํนวน 75.53 ลา้นบาท จากผลประกอบการในปี 2564 ซึ่งบริษัทไดร้บัผลกระทบจากสถานการณไ์วรสั 

COVID-19 ส่งผลต่อรายไดข้องบรษิัทท่ีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2563 

นอกจากนั้นในปี 2564 บริษัทมีเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุนจาํนวน 46.72 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากการก่อสรา้ง

อาคารจดัแสดงสินคา้และจาํหน่ายสินคา้จาํนวน 45.88 ลา้นบาท และสาํหรบักระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน บรษิัทจ่าย

ชาํระเงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน(เจา้หนีท้รสัตรี์ซีท) จาํนวน 12.24 ลา้นบาท จ่ายดอกเบีย้จาํนวน 2.86 ลา้นบาท จ่าย

ปันผลจาํนวน 136.03 ลา้นบาท มีการเพ่ิมทนุจาํนวน 95 ลา้นบาท และรบัเงินจากการกูย้ืมสถาบนัการเงินจาํนวน 18.53 ลา้น

บาท จ่ายชาํระเงินกูจ้ากสถาบนัการเงินจาํนวน 9 ลา้นบาทซึ่งเป็นการกูเ้พ่ือก่อสรา้งอาคารจดัแสดงสินคา้ดงักล่าว ทาํใหบ้รษิัท

มีเงินสดใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงินจาํนวน 47.04 ลา้นบาท โดยในปี 2564 บรษิัทมีเงินสดลดลงสทุธิจาํนวน 18.23 ลา้นบาท มี

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยกมา ณ วนัตน้ปีจาํนวน 28.94 ลา้นบาท รวมแลว้บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน

สดคงเหลือ ณ วันสิน้ปี 2564 จาํนวน 10.71 ลา้นบาท ซึ่งโดยภาพรวมของกระแสเงินสดในปี 2564 เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดของบริษัทลดลงจากปี 2563 เน่ืองจากผลประกอบการของบริษัทลดลงจากผลกระทบจากสถานการณไ์วรสั 

COVID-19 ในขณะท่ีบริษัทตอ้งลงทุนในการก่อสรา้งอาคารจัดแสดงสินคา้และจาํหน่ายสินคา้ บริษัทจึงตอ้งกู้ยืมเงินจาก

สถาบันการเงิน ส่วนการดาํเนินงานของบริษัทนั้น บริษัทพยายามบริหารสต็อกสินคา้ใหอ้ยู่ในปริมาณท่ีเหมาะสมซึ่งการจ่าย

ชาํระค่าสินคา้บรษิัทใชเ้งินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน(เจา้หนีท้รสัตรี์ซีท) โดยกระแสเงินสดส่วนใหญ่ในกิจกรรมจดัหาเงิน

เป็นการจ่ายปันผลและการเพ่ิมทนุ 

 

2. อตัราส่วนสภาพคล่องและวงจรเงินสด 

ในช่วงปี 2562 ถึง 2564 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ  1.58 เท่า 1.91  เท่า และ 1.99 เท่า ตามลาํดบั โดย

อตัราส่วนสภาพคล่องของบริษัทมากกว่า 1.00 เท่า โดยอตัราส่วนสภาพคล่องของบรษิัทเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง มีสาเหตมุาจาก

การจ่ายชาํระหนีเ้จา้หนีท้รสัตรี์ซีทท่ีเรว็ขึน้ โดยหนีสิ้นหมนุเวียนของบรษิัทส่วนใหญ่เป็นเจา้หนีท้รสัตรี์ซีทท่ีเกิดจากการจ่ายชาํระ

หนีค้่าสินคา้ซึ่งเมื่อบริษัทไดร้บัเงินสดจากการขายสินคา้บริษัทจะนาํไปชาํระหนีเ้จา้หนีท้รสัตรี์ซีท เพ่ือลดค่าใชจ้่ายประเภท

ตน้ทนุทางการเงิน และเมื่อพิจารณาอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ เท่ากบั 0.14 เท่า  0.35  เท่า และ 0.27 เท่า ตามลาํดบั ในปี 

2564 อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วตํ่ากว่าปี 2563 เน่ืองจากผลการดําเนินงานท่ีลดลงซึ่งบริษัทได้รับผลกระทบจาก

สถานการณไ์วรสั COVID-19 โดยภาพรวมอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ของบรษิัทตํ่าเน่ืองจากบริษัทใชเ้งินกูย้ืมระยะสัน้ใน

การซือ้สินคา้ในขณะท่ีบริษัทมีการจ่ายปันผลจากผลการดาํเนินงานทุก ๆ ปี บริษัทคาดว่าภายหลงัการระดมทุนจากการเสนอ

ขายหุน้ IPO ในครัง้นีค้าดว่าบริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงินเพ่ิมขึน้จากการระดมเงินสดจากการขายหุน้เพ่ิมทุน เพ่ือใชใ้น

การขยายตวัแทนจาํหน่ายรา้น Aquatek และรา้น Water Store เพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางการจาํหน่ายส่งผลต่อรายไดข้องบรษิัท

เพ่ิมขึน้ ทาํให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนลดภาระหนีสิ้นเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(เจ้าหนีท้รสัตรี์ซีท) ซึ่งจะทาํให้

อตัราส่วนสภาพคล่องและอตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็เพ่ิมขึน้  
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อัตราส่วน 2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
2564 

อตัราส่วนสภาพคล่อง                             (เท่า) 1.58 1.91 1.99 

อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็           (เท่า) 0.14 0.35 0.27 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย                       (วนั) 17 15 19 

ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย                  (วนั) 233 183 183 

ระยะเวลาชาํระหนีเ้ฉล่ีย                     (วนั) 22 15 9 

วงจรเงินสด                                       (วนั) 228 183 193 

อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (เท่า) 0.31 0.86 0.53 

บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียสาํหรบัปี 2562-2564 เท่ากับ 17 วัน 15 วัน และ 19 วันตามลาํดับ โดยปี 2564 มี

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉล่ียยาวกว่าปี 2563 จากสาเหตุผลกระทบของสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ซึ่งทาํให้ลูกคา้ขอขยาย

ระยะเวลาการจ่ายชาํระเงิน บรษิัทมีระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย เท่ากับ 233 วนั 183 วนั และ 183 วนัตามลาํดบั โดยบริษัทมี

นโยบายในการสต็อกสินคา้ประมาณ 6 เดือนหรือประมาณ 180 วัน ซึ่งในปี 2563 และ ปี 2564 ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย

ใกลเ้คียงกับนโยบายการสต็อกสินคา้ส่วนสิน้ปี 2562 ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ียหมนุชา้กว่าปีอ่ืน ๆ เน่ืองจากการสต็อกสินคา้

เพ่ือทาํการตลาดสาํหรบัผลิตภณัฑใ์หมแ่ละเตรียมขายในปี 2563 นอกจากนัน้บรษิัทมีเวลาชาํระหนีเ้ฉล่ียสาํหรบัปี 2562-2564

เท่ากับ 22 วนั 15 วนั และ 9 วนั ตามลาํดบัเน่ืองจากยอดเจา้หนีก้ารคา้คงคา้ง ณ สิน้งวดซึ่งเป็นเจา้หนีก้ารคา้ต่างประเทศเป็น

หลกัซึ่งบรษิัทจะลา้งเจา้หนีก้ารคา้ต่างประเทศเมื่อจ่ายเงิน (คู่กบัเจา้หนี ้TR) หากพิจารณาสภาพคล่องจากวงจรเงินสด (Cash 

Cycle) สาํหรบัปี 2562-2564 มีระยะเวลาเท่ากบั 228 วนั 183 วนั และ 193 วนั ตามลาํดบั  เมื่อพิจารณาแลว้วงจรเงินสดของ

บริษัทจะสัมพันธ์กับปริมาณการสต็อกสินคา้และระยะเวลาขายสินคา้ เน่ืองจากระยะเวลาเก็บหนีแ้ละระยะเวลาชาํระหนี้

ใกลเ้คียงกนั โดยระยะเวลาขายสินคา้ท่ียาวเน่ืองจากบรษิัทจะสต็อกสินคา้โดยใชเ้งินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน(เจา้หนี ้

TR) เพ่ือชาํระหนีค้่าสินคา้เพ่ือใหไ้ดร้บัส่วนลดจากการจ่ายชาํระหนีค้่าสินคา้เร็วขึน้ อย่างไรก็ตามบริษัทพยายามลดปริมาณ

การสต็อกสินคา้ใหล้ดลงตามนโยบายการบรหิารสินคา้ซึ่งจะส่งผลต่อระยะเวลาขายสินคา้ท่ีลดลง 

เมื่อพิจารณาความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัของบรษิัท เมื่อบริษัทมีผลการดาํเนินงานมีกาํไรจะนาํมาชาํระหนี้

เงินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน(เจา้หนีท้รสัตรี์ซีท) สรา้งทรพัยสิ์นถาวรและจ่ายปันผล โดยณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 – 

2564 เท่ากบั 0.31 เท่า 0.86 เท่า และ 0.53 เท่า ตามลาํดบั โดยในปี 2562 บริษัทมีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระ

ผูกพันตํ่ากว่าในปี 2563 เน่ืองจากบริษัทนาํเงินท่ีได้จากการดาํเนินงานไปก่อสรา้งอาคารสาํนักงานเป็นตึก 4 ชั้นและซือ้

ทรัพยสิ์นถาวรโดยบริษัทมีเจ้าหนีเ้งินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(เจ้าหนีท้รสัตรี์ซีท) ณ วันสิน้ปี 2562 มูลค่าเท่ากับ 

219.55 ลา้นบาท และ ณ สิน้ปี 2563 มีมูลค่าเท่ากับ 129.81 ลา้นบาท ในขณะท่ีปี 2563 บริษัทมีกาํไรก่อนหกัดอกเบีย้จ่าย 

ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่ายจาํนวน 111.31 ลา้นบาท เมื่อเทียบกบัจาํนวน 68.30 ลา้นบาทในปี 2562 และ ปี 2564 

บริษัทมีอตัราส่วนความสามารถในการชาํระภาระผูกพนัอยู่ท่ี 0.53 เท่าเน่ืองจากผลประกอบการท่ีลดลงจากสถานการณไ์วรสั 

COVID-19 และบรษิัทมีการซือ้สินทรพัยถ์าวรเพ่ิมขึน้เน่ืองจากการก่อสรา้งอาคารแสดงสินคา้และจดัจาํหน่ายแห่งใหม่ท่ีอยู่ใน

ระหว่างการก่อสรา้งจึงส่งผลต่อความสามารถในการชาํระภาระผูกพนั อย่างไรก็ตาม ท่ีผ่านมาบริษัทไม่มีปัญหาในการชาํระ

ภาระผูกพันโดยบริษัทนาํเงินท่ีไดจ้ากการดาํเนินงานมาชาํระเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน(เจา้หนีท้รสัตรี์ซีท) และ

บรหิารดอกเบีย้จ่ายหรือตน้ทนุทางเงินใหล้ดนอ้ยลง  
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1. สภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 

เน่ืองจากปี 2564 สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมทัง้ประเทศ ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ซึ่ง

ส่งผลใหก้ารใชจ้่ายของภาคประชาชนชะลอตวัลง โดยภาคการอปุโภคและบรโิภคเองถือเป็นหน่ึงในธุรกิจของภาคเศรษฐกิจ ท่ี

ไดร้บัผลกระทบจากวิกฤตดงักล่าว ซึ่งส่งผลกระทบทาํใหร้ายไดแ้ละกระแสเงินสดของบรษิัทลดลงจากปี 2562 และ 2563 

 บริษัทคาดว่าเมื่อจบเหตุการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 แลว้ ยอดขายและรายไดจ้ะสามารถกลบัมาสู่

ภาวะปกติได ้เน่ืองจากบริษัทยังสามารถขยายตลาดไดอี้กตามแผนงานท่ีวางไว ้ซึ่งบริษัทมีความพรอ้มดา้นผลิตภัณฑ์จาก

สต็อกสินคา้ท่ีสามารถรองรบัผู้บริโภคได ้ซึ่งภายหลังท่ีภาครัฐเริ่มผ่อนคลายการใช้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและ

ประชาชนไดร้บัวัคซีนในสัดส่วนท่ีสูงขึน้  ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2564 พบว่ามีจาํนวนผูบ้ริโภคเริ่มเข้าชมรา้นคา้ของตัวแทน

จาํหน่ายและซือ้ผลิตภณัฑเ์คร่ืองกรองนํา้เพ่ิมมากขึน้ ดงันัน้บรษิัทจึงคาดว่าจะกลบัมาสู่ภาวะปกติไดใ้นระยะเวลาไม่นาน ทัง้นี ้

หากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 กลบัมารุนแรงขึน้อีกอาจจะส่งผลกระทบต่อรายไดท่ี้อาจจะไม่ตรงกับท่ี

ประมาณการไว ้และอาจกระทบต่อแผนการเปิดรา้นคา้ Water Store และรา้น Aquatek  

2. การลดลงของกาํไรต่อหุ้น เน่ืองจากจาํนวนหุ้นทีเ่พิ่มขึน้จากการเพิ่มทุน  

สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีกาํไรสทุธิเท่ากับ 70.30 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นอตัรากาํไรต่อหุน้เท่ากับ  

0.31 บาท (หากคิดท่ีทนุจดทะเบียน ณ สิน้งวดปี 2563 ท่ี 225 ลา้นบาท มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) และในเดือนพฤศจิกายน 

2564 บริษัทได้เพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 95 ล้านบาท เป็น 320 ล้านบาท ก่อนท่ีจะเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (IPO) ต่อ

ประชาชนทั่วไปในครัง้นี ้โดยการเสนอขายหุน้ IPO ในครัง้นีจ้าํนวน 130  ลา้นหุน้ จะทาํใหบ้ริษัทจะมีหุน้ท่ีออกและเรียกชาํระ

แลว้รวมเป็น 450 ลา้นหุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) ซึ่งจะส่งผลให้อัตรากาํไรต่อหุ้นของบริษัทสาํหรบัปีสิน้สุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2563 ลดลงเป็น 0.16 บาทต่อหุน้  

สาํหรบัปี 2564 บรษิัทมีกาํไรสทุธิเท่ากับ 36.39 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นอตัรากาํไรต่อหุน้เท่ากบั 0.11 บาท (หากคิดท่ีทุน

จดทะเบียนปัจจุบนั ณ สิน้ปี 2564 ท่ี 320 ลา้นบาท มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) โดยภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน 

(IPO) ต่อประชาชนทั่วไปในครัง้นีจ้าํนวน 130  ลา้นหุน้ (มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) บรษิัทจะมีหุน้ท่ีออกและเรียกชาํระแลว้

เป็น 450 ลา้นหุน้ (มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท) ซึ่งจะส่งผลใหอ้ตัรากาํไรต่อหุน้ของบริษัทสาํหรบัปี 2564 ลดลงเป็น 0.08 บาท

ต่อหุน้  

ทัง้นี ้ภายหลงัการเสนอขายหุน้ต่อประชาชน บริษัทจะนาํไปลงทุนเพ่ิมในการสรา้งโรงงานประกอบ หรือเพ่ือใชเ้ป็น

เงินทนุหมนุเวียนในกิจการ และจ่ายชาํระหนีเ้งินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินเรว็ขึน้ ซึ่งคาดว่าจะสามารถลดภาระดอกเบีย้

จ่าย และเพ่ิมสภาพคล่องสาํหรบัการดาํเนินงานในอนาคต รวมถึงมีผลกาํไรเพ่ิมขึน้เพียงพอท่ีจะสามารถลดผลกระทบจาก

จาํนวนหุน้ท่ีเพ่ิมขึน้จากการเพ่ิมทนุในครัง้นี ้

 

 

 

 

2. ปัจจัยทีอ่าจมีต่อฐานะการเงนิและการดาํเนินงานอย่างมีสาระสาํคัญในอนาคต 
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3. ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ 

บรษิัทสั่งซือ้วตัถดุิบและผลิตภณัฑส่์วนใหญ่มาจากตา่งประเทศ โดยในปี 2562 - 2564 บรษิัทมีสดัส่วนการซือ้วตัถดุิบ

และผลิตภณัฑจ์ากคู่คา้ต่างประเทศคิดเป็นสดัส่วนเฉล่ียประมาณรอ้ยละ 90 ของยอดซือ้รวม และมีการชาํระเงินเป็นเงินสกุล

เหรียญสหรฐั ในขณะท่ีรายไดข้องบริษัททั้งจาํนวนเป็นสกุลเงินบาท ทาํใหบ้ริษัทอาจจะมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราต่างประเทศ จะส่งผลต่อตน้ทนุคา่สินคา้ของบรษิัทและอาจส่งผลกระทบต่อกาํไรของบรษิัท ทัง้นีใ้นอดีตท่ีผ่านมา บรษิัท

ไม่ไดร้บัผลกระทบจากความผนัผวนจากอตัราแลกเปล่ียนอย่างมีนยัสาํคญัท่ีจะกระทบกับผลการดาํเนินการ ทัง้นีใ้นปี 2562 - 

2564 บริษัทมีกาํไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ จาํนวน (0.28) ลา้นบาท 3.98 ลา้นบาท และ 1.08 

ลา้นบาท ตามลาํดบั 

บรษิัทบรหิารความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนดว้ยการใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน โดยกาํหนดนโยบาย

การป้องกันความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน โดยใชว้งเงินสัญญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ เมื่อมีการนาํเขา้สินคา้

จากต่างประเทศ โดยบริษัทจะพิจารณาเขา้ทาํสญัญาประมาณ รอ้ยละ 30 – 70 ของมูลค่าการสั่งซือ้ตามคาํสั่งซือ้สินคา้โดย

พิจารณาจากขอ้มลูการทาํสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ในอดีต และศึกษาขอ้มลูทิศทางค่าเงินบาทจากสถาบนั

การเงิน  ร่วมกับแผนการใชเ้งินของบริษัทเป็นหลกัเพ่ือช่วยป้องกันความเส่ียงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ  

4. การขาดสภาพคล่องทางการเงนิ 

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็วในปี 2562-2564 เท่ากับ 0.14 เท่า 0.35 เท่า และ 0.27 เท่า ตามลาํดับ 

เน่ืองจากการใชเ้งนิกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเป็นหลกัในการซือ้สินคา้ ดงันัน้ ในอนาคตหากบรษิัทมีการเติบโตและไม่ได้

รบัวงเงินสินเชื่อจากสถาบนัการเงินท่ีเพียงพอต่อการจดัหาสินคา้ อาจจะทาํใหบ้รษิัทเกิดปัญหาดา้นสภาพคล่องทางการเงินใน

การจดัซือ้สินคา้ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดาํเนินงานของบริษัทได ้อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบนับริษัทไดร้บัวงเงินสินเชื่อ

จากสถาบันการเงิน 2 แห่ง จาํนวน 570 ลา้นบาท ซึ่ง ณ วนัสิน้ปี 2564 บริษัทยงัมีวงเงินคงเหลือจาํนวนประมาณ 450 ลา้น

บาท ซึ่งเพียงพอต่อการดาํเนินกิจกรรมทางธุรกิจตามปกติของบรษิัทได ้

ทัง้นี ้บริษัทมีความเชื่อมั่นในการบริหารสภาพคล่องทางการเงินใหส้ามารถดาํเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ย่างต่อเน่ือง โดย

บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ียประมาณ 17 วนั (3 ปีท่ีผ่านมา 2562 – 2564) จากนโยบายการขายเป็นเงินสดหรือใหเ้ครดิต

เทอมระยะสัน้แก่ลกูคา้ และระยะเวลาชาํระหนีเ้ฉล่ียในช่วงระยะเวลาเดียวกนัประมาณ 15 วนั ซึ่งบรษิัทจะนาํเงินท่ีไดจ้ากการ

ขายสินคา้มาเพ่ือชาํระหนีซ้ึ่งเป็นเจา้หนีใ้นประเทศ ส่วนเจา้หนีต้่างประเทศบริษัทจะใชเ้งินกูย้ืมระยะสัน้จากสถาบันการเงิน

ประเภทเจา้หนีท้รสัตรี์ซีทโดยการทาํสญัญาป้องกนัความเส่ียงไว ้ นอกจากนี ้ภายหลงัการระดมทุนจากการเสนอขายหุน้ IPO 

ในครัง้นี ้บริษัทจะมีสภาพคล่องทางการเงินเพ่ิมขึน้จากการขายหุน้เพ่ิมทุน ซึ่งจะนาํไปใชใ้นการขยายตัวแทนจาํหน่ายรา้น 

Aquatek และรา้น Water Store เพ่ือเพ่ิมช่องทางจาํหน่ายและเพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียน ซึ่งคาดว่าจะส่งผลใหร้ายไดข้องบรษิัท

เพ่ิมขึน้ ทาํใหบ้ริษัทมีเงินทนุหมนุเวียน และลดการพ่ึงพาแหล่งเงินกูร้ะยะสัน้จากสถาบนัการเงิน นอกจากนัน้บรษิัทยงันาํเงินท่ี

ไดจ้ากการเสนอขายหุน้ IPO ไปลงทุนในการขยายกาํลงัการผลิตประกอบ และปรบัปรุงอาคารคลงัสินคา้ ทาํใหบ้รษิัทสามารถ

บริหารสินคา้คงคลังไดม้ีประสิทธิภาพมากขึน้ สามารถบริหารเวลาในการผลิตและนาํเขา้สินคา้จากต่างประเทศไดด้ีขึน้ ซึ่ง

บรษิัทคาดว่าจะทาํใหอ้ตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็เพ่ิมสงูขึน้  
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1. ผู้สอบบัญชีและสรุปรายงานของผู้สอบบัญชี 

งบการเงินสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด ซึ่งมีนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบัญชีรบั

อนญุาตเลขทะเบียน 2982 เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป ซึ่งไดแ้สดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกัน ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคัญ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

งบการเงินสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

ตรวจสอบโดยบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด ซึ่งมีนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับ

อนญุาตเลขทะเบียน 2982 เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป ซึ่งไดแ้สดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการดาํเนินงาน และกระแสเงินสด สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

งบการเงินสาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด ซึ่งมีนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบัญชีรบั

อนญุาตเลขทะเบียน 2982 เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัอนญุาตจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท่ีรบัรองทั่วไป ซึ่งไดแ้สดงความเห็นว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ณ 

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด สาํหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญั

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

2. การแก้ไขข้อผิดพลาด 

การแก้ไขขอ้ผิดพลาดของงบการเงินงวดก่อน (ปรบัปรุงใหม่) เกิดจากในระหว่างปี 2562 บริษัทพบขอ้ผิดพลาด

เก่ียวกับการบันทึกท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยบริษัทไม่ไดบ้ันทึกทรพัยสิ์นบางรายการเข้ามาในงบการเงินปีก่อนทาํให้

รายการ ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ ์แสดงมลูค่าสทุธิตํ่ากว่าความเป็นจรงิจาํนวน 0.55 ลา้นบาท บรษิัทจึงไดแ้กไ้ขขอ้ผิดพลาดปี

ก่อนโดยนาํผลสะสมท่ีคาํนวณขึน้เสมือนว่าบรษิัทบนัทึกบญัชีถูกตอ้งมาปรบัปรุงกาํไรสะสมตน้งวดปี 2562 และปรบัยอ้นหลงั

งบการเงินปี 2561 ใหม่ ผลจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดดงักล่าวทาํใหง้บการเงิน สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 แสดง

รายการท่ีดิน อาคารและอปุกรณเ์พ่ิมขึน้จาํนวน 0.55 ลา้นบาท ค่าเส่ือมราคาเพ่ิมขึน้ จาํนวน 0.41 ลา้นบาท และกาํไรสาํหรบั

ปีลดลงจาํนวนเดียวกนั  

 

3.   ข้อมูลทางการเงนิทีส่าํคัญ 
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3. การปรับปรุงใหม่ 

ในระหว่างปี 2564 บรษิัทไดจ้ดัประเภทค่าใชจ้า่ยในการโฆษณา ไปเป็นตน้ทนุในการจดัจาํหน่ายจาํนวน 5.18 ลา้น

บาท บริษัทจึงไดแ้กไ้ขจัดประเภทรายการปีก่อน โดยการปรบัยอ้นหลงังบการเงินของปี 2563 ใหม่ จาํนวนเงินของรายการ

ปรบัปรุงท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่อรายการในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ สาํหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ส่งผลให ้รายได้

จากการขายสินคา้และบรกิารเพ่ิมขึน้จาํนวน 5.18 ลา้นบาท ตน้ทุนขายและบรกิารลดลง 5.14 ลา้นบาท และตน้ทุนในการจดั

จาํหน่ายลดลง 0.04 ลา้นบาท 

4. ตารางสรุปงบการเงนิ 

งบแสดงฐานะการเงนิ 
 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564 
  

         (หน่วย: ล้านบาท)  

ฐานะการเงิน 

งบการเงิน 

ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

สินทรัพย ์       

สินทรัพยห์มุนเวียน           
 

 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.90 0.93 28.94 5.22 10.71 1.89 

  ลกูหนีก้ารคา้ 32.34 5.13 38.44 6.93 36.93 6.50 

  ลกูหนีอ้ื่น 17.84 2.83 13.25 2.39 22.90 4.03 

 เงินใหกู้ยื้มระยะสัน้ 0.45 0.07 0.56 0.10 0.37 0.07 

 สินคา้คงเหลือ 381.73 60.53 291.40 52.56 280.36 49.38 

 สินทรพัยท์างการเงินหมนุเวียนอื่น     -     - 0.25 0.04 -  - 

 สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 0.29 0.05 0.03 0.01 0.74 0.13 

 รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 438.55 69.54 372.87 67.25 352.01 62.00 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 
    

  

  ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 177.48 28.14 167.39 30.19 188.94 33.28 

  สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 7.07 1.12 6.47 1.17 6.72 1.18 

 สินทรพัยส์ิทธการใช ้     -     -     -     - 1.89 0.33 

 
สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7.27 1.15 7.38 1.33 8.48 1.49 

  สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น  0.31 0.05 0.30 0.06 9.71 1.72 

 รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 192.13 30.46 181.54 32.75 215.74 38.00 

รวมสินทรัพย ์ 630.68 100.00 554.41 100.00 567.75 100.00 

หนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 
    

  

หนีส้ินหมุนเวียน 
    

  

  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้ม 
  ระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 219.55 34.81 129.81 23.41 117.57 20.71 
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ฐานะการเงิน 

งบการเงิน 

ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2564 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

  เจา้หนีก้ารคา้ 37.90 6.01 4.15 0.75 21.01 3.70 
 

เจา้หนีอ้ื่น 16.83 2.67 52.19 9.41 21.67 3.82 

 เงินกูยื้มระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายใน  

   1 ปี        -        -        -        - 9.53 1.68 

 หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้ท่ีถึงกาํหนดชาํระ

ภายใน 1 ปี        -        -        -        - 0.87 0.15 

  ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 1.15 0.18 8.69 1.57 4.80 0.85 

 ประมาณการหนิส้ินไม่หมนุเวียนสาํหรบั

ผลประโยชนพ์นกังาน        -        -        -        - 

 

0.80 

 

0.14 

 ประมาณการหนีส้ินจากการรบัคืน 1.70 0.27 0.22 0.04 0.22 0.04 

 รวมหนีส้ินหมุนเวียน 277.13 43.94 195.06 35.18 176.47 31.09 

หนีส้ินไม่หมุนเวียน 
    

  

  
ประมาณการหนีส้ินไม่หมนุเวียน 

  สาํหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 23.16 3.67 32.18 5.81 

 

34.21 

 

6.02 

 หนีส้ินตามสญัญาเช่าซือ้        -        -        -        - 1.12 0.20 

 รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 23.16 3.67 32.18 5.81 35.33 6.22 

รวมหนีส้ิน 300.29 47.61 227.24 40.99 211.80 37.31 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
    

  
 

ทนุเรือนหุน้ 
    

   
  ทนุจดทะเบียน 225.00 35.68 225.00 40.58 450.00 78.40 

 
  ทนุท่ีออกและชาํระแลว้ 225.00 35.68 225.00 40.58 320.00 56.35 

  กาํไรสะสม 
  จดัสรรแลว้ 
     ทนุสาํรองตามกฎหมาย 22.50 3.57 22.50 4.06 32.00 5.64 

    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 82.89 13.14 79.67 14.37 3.95 0.70 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 330.39 52.39 327.17 59.01 355.95 62.69 

รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถือหุ้น 630.68 100.00 554.41 100.00 567.75 100.00 
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งบกาํไรขาดทนุ 

สาํหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564  
     (หน่วย: ล้านบาท) 

ผลการดาํเนินงาน 

งบการเงนิ 

2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
2564 

จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ จาํนวนเงิน ร้อยละ 

       

รายได้       

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 733.27 99.29 861.09 98.32 717.53 99.55 

รายไดอ่ื้น – กาํไรจากอตัราแลกเปลี่ยน       -   - 3.99 0.46       1.08      0.15 

รายไดอ่ื้น ๆ  5.16 0.70 10.53 1.20 2.06 0.29 

กาํไรจากการวดัมลูคา่ตราสารอนพุนัธ ์       -       - 0.08 0.01 - - 

รายไดท้างการเงิน 0.10 0.01 0.08 0.01 0.08 0.01 

รวมรายได้ 738.53 100.00 875.77 100.00 720.75 100.00 

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทนุขายและตน้ทนุการใหบ้ริการ 530.99 71.90 616.12 70.35 514.83 71.43 

ตน้ทนุในการจดัจาํหนา่ย 71.11 9.63 75.43 8.61 69.05 9.58 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 82.24 11.13 91.17 10.41 88.54 12.28 

ตน้ทนุทางการเงิน 6.82 0.92 5.29 0.61 2.85 0.40 

รวมค่าใช้จ่าย 691.16 93.58 788.01 89.98 675.27 93.69 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 47.37 6.42 87.76 10.02 45.48 6.31 

ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ (9.62) (1.31) (17.46) (1.99)  (9.09) (1.26) 

กาํไรสาํหรับปี 37.75 5.11 70.30 

 

8.03 

 

36.39 

 

5.05 

กาํไร(ขาดทนุ)เบ็ดเสรจ็อ่ืน       

 
รายการที่ไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือ
ขาดทนุในภายหลงั       

  
ผลกาํไร(ขาดทนุ)จากการวดัมลูค่าใหม่ของ
ผลประโยชนพ์นกังานที่กาํหนดไว ้ (6.23) (0.84) (3.52) (0.40) 3.81 0.53 

  
รายได(้ค่าใชจ้่าย)ภาษีเงินไดข้องรายการที่จะไม่ถกู
จดัประเภทใหม่ไวใ้นกาํไรหรือขาดทนุในภายหลงั 1.25 0.17 0.70 0.08 (0.76) (0.11) 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนสาํหรับปีสุทธิจาก 

      ภาษี (4.98) (0.67) (2.82) (0.32) 3.05 0.42 

กาํไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 32.77 4.44 67.48 7.71 39.44 5.47 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน* 0.18  0.31  0.16  

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ย 

     ถ่วงนํา้หนกั (ลา้นหุน้) 215.00  225.00  233.59 
 

หมายเหต ุ:  * คาํนวณจากกาํไรสทุธิสาํหรบัปีที่เป็นส่วนของผูถ้ือหุน้สามญัของบริษัทและจาํนวนหุน้สามญัที่ออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งปี ในแต่ละปี 
                   โดยวิธีถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
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งบกระแสเงนิสด 

สาํหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564  

  (หน่วย : ล้านบาท) 

 รายการ 
งบการเงนิ 

2562 2563 2564 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

กาํไรสาํหรบัปี 37.75 70.30 36.39 

รายการปรบักระทบกาํไรเป็นเงินสดรบั(จ่าย)จากกิจกรรมดาํเนินงาน    

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 9.63 17.46 9.09 

 ค่าเสื่อมราคา 13.10 17.15 17.17 

 ค่าเสื่อมราคา – สินทรพัยส์ิทธิการใช ้             -             - 0.54 

 ค่าตดัจาํหน่าย 1.00 1.10 1.16 

 ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ (2562 : หนีส้งสยัจะสญู) 0.39 0.06 (0.05) 

 หนีส้ญู 0.01             -             - 

 ขาดทนุจากการลดมลูค่าสินคา้             -             -             2.68 

 ผลประโยชนพ์นกังาน 6.23 5.71 6.91 

 ประมาณการหนีส้ินรบัคืน 1.70             -             - 

 (กาํไร)ขาดทนุจากการจาํหน่ายสินทรพัย ์ (1.34) 0.05 0.75 

 (กาํไร)ขาดทนุจากการเลิกใชส้ินทรพัย ์             -             - 0.01 

 (กาํไร)ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน             - (0.01) (0.09) 

 โอนกลบัค่าเผื่อจากการลดมลูค่าของสินคา้คงเหลือ             - (7.08)             - 

 โอนกลบัประมาณการหนีส้ินจากการรบัคืน             - (1.48)             - 

 โอนกลบัประมาณการจากการลดมลูค่าเงินมดัจาํค่าสินคา้             - (0.11)             - 

 กาํไรจากการวดัมลูค่าตราสารอนพุนัธ ์             - (0.08) 0.25 

 ดอกเบีย้รบั (0.10) (0.08) (0.09) 

 ค่าใชจ่้ายดอกเบีย้ 6.82 5.31 2.84 

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสิ้น 

       ดาํเนินงาน 75.19 108.30 

 

77.56 

สนิทรพัย์ดาํเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง    

 ลกูหนีก้ารคา้ 2.28 (6.28) 1.55 

 ลกูหนีห้มนุเวียนอื่น (5.54) 4.82 (9.26) 

 สินคา้คงเหลือ (18.07) 97.41 8.36 

 สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 0.54 0.26 (0.72) 

 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น (0.15)             - (0.11) 

      สนิทรพัย์จากการดาํเนนิงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง (20.94) 96.21 (0.18) 

หนีส้นิดาํเนินงานเพิ่มขึน้(ลดลง)    

 เจา้หนีก้ารคา้ 9.20 (33.75) 16.95 
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 รายการ 
งบการเงนิ 

2562 2563 2564 

 เจา้หนีห้มนุเวียนอื่น 1.06 5.80 (3.69) 

      หนีส้นิจากการดาํเนินงาน(เพิ่มขึน้)ลดลง 10.26 (27.95) 13.26 

เงินสดรบั(จ่าย)จากการดาํเนินงาน 64.51 176.56 90.64 

 เงินจ่ายผลประโยชนพ์นักงาน (0.12) (0.21) (0.26) 

 จ่ายภาษีเงินได ้ (21.41) (9.32) (14.85) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน 42.98 167.03 75.53 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    

 เงินสดจ่ายจากการใหกู้ยื้มระยะสัน้         - (0.10) 0.19 

 เงินสดจ่ายซือ้ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ ์ (32.83) (7.91) (45.88) 

 เงินสดจ่ายซือ้สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน (0.48) (0.50) (1.40) 

 เงินสดรบัจากการจาํหน่ายสินทรพัย ์ 3.13 0.01 0.28 

 เงินสดรบัดอกเบีย้ 0.10 0.08 0.09 

 เงินสดรบัคืนจากการใหกู้ยื้มระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 0.04            -         - 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (30.04) (8.42) (46.72) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน    

 เงินสดรบัจาก(จ่ายเพ่ือชาํระ)เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ 41.10 (89.75) (12.24) 

 เงินสดรบัจากการกูยื้ม         -         - 18.53 

 เงินสดจ่ายจากการกูยื้ม         -         - (9.00) 

 เงินสดรบัจากการเพิ่มทนุ 25.00         - 95.00 

 เงินสดจ่ายปันผล (70.00) (40.50) (136.03) 

 เงินสดจ่ายดอกเบีย้ (6.84) (5.32) (2.86) 

 เงินสดจ่ายตามสญัญาเช่า              -              - (0.44) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (10.74) (135.57) (47.04) 

     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ - สุทธิ 2.20 23.04 (18.23) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้ปี 3.70 5.90 28.94 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิน้ปี 5.90 28.94 10.71 
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อัตราส่วนทางการเงนิทีส่าํคัญ 

สาํหรับปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 2563 และ 2564  

อัตราส่วนทางการเงนิ 
งบการเงิน 

2562 
2563 

(ปรับปรุงใหม่) 
2564 

อัตราส่วนสภาพคลอ่ง  

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.58 1.91 1.99 

  อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเรว็ (เท่า) 0.14  0.35  0.27 

 อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด (เท่า) 0.17 0.71 0.41 

  อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ารคา้ (เท่า) 21.87 24.26 18.99 

  ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 17 15 19 

  อตัราส่วนหมนุเวยีนสินคา้คงเหลือ (เท่า) 1.57 2.00 1.99 

  ระยะเวลาขายสินคา้เฉล่ีย (วนั) 233 183 183 

  อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนีก้ารคา้ (เท่า) 16.49 24.67 40.26 

  ระยะเวลาชาํระหนีเ้ฉล่ีย (วนั) 22 15 9 

  วงจรเงินสด (วนั) 228 183 193 

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร  

  อตัรากาํไรขัน้ตน้ (%) 27.59% 28.45% 28.25% 

  อตัรากาํไรจากการดาํเนินงาน (%) 7.39% 10.81% 6.74% 

 อตัราส่วนเงินสดต่อการทาํกาํไร (%) 79.30% 179.48% 156.30% 

  อตัราส่วนกาํไรสทุธิ (%) 5.11% 8.03% 5.05% 

  อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (%) 11.22% 21.38% 10.65% 

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ (%) 6.19% 11.86% 6.49% 

  อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร (%) 30.08% 50.71% 30.06% 

  อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ (เท่า) 1.21 1.48 1.28 

อัตราส่วนวเิคราะหอ์ตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายการเงนิ  

  อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 0.91 0.69 0.60 

  อตัราส่วนความสามารถชาํระดอกเบีย้ (เท่า) 5.57 34.02 25.54 

 อตัราส่วนความสามารถชาํระภาระผกูพนั (เท่า) 0.31 0.86 0.53 

 อตัราการจ่ายเงินปันผล  (%) 186.74% 43.21% 261.05% 

  อตัรากาํไรสทุธิต่อหุน้ปรบัลดเต็มท่ี * (บาท) 0.12* 0.22* 0.11 

หมายเหต:ุ * คาํนวณที่ฐานทนุจดทะเบียน 320 ลา้นหุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  



                          บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
                                                                                                                       Function International Public Company Limited 

 

ส่วนท่ี 2.2.5 ขอ้มลูทั่วไปและขอ้มลูสาํคญัอ่ืน หนา้ 1 

 

5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสาํคญัอื่น 

 

1. ข้อมูลทั่วไป  

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษทั  

ชื่อบริษทั บรษิัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัท” หรือ “FTI”) 

ชื่อภาษาอังกฤษ Function International Public Company Limited  

เลขทะเบียนบริษทั 0107564000421 

ประเภทธุรกิจ ประกอบธุรกิจนาํเขา้ ประกอบ ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบัระบบบาํบดันํา้ (Water 

Treatment) ครบวงจร ไดแ้ก่ เคร่ืองกรองนํา้ จาํหน่ายไสก้รอง สารกรอง ตลอดจนอุปกรณ์

สาํหรบัเคร่ืองกรองนํา้ รวมถึงการใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้ง  

ทีต่ั้งสาํนักงานใหญ่ 313 ถนนเจรญิพฒันา แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 

โทรศพัท ์: 0-2540-6263 

โทรสาร  :  0-2907-4100 

Home Page www.functioninter.co.th 

ทุนจดทะเบียน 450 ลา้นบาท / 450 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

ทุนจดทะเบียนชาํระแล้ว 320 ลา้นบาท / 320 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

 

นายทะเบียนหลักทรัพย ์

บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังาน : เลขท่ี 93 อาคารตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย อาคารบี ชัน้ 1   

ถนนรชัดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์ : 0-2009-9000 

โทรสาร : 0-2009-9991 

 

ทีป่รึกษาทางการเงนิ 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 849 อาคารวรวฒัน ์ชัน้ 11 ถนนสีลม  

แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์ : 0-2635-1700 

โทรสาร : 0-2635-1662 
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ผู้สอบบัญชี 

บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังานใหญ่ : 316/32 ถนนสขุมุวิท 22 แขวงคลองตนั 

เขตคลองเตย จงัหวดักรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศพัท ์ : 0-2259-5300 

โทรสาร : 0-2259-8956 

 

ผู้ตรวจสอบภายใน 

บรษิัท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จาํกดั 

ท่ีตัง้สาํนกังาน : เลขท่ี 281/156-162 เดอะฟิฟท ์อเวนิว อาคารบี ชัน้ 2  

ถนนกรุงเทพฯ-นนทบรีุ ตาํบลบางเขน 10120 

อาํเภอเมอืง จงัหวดันนทบรีุ 11000 

โทรศพัท ์ : 0-2526-6100 

 

ทีป่รึกษากฎหมาย 

บรษิัท เทพ จาํกดั (สาํนกังานกฎหมายเทพ) 

ท่ีตัง้สาํนกังาน : เลขท่ี 1193 อาคารเอ็กซิม ชัน้ 11 หอ้ง 1106-1108 ถนนพหลโยธิน  

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 

โทรศพัท ์ : 0-2278-1679-84 
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2. ข้อมูลสาํคัญอืน่ 

 

2.1 ข้อมูลอื่นทีอ่าจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน 

- ไม่มี – 

 

2.2 ข้อจาํกัดของผู้ถือหุ้นต่างประเทศ  

ในกรณีท่ีบริษัทเสนอขายหุน้เพ่ิมทุน หรือออกใบแสดงสิทธิในการซือ้หุน้เพ่ิมทุนท่ีโอนสิทธิได ้(Transferable Subscription 

Right หรือ TSR) ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ตามสดัส่วนการถือหุน้ บริษัทอาจพิจารณาไม่ออกและเสนอขายหุน้หรือตราสารดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ท่ีจะทาํใหบ้รษิัทมีหนา้ท่ีตามกฎหมายต่างประเทศ 
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3. ข้อพพิาททางกฎหมาย 

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายซึ่งอาจมีผลกระทบดา้นลบต่อทรพัยสิ์นของบริษัทท่ีมีจาํนวน

สงูกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุน้ และไม่มีขอ้พิพาททางกฎหมายใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดผลกระทบในเชิงลบอย่างมีนยัสาํคัญต่อ

การดาํเนินธุรกิจของบรษิัท 
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4. ตลาดรอง 

 

บรษิัทไม่มหีลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศอ่ืน 
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6. นโยบายกาํกับดูแลกิจการ 

 

1.  ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบตัิการกาํกับดูแลกจิการ 

 

บริษัทตระหนกัถึงความสาํคญัของการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีว่าเป็นส่ิงสาํคญัท่ีจะช่วยส่งเสริมการดาํเนินงานของบรษิัท

ใหม้ีประสิทธิภาพและมีการเจรญิเตบิโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจะนาํไปสู่ประโยชนส์งูสดุต่อผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งทกุฝ่าย ตัง้แตพ่นกังาน นกั

ลงทุน ผูถื้อหุน้ และผูม้ีส่วนไดเ้สีย ดังนั้นบริษัทจึงใหม้ีการจดัทาํนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีขึน้ เพ่ือใหค้ณะกรรมการ 

ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ทาํใหเ้กิดความเชื่อมั่นว่าการดาํเนินงานใด ๆ ของบริษัทเป็นไปดว้ย

ความโปรง่ใส เป็นธรรม และคาํนึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย 

นโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ครอบคลุมหลักปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate 

Governance) โดยประกอบดว้ยหลกัปฏิบตัิ 8 ขอ้ ดงันี ้

หลกัปฏิบตัิ 1 ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํองคก์รท่ีสรา้งคณุค่าใหแ้ก่

กิจการอย่างยั่งยืน 

หลกัปฏิบตัิ 2 กาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน 

หลกัปฏิบตัิ 3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

หลกัปฏิบตัิ 4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร 

หลกัปฏิบตัิ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนไดเ้สีย สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

หลกัปฏิบตัิ 6 ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัปฏิบตัิ 7 รกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 

หลกัปฏิบตัิ 8 สนบัสนนุการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 

 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นําองคก์รที่

สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน 

1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในฐานะผูน้าํท่ีตอ้งกาํกับดูแลใหอ้งคก์รมี

การบรหิารจดัการท่ีดี ซึ่งครอบคลมุถึงการกาํหนดวตัถปุระสงค ์เป้าหมาย กลยทุธ ์นโยบายการดาํเนินงาน ตลอดจนการจดัสรร

ทรพัยากรสาํคญัเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน  

1.2 คณะกรรมการจะกาํกับดูแลใหก้ิจการสามารถแข่งขันไดแ้ละมีผลประกอบการท่ีดีโดยคาํนึงถึงผลกระทบใน

ระยะยาว ภายใตก้ารประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย เป็น

ประโยชนต์่อสงัคมและคาํนึงถึงการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง   

1.3 คณะกรรมการจะดูแลใหก้รรมการและผูบ้ริหารทุกคนปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมัดระวัง (duty of 

care) ซื่อสตัยส์จุรติต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดแูลใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชมุผูถื้อ

หุน้   รวมถึงนโยบายหรือแนวทางท่ีไดก้าํหนดไวข้องบริษัท โดยตอ้งจดัใหก้ลไกอย่างเพียงพอท่ีจะมั่นใจไดว้่า การดาํเนินงาน

ของบรษิัทเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชมุคณะกรรมกรร มติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ และนโยบาย



                          บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
                                                                                      Function International Public Company Limited 

 

ส่วนท่ี 2.3.6 นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ หนา้ 2 

 

ต่าง ๆ ของบริษัท เช่น นโยบายการทาํรายการระหว่างกัน (Related Party Transaction Policy) และนโยบายการต่อตา้นการ

ทุจริตคอรร์ปัชั่น (Anti-Corruption Policy) เป็นตน้ รวมทัง้มีกระบวนการอนุมตัิการดาํเนินงานท่ีสาํคญั เช่น การลงทุน การทาํ

ธุรกรรมท่ีมีผลกระทบต่อบรษิัทอย่างมีนยัสาํคญั และการจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

1.4 บริษัทมีกรรมการอิสระจะทาํหน้าท่ีในการตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายจัดการ เสนอแนะและแสดงความ

คิดเห็น สนบัสนนุนโยบายท่ีเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ หรือคดัคา้นแนวทางท่ีอาจก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมหรือไม่โปร่งใสซึ่ง

อาจกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ดูแลให้บริษัทกาํหนดและเปิดเผยนโยบายต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งและจาํเป็น รวมถึงนโยบายการทาํรายการระหว่างกนั เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบริษัท และผู้

ถือหุน้ 

1.5 คณะกรรมการบริษัทเข้าใจบทบาท ขอบเขตหน้าท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง

กาํหนดขอบเขตการมอบหมายหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบใหค้ณะกรรมการชุดย่อยและฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน ตลอดจน

ติดตามดแูลใหป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมาย โดยมีการกาํหนดกฎบตัรต่าง ๆ ของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการ

ชุดย่อยไวเ้ป็นลายลักษณอ์กัษร และจัดใหม้ีการทบทวนกฎบตัรดังกล่าวเป็นประจาํอย่างนอ้ยปีละครัง้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับ

ทิศทางของบริษัทและไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพ่ือปฏิบัติหนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงการ

ประสานงานใหม้ีการปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ 

1.6  คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อย จาํนวน 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบรหิารความ

เส่ียง เพ่ือกลั่นกรองการดาํเนินงานภายใตข้อบเขต อาํนาจหนา้ท่ีท่ีกาํหนดไว ้อันจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของ

คณะกรรมการบรษิัท โดยองคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ 

 

หลักปฏิบัติ 2 กาํหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ป็นไปเพื่อความย่ังยืน 

คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ นโยบายคุณภาพ รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจาํปี 

เพ่ือใหพ้นกังานของบรษิัทไดน้าํไปปฏิบตัิใหบ้รรลผุลสาํเรจ็ตามเป้าหมายท่ีไดต้ัง้ไวอ้ย่างยั่งยืน  

วิสยัทศัน ์

เป็นองคก์รท่ีเป็นผูน้าํดา้นผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบันํา้อย่างครบวงจรทัง้ในประเทศไทยและในภมูิภาคอาเซียน 

พนัธกิจ 

1. จดัหาและพฒันาผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบันํา้ในราคายตุิธรรมเพ่ือเป็นทางเลือกและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ท่ีมี

หลากหลาย 

2. มุ่งมั่นในการพฒันาความสมัพนัธท่ี์ยั่งยืนระหว่างบริษัทกับลกูคา้ คู่คา้ ผูร้่วมลงทนุและชมุชนท่ีเก่ียวขอ้ง ในลกัษณะ

ท่ีเป็นพนัธมิตรกนัเพ่ือใหเ้กิดประโยชนท่ี์สงูสดุกบัทกุฝ่าย 

3. ใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมเป็นหลกัในการประกอบกิจการเพ่ือการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบริการเก่ียวกับนํา้เป็นไป

อย่างไรข้ีดจาํกดั 

4. มุ่งพฒันาบคุลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพในธุรกิจท่ีเก่ียวกบันํา้ มีคณุธรรมและจรยิธรรมในการทาํงาน 
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นโยบายคณุภาพ 

มุ่งมั่นใหบ้ริการ ส่งมอบผลิตภัณฑเ์ก่ียวกับนํา้อย่างครบวงจร ดว้ยนวัตกรรมและการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ในราคา

ยตุิธรรม  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษิัทจะกาํกบัดแูลใหม้ั่นใจว่า วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธ ์และแผนงานประจาํปี

ของบริษัท จะสอดคลอ้งกับการบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของบริษัท โดยมีการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใช้

อย่างเหมาะสม  

 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัททีมี่ประสิทธิผล 

3.1 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลการกําหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ทั้งในเร่ืองขนาด 

องคป์ระกอบ สดัส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระท่ีเหมาะสมและจาํเป็นต่อการนาํพาองคก์รสู่วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัท่ีกาํหนด

ไว ้และจะทาํการเปิดเผยองคป์ระกอบของคณะกรรมการและขอ้มลูกรรมการในรายงานประจาํปี และบนเว็บไซตข์องบรษิัท 

3.2  คณะกรรมการบรษิัทจะเลือกบุคคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการบริษัท และดูแลใหม้ั่นใจว่า องคป์ระกอบ

และการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอือ้ต่อการใชดุ้ลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะ

กาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการบริษัทและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารใหช้ดัเจน เพ่ือไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอาํนาจโดยไม่

จาํกดั โดยแยกบคุคลท่ีดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบรษิัทออกจากบคุคลท่ีดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

3.3  คณะกรรมการบรษิัทจะกาํกบัดแูลใหก้ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการบรษิัทมีกระบวนการท่ีโปรง่ใสและชดัเจน 

เพ่ือให้ไดค้ณะกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติสอดคลอ้งกับองคป์ระกอบท่ีกาํหนดไว้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนจะพิจารณาคดัเลือกบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนาํเสนอท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ โดยคณะกรรมการจะตอ้งสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูอย่างเพียงพอเพ่ือประกอบการ

ตดัสินใจ 

3.4  ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการใหผู้้ถือหุน้อนุมัติ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะ

พิจารณาใหโ้ครงสรา้งและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรบัผิดชอบและจูงใจใหค้ณะกรรมการนาํพาองคก์รให้

ดาํเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา  ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษทัมี

หนา้ท่ีพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหม้ีความเหมาะสมทัง้ค่าตอบแทนในอตัราคงท่ี (เช่น ค่าตอบแทนประจาํ เบีย้ประชมุ 

เป็นตน้) และค่าตอบแทนตามผลการดาํเนินงานของบริษัท (เช่น โบนัส บาํเหน็จ เป็นตน้) ก่อนนาํเสนอใหผู้ถื้อหุน้เป็นผูอ้นุมตัิ

โครงสรา้งและอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้รูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน  

3.5  คณะกรรมการบริษัทจะกาํกับดูแลใหก้รรมการบริษัททุกคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ท่ีและจดัสรร

เวลาอย่างเพียงพอ โดยจะกาํหนดหลกัเกณฑใ์นการดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัท เพ่ือใหม้ั่นใจว่ากรรมการ

บริษัทสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีในบรษิัทไดอ้ย่างเพียงพอ โดยกาํหนดจาํนวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละ

คนจะไปดาํรงตาํแหน่งใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสภาพธุรกิจของบรษิัท 

3.6  คณะกรรมการบริษัทจะกาํกบัดแูลใหม้ีกรอบและกลไกในการกาํกบัดแูลนโยบายและการดาํเนินงานของบรษิัท

ย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบรษิัทไปลงทนุอย่างมีนยัสาํคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกบักิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้บรษิัทย่อยและกิจการอ่ืน

ท่ีบรษิัทไปลงทนุมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 
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3.7  คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติหน้า ท่ีประจําปีของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดย่อย และกรรมการรายบุคคล อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยผลประเมินควรถูกนาํไปใชส้าํหรบัการพฒันาการ

ปฏิบตัิหนา้ท่ีต่อไป 

3.8  คณะกรรมการบริษัทจะกาํกบัดูแลใหค้ณะกรรมการบริษัทและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบั

บทบาทหนา้ท่ี ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนนุใหก้รรมการทกุคน

ไดร้บัการเสริมสรา้งทกัษะและความรูส้าํหรบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ โดยบุคคลท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการ

ใหม่จะไดร้บัการแนะนาํและมีขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ท่ี ซึ่งรวมถึงความเขา้ใจในวตัถปุระสงค ์เป้าหมายหลกั 

วิสัยทัศน ์พันธกิจ ค่านิยมขององคก์ร ตลอดจนลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของกิจการ รวมถึงการดูแลให้

กรรมการบรษิัทไดร้บัการอบรมและพฒันาความรูท่ี้จาํเป็นอย่างต่อเน่ือง 

3.9  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย สามารถ

เข้าถึงข้อมูลท่ีจําเป็น และมีเลขานุการบริษัทท่ีมีความรูแ้ละประสบการณ์ท่ีจําเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการกําหนดการประชุมและวาระการประชุม

คณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหนา้ เพ่ือใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชมุได ้และสนบัสนุนการเชิญผูบ้รหิาร

ระดบัสงูเขา้รว่มประชมุคณะกรรมการบรษิัท เพ่ือใหข้อ้มลูสารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเตมิในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง 

และเพ่ือใหโ้อกาสรูจ้กัผูบ้รหิารระดบัสงูสาํหรบัใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

4.1  คณะกรรมการจะดาํเนินการให้มั่นใจว่ามีการสรรหาและพัฒนากรรมการผู้จัดการใหญ่ประธานเจา้หนา้ท่ี

บรหิารและผูบ้รหิารระดบัสงูใหม้ีความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และคณุลกัษณะท่ีจาํเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

4.2  คณะกรรมการควรกาํกบัดแูลใหม้ีการกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

4.3  คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสรา้งและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุน้ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ

ดาํเนินงานของกิจการ 

4.4  คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรใหม้ีจาํนวน ความรู ้ทักษะ ประสบการณ ์และ

แรงจงูใจท่ีเหมาะสม 

 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 

5.1  คณะกรรมการบริษัทจะใหค้วามสาํคญัและสนบัสนุนการสรา้งนวตักรรมท่ีก่อใหเ้กิดมลูค่าแก่ธุรกิจควบคู่ไปกบั

การสรา้งคณุประโยชนต์่อลกูคา้หรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

5.2  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีติดตามดูแลให้บริษัทประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ

ส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงใหม้ีการจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคาํนึงถึงผลกระทบ

และการพฒันาทรพัยากรตลอดสาย value chain เพ่ือใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายไดอ้ย่างยั่งยืน  
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5.3  คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีดูแลให้มีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและ

พฒันาการดาํเนินงาน การบรหิารความเส่ียง เพ่ือใหก้ิจการสามารถบรรลวุตัถปุระสงค ์และเป้าหมายหลกัของกิจการ  

(รายละเอียดแนวปฏิบตัิการรบัผิดชอบผูม้ีส่วนไดเ้สีย อยู่ในส่วนท่ี 2.2 ขอ้ 3 การขบัเคล่ือนธุรกิจดว้ยความยั่งยืน) 

  
 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

6.1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีสอบทานระบบควบคุมภายในของบรษิัท 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในครบถว้นสมบูรณท์ัง้ 5 องคป์ระกอบ คือ ดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม ดา้น

การบริหารความเส่ียง ดา้นการควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ดา้นระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู และดา้น

ระบบการติดตาม ตามกรอบแนวทางปฏิบตัิดา้นการควบคมุภายในของ COSO ท่ีเพียงพอและรายงานคณะกรรมการบรษิัท 

6.2. บริษัทไดจ้ัดให้มีระบบควบคุมภายในเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่าบริษัทจะมีการดาํเนินงานท่ีมี

ประสิทธิผลและเพ่ิมความน่าเชื่อถือใหก้ับงบการเงิน โดยบริษัทไดจ้ดัตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ รายงาน

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทาํหนา้ท่ีเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยทุก ๆ 3 

เดือน และประสานงานกบัท่ีปรกึษาผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายในของบรษิัท 

6.3.  บริษัทมีนโยบายท่ีจะมอบหมายให้กรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นผู้มีความ

เชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัท เป็นตวัแทนของบริษัทเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิัทย่อยหรือบริษัทรว่มของบรษิัท (ถา้

มี) เพ่ือกาํกบัดแูลการบรหิารจดัการและรายงานผลการดาํเนินงานใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบรษิัททราบเป็นรายไตรมาส ทัง้นี ้

สดัส่วนตวัแทนของบริษัทท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทรว่ม อย่างนอ้ยจะเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้

ของบริษัท และ/หรือตามขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยและบริษัทรว่มดงักล่าว โดยการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวตอ้ง

ไดร้บัการอนมุตัิจากท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท  

6.4. บริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผูร้บัผิดชอบในการดาํเนินการจัดตัง้คณะทาํงานซึ่ง

ประกอบไปดว้ยผูบ้ริหารของบริษัท โดยคณะทาํงานดงักล่าวจะร่วมกันประชุมและประเมินความเส่ียงทั่วทั้งองคก์ร ทั้งท่ีเกิด

จากปัจจยัภายนอกและปัจจยัภายในอย่างสมํ่าเสมอ และจะทาํการวิเคราะหถ์ึงปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ โอกาสเกิดและระดบั

ความรุนแรงของผลกระทบ พรอ้มทั้งร่วมกันกาํหนดมาตรการบริหารความเส่ียงและผู้รับผิดชอบ โดยคณะทาํงานท่ีไดร้บั

มอบหมายจะคอยดูแลติดตามความเส่ียงตามแผนท่ีไดว้างไวโ้ดยความร่วมมือและประสานงานจากหน่วยงานฝ่ายต่าง ๆ  และ

รายงานผลให้กับคณะกรรมการบริหารความเส่ียงรับทราบ จากนั้น คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะทาํหน้าท่ีประเมิน

ประสิทธิภาพของการบริหารความเส่ียงแลว้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ เพ่ือช่วยใหท้ราบ

จดุอ่อนและปรบัปรุงนโยบายใหม้ีประสิทธิภาพดีขึน้ 

6.5. คณะกรรมการบรษิัทติดตามดแูลและจะจดัการความขดัแยง้ของผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่างบรษิัท กบั

ฝ่ายบรหิาร คณะกรรมการบรษิัท หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกนัการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยสิ์น ขอ้มลูและโอกาสของ

บริษัท และการทาํธุรกรรมกับผูท่ี้มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกับบริษัท ในลกัษณะท่ีไม่สมควร รวมถึงกาํหนดแนวปฏิบตัิไวใ้นกฎ

บัตร จรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบัติในการทาํงาน (Code of Conduct) และนโยบายการใชข้อ้มูลภายในไวเ้ป็นลายลักษณ์

อกัษร 
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6.6. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นท่ีชดัเจน โดยไดส่ื้อสารในทกุระดบัขององคก์รและ

บุคคลภายนอกเพ่ือใหเ้กิดการนาํไปปฏิบตัิไดจ้ริง และคณะกรรมการบริษัทจะจดัใหม้ีโครงการหรือแนวทางต่อตา้นการทุจรติ

คอรร์ปัชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังใหพ้นักงานทุกคนปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบัท่ี

เก่ียวขอ้ง 

6.7. คณะกรรมการบรษิัทจะกาํกบัดแูลใหม้ีกลไกในการรบัเร่ืองรอ้งเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส และ

กาํหนดแนวทางปฏิบตัิท่ีชดัเจน  

 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 

7.1. คณะกรรมการบรษิัทรบัผิดชอบดูแลใหร้ะบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัถูกตอ้ง 

เพียงพอ ทนัเวลา รวมทัง้เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.2. คณะกรรมการบรษิัทจะติดตามดแูลเพ่ือใหบ้รษิทัมีความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถ

ในการชาํระหนี ้

7.3. หากเกิดภาวะท่ีบริษัทประสบปัญหาทางการเงนิหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะทาํให้

มั่นใจไดว้่ามีแผนในการแกไ้ขปัญหาหรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงนิได ้ทัง้นีภ้ายใตก้ารคาํนึงถงึสิทธิของผูม้ี

ส่วนไดเ้สีย และความสมเหตสุมผล 

7.4. คณะกรรมการบริษัทจะรายงานนโยบายการขับเคล่ือนความยั่งยืนของธุรกิจ นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดา้นการบริหารความเส่ียง และนโยบายเก่ียวกับการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสังคมท่ีไดใ้หค้วาม

เห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว รวมทัง้กรณีท่ีไมส่ามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวไดพ้รอ้มดว้ย

เหตผุล โดยรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แบบ 56-1 One Report และเว็บไซตข์องบรษิัท เป็นตน้ 

7.5. นอกจากการเผยแพร่ขอ้มลูตามเกณฑท่ี์กาํหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แบบ

แสดงรายการข้อมูลประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) แล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้ง

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางอ่ืนดว้ย เช่น เว็บไซตข์องบริษัท โดยจะกระทาํอย่างสมํ่าเสมอ พรอ้มทั้งจะ

นาํเสนอขอ้มลูท่ีเป็นปัจจบุนั 

7.6. คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ท่ีกาํกบัดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้ีหน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธท่ี์

ทาํหน้าท่ีส่ือสารกับผู้ถือหุน้และผู้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห ์ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และ

ทนัเวลา 

7.7. คณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ท่ีส่งเสรมิใหม้ีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู 

 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

8.1    บรษิัทใหค้วามสาํคญัในสิทธิของผูถื้อหุน้ซึ่งอาจไม่จาํกดัเฉพาะสิทธิท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้โดยไม่กระทาํการใด ๆ 

อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ทกุราย ทกุกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั และส่งเสรมิใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิ

ของตนทัง้ในฐานะนกัลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละในฐานะเจา้ของบรษิัทดว้ยวิธีการและมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรบัและเชื่อถือได ้โดย

ใหสิ้ทธิในการซือ้ ขาย โอนหลกัทรพัยท่ี์ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การไดร้บัส่วนแบ่งกาํไรจากบริษัท การเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ 

การเสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในท่ี
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ประชุมอย่างเป็นอิสระ และการร่วมตดัสินใจในเร่ืองสาํคญัของบริษัท เช่น การเลือกตัง้กรรมการ การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและ

การกาํหนดค่าสอบบญัชี การแกไ้ขหนังสือบริคณหส์นธิและขอ้บังคบัของบริษัท และการอนุมตัิธุรกรรมท่ีสาํคญัและมีผลต่อ

ทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท 

นอกจากสิทธิขัน้พืน้ฐานดงักล่าวขา้งตน้ บรษิัทยงัไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นการส่งเสรมิและอาํนวย

ความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้เพ่ิมเติม ดงันี ้

1) ใหข้อ้มูลท่ีสาํคัญและจาํเป็นสาํหรบัผูถื้อหุน้เก่ียวกับการดาํเนินธุรกิจอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ ์โดย

เปิดเผยขอ้มลูนัน้ผ่านเว็บไซตข์องบริษัท หรือเว็บไซตข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (หลงัจากบริษัทเขา้จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 

2) จดัส่งหนงัสือนดัประชมุพรอ้มทัง้ขอ้มลูประกอบการประชมุตามวาระต่าง ๆ โดยมีการใหข้อ้มลูวนั เวลา สถานท่ี 

และวาระการประชมุ และมีคาํชีแ้จงและเหตผุลประกอบ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในแตล่ะวาระหรือประกอบมติท่ีขอ

ตามท่ีระบุไวใ้นหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถื้อหุน้ หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม รวมถึงขอ้มูลทั้งหมดท่ี

เก่ียวขอ้งกับเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชมุ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูอย่างครบถว้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุไม่

นอ้ยกว่า 21 วนั ยกเวน้กรณีมีความจาํเป็นเรง่ด่วน บรษิัทจะแจง้ล่วงหนา้ในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด และจะไม่

กระทาํการใด ๆ ท่ีเป็นการจาํกัดโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบริษัท นอกจากนี ้บริษัทจะนาํขอ้มลูดงักล่าว

เผยแพรล่งในเว็บไซตข์องบรษิัทก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

3) อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มท่ี และละเวน้การกระทาํ

ใด ๆ ท่ีเป็นการจาํกัดโอกาสในการเขา้ประชุมของผูถื้อหุน้ เช่น การเขา้ประชุมเพ่ือออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีท่ียุ่งยากหรือมี

ค่าใชจ้่ายมากเกินไป สถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้มีความสะดวกต่อการเดินทาง วนัและเวลาท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

4) ประธานท่ีประชุมจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดม้ีโอกาสในการแสดงความเห็นและตัง้

คาํถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทไดอ้ย่างอิสระและมีสิทธิเท่าเทียมกัน รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ส่งคาํถาม

ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมโดยกาํหนดหลักเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มกับการนาํส่ง

หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ และจะเผยแพรห่ลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ดงักล่าวไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทดว้ย 

5) สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้เสนอ

ชื่อกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

6) ส่งเสริมให้บริษัทนาํเทคโนโลยีมาใชก้ับการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและ

แสดงผล เพ่ือใหก้ารดาํเนินการประชมุสามารถทาํไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง แม่นยาํ 

7) ส่งเสริมใหก้รรมการและผูบ้ริหารระดบัสงูของบริษัททกุคนเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อ

หุน้ 

8) จัดใหม้ีการลงมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้แยกรายการย่อย ในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตัง้

กรรมการ 

9) ส่งเสริมใหม้ีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อ

หุน้ และเปิดเผยใหท่ี้ประชมุทราบพรอ้มบนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุ 
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10) สนบัสนนุใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสาํคญั เช่น การทาํรายการเก่ียวโยง การทาํรายการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์เป็นตน้ เพ่ือความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

11) จัดให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกการชีแ้จงขั้นตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนใหท่ี้

ประชุมทราบก่อนดาํเนินการประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตัง้ประเด็นหรือซักถาม และบันทึกคาํถามคาํตอบ ผลการ

ลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผูถื้อหุน้เห็นดว้ย คดัคา้น หรืองดออกเสียงอย่างไร รวมทัง้บนัทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชมุ

และกรรมการท่ีลาประชมุดว้ย และเปิดเผยรายงานการประชมุบนเวบ็ไซตข์องบรษิัทภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการประชมุผูถื้อ

หุน้ 

8.2  การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกนั บรษิัทมีนโยบายจดัการใหผู้ถื้อหุน้ทกุราย ทัง้ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้รหิาร และ

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร ทัง้ผูถื้อหุน้รายใหญ่และรายย่อย รวมทัง้ผูถื้อหุน้ต่างชาติไดร้บัการปฏิบตัิท่ีเท่าเทียมกันและเป็นธรรม 

โดยมีแนวปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้

1) ส่งหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ โดยมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทอย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนนัดวนัประชุมผูถื้อหุน้ ยกเวน้กรณีมีความจาํเป็น

เรง่ด่วน บรษิัทจะแจง้ล่วงหนา้ในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด ก่อนวนันดัประชมุผูถื้อหุน้ 

2) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประชุม ขัน้ตอนการออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิการออกเสียง

ลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ 

3) กาํหนดใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจาํนวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู่ โดยหน่ึงหุน้มีสิทธิเท่ากับหน่ึงเสียง 

นอกจากนี ้บรษิัทยงัใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุภายหลงัจากไดเ้ริ่มประชมุแลว้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสาํหรบัวาระท่ี

อยู่ในระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดม้ีการลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชมุตัง้แต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชมุและออกเสียงเป็นตน้ไป 

4) กาํหนดหลักเกณฑใ์นการให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย เสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อนวันประชุมผูถื้อหุ้นให้

ชดัเจนเป็นการล่วงหนา้ เพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพ่ิมวาระท่ีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอ

หรือไม่ นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหารไม่ควรเพ่ิมวาระการประชมุท่ีไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้โดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระ

สาํคญัท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสินใจ 

5) กาํหนดวิธีการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อผ่าน

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ล่วงหนา้กอ่นวนัประชมุผูถื้อหุน้พรอ้มขอ้มลูประกอบการพิจารณาดา้นคณุสมบตัิ

และการใหค้วามยินยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 

6) เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

7) กาํหนดใหก้รรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีรายงานการถือครองหลักทรพัยต์ามกฎหมาย จัดส่งรายงาน

ดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจาํ รวมทัง้ใหม้ีการเปิดเผยในรายงานประจาํปี 

8) กําหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งแนวทาง

ดงักล่าวใหทุ้กคนในบริษัทถือปฏิบตัิ และหา้มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูภายใน ทาํการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทภายใน 1 

เดือน ก่อนการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปีและเป็นเวลา 24 ชั่วโมงภายหลงัขอ้มลูสารสนเทศสาํคญั

ถกูเปิดเผย 
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9) กาํหนดใหก้รรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียอย่างนอ้ยก่อนการพิจารณาวาระนัน้และบนัทึกไวใ้นรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ และดูแลใหก้รรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียอย่างมีนัยสาํคญัในลักษณะท่ีอาจทาํใหก้รรมการรายดังกล่าวไม่

สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ ควรงดเวน้จากการมีส่วนรว่มในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้ ๆ 
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2.  จรรยาบรรณธุรกิจ 

บริษัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท") ไดก้าํหนดนโยบายเร่ืองจรรยาบรรณของบริษัท เพ่ือใช้

สาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุระดบัของบรษิัท และบรษิัทในเครือทกุบรษิัท โดยกาํหนดโยบายไวด้งันี ้

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย 

วตัถปุระสงคข์องบรษิัท คือ การทาํธุรกิจโดยชอบดว้ยกฎหมายและตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และเคารพในสิทธิ

ของผูค้า้หรือคู่คา้ และลกูคา้ของบรษิัท  

2. จรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วย 

2.1 การปฏิบัติตนตามระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ และคาํสั่งต่าง ๆ ของบริษัท จรรยาบรรณนีเ้ป็นส่วนท่ีเพ่ิมขึน้จาก

ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และคาํสั่งอ่ืน ๆ ของบริษัท หากขอ้ความในระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศ หรือคาํสั่งใด ๆ ขดัแยง้กับ

ขอ้ความในจรรยาบรรณ ใหใ้ชข้อ้ความในจรรยาบรรณนีแ้ทน 

2.2 กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนของบริษัท ตอ้งปฏิบตัิตนตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และคาํสั่งต่าง ๆ 

ของบรษิัท และของผูบ้งัคบับญัชาในระดบัเหนือขึน้ไป กล่าวคือ 

 2.2.1 ตอ้งสนบัสนนุนโยบายและการปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั่ง ขอ้ตกลง ประกาศ หรือหนงัสือเวียนของ

บรษิัทซึ่งประกาศใหพ้นกังานทกุคนทราบโดยเครง่ครดั 

 2.2.2 ตอ้งปฏิบัติงานในหน้าท่ีดว้ยความซื่อสัตยส์ุจริตและเท่ียงธรรม ตลอดจนตอ้งรายงานเหตุการณ์ท่ีอาจ

ก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง และทรพัยสิ์นของบรษิัทโดยเรว็ 

 2.2.3 ตอ้งสภุาพ ใหเ้กียรติ และใหค้วามนบัถือต่อผูร้ว่มงาน 

 2.2.4 ตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความตัง้ใจ วิรยิะอุตสาหะ รกัษาระเบียบ แบบแผนและธรรมาภิบาลของบริษัท เพ่ือ

เป็นแบบอย่างอนัดีใหแ้ก่พนกังานโดยทั่วไป เพ่ือใหบ้รษิัทมีความกา้วหนา้ และเป็นไปอย่างถกูตอ้งตามครรลองคลองธรรม 

 2.2.5 ตอ้งรกัษาไวซ้ึ่งผลประโยชนแ์ละความลับของบริษัทของลูกคา้ หรือท่ีเก่ียวกับกิจการใด ๆ ท่ีบริษัทไม่พึง

เปิดเผยโดยเครง่ครดั การเผยแพรข่่าวสารต่าง ๆ อนัเก่ียวกบัธุรกิจการเงินและตวับคุคลของบรษิัทจะตอ้งกระทาํตามแนวทางท่ี

ถูกตอ้งเหมาะสมท่ีไดร้บัอนุญาตเท่านัน้ และตอ้งกระทาํดว้ยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดงันัน้ ตลอดระยะเวลาท่ีเป็น

พนกังานของบริษัท และภายหลงัจากพน้สภาพของพนกังานของบริษัท พนกังานทุกคนตกลงจะรกัษาขอ้มลูอนัเป็นความลับ

ดงักล่าวขา้งตน้ไวเ้ป็นความลบั หากมีการเปิดเผยหรือส่งใหแ้ก่ผูอ่ื้นหรือใชข้อ้มลูดงักล่าวในเร่ืองอ่ืนใดนอกเหนือจากการปฏิบตัิ

หนา้ท่ีใหก้บับรษิัท พนกังานตกลงยินยอมรบัผิดชอบชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่บรษิัทตามท่ีเกิดขึน้จรงิทกุประการ 

 2.2.6 ตอ้งช่วยกนัระมดัระวงัและป้องกันทรพัยสิ์นของบริษัทโดยมิใหเ้สียหายหรือสูญหาย ไม่ว่าจากบุคคลหรือ

จากภัยพิบัติใด ๆ เท่าท่ีสามารถจะทาํไดอ้ย่างเต็มท่ี รวมทั้งไม่นาํส่ิงของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือทรัพยสิ์นของบริษัทไปใช้

ประโยชนส่์วนตวัหรือเพ่ือประโยชนข์องผูอ่ื้นท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท 

 2.2.7 บริหารงานโดยยึดมั่นในคณุธรรมและจริยธรรม รวมทัง้ส่งเสริมใหม้ีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดบัของ

บรษิัท ตลอดจนสอดส่องดแูลและจดัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ในบรษิัท 

 2.2.8 ตอ้งปกครองดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างใกลช้ิด มีความยตุธิรรม ไม่มีอคต ิ
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 2.2.9 ตอ้งพรอ้มท่ีจะทาํงานเป็นทีม และสามารถรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

 2.2.10 ตอ้งปฏิบัติตาม ตลอดจนตอ้งสนับสนุน และช่วยควบคุมกาํกับพนักงานในบังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม

ระเบียบ วินัย และขอ้กาํหนดของบริษัทในการใชร้ะบบคอมพิวเตอร ์ขอ้มูลคอมพิวเตอร ์ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอรข์อง

บริษัทอย่างเคร่งครดั เพ่ือให้การใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอรข์องบริษัทเป็นไปตามกฎหมายคอมพิวเตอร ์กฎหมายลิขสิทธ์ิ หรือ

กฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และป้องกนัมิใหเ้กิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลกัษณข์องบรษิัท  

2.3 ขอ้ไม่พึงปฏิบตัิ 

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัททุกคน พึงงดเวน้ไม่ปฏิบตัิหรือประพฤติตนไปในทางท่ีจะนาํไปสู่ความเส่ือม

เสียของบรษิัทและของตนเอง กล่าวคือ 

 2.3.1 ใชเ้วลาทาํงานของบรษิัทไปทาํอย่างอ่ืนหรือใชป้ระโยชนส่์วนตวั 

 2.3.2 ประกอบกิจการอันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชน์

ส่วนตวัหรือผูอ่ื้นหรือเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจครอบงาํการจดัการ ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบรษิัทไม่ว่าโดยตรงหรือออ้ม 

 2.3.3 ประพฤติตนไปในทางท่ีอาจทาํใหเ้ส่ือมเสียต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีและเกียรติคณุของบรษิัท  

 2.3.4 แจง้หรือใชข้อ้ความท่ีเป็นเท็จหรือปกปิดขอ้ความจรงิท่ีควรแจง้ต่อบรษิัท  

 2.3.5 ทาํงานดว้ยความประมาทเลินเล่อ กระทาํการใด ๆ อันไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติหนา้ท่ีของตนเองเพ่ือให้

งานลลุ่วงไปโดยถกูตอ้งและสจุรติ 

 2.3.6 ปกปิด หรือ บิดเบือนความจริง เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนข์องตนเอง หรือผูอ่ื้นซึ่งอาจจะเป็นผลเสียหาย

ต่อบรษิัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 

 2.3.7 ขดัขวาง หรือกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการขดัขวางการปฏิบตัิงานโดยชอบของผูม้ีอาํนาจหนา้ท่ีในบรษิัท หรือ

ออกคาํสั่งใด ๆ ใหพ้นกังานปฏิบตัิในทางมิชอบหรือผิดจรยิธรรม 

 2.3.8 ทาํผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อันส่งผลเสียหายใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็

ตาม 

 2.3.9 เปิดเผยค่าจา้งหรือเงินเดือน อตัราการขึน้เงินเดือนของตนเองหรือของผูอ่ื้น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 

 2.3.10 เรียกรบั หรือยินยอมจะรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ่ื์นใดจากลูกคา้ ผูค้า้ คู่คา้ คู่แข่งหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีทาํ

ธุรกิจกับบริษัท หรือการเลีย้งรบัรอง ซึ่งพิสจูนไ์ดว้่าเกินกว่าความเหมาะสม ยกเวน้ของขวญัตามประเพณีนิยม หรือการเลีย้ง

รบัรองทางธุรกิจตามปกติ หรือค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิธุรกิจ อนันาํมาซึ่งชื่อเสียงทางการคา้ เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนตามธรรม

เนียมนิยม 

 2.3.11 ให้สินบน และ/หรือการกระทาํใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท และ/หรือการคอรร์ัปชั่น ไม่ว่า

โดยตรงหรือผ่านบุคคลท่ีสาม และ/หรือใชอิ้ทธิพลอย่างไม่ถูกตอ้งต่อตัวแทนของรฐั ลูกคา้ หรือคู่คา้ ซึ่งเป็นการขัดแยง้ต่อ

นโยบายของบรษิัท  

 2.3.12 กระทาํการเพ่ิมเติม ตัดทอน หรือ แกไ้ขดว้ยประการใด ๆ ในบันทึกหรือขอ้มลูใด ๆ เพ่ือเปล่ียนแปลง หรือ

บิดเบือนผลการดาํเนินงาน และการบนัทึกบญัชีใหผิ้ดไปจากความเป็นจรงิโดยเจตนา ไม่ว่าเพ่ือจดุประสงคใ์ด ๆ ก็ตาม 
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 2.3.13 ชาํระเงิน หรือจดัการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือทาํใหเ้ขา้ใจไดว้่า ส่วนหน่ึงของการชาํระเงิน หรือการจดัการ

ทางธุรกิจนัน้ ๆ มีจดุประสงคอ่ื์นนอกเหนือจากวตัถปุระสงคท่ี์ไดร้ะบใุนเอกสารเพ่ือการชาํระเงินหรือการจดัการทางธุรกิจ 

 2.3.14 เป็นบุคคลท่ีมีหนีสิ้นลน้พน้ตวั หรือมีเหตุผลอย่างหน่ึงอย่างใดตามกฎหมายใหส้นันิษฐานไดว้่ามีหนีสิ้นลน้

พน้ตวั 

 2.3.15 ไม่รกัษาขอ้มลูทางทรพัยสิ์นทางปัญญาของบรษิัท หรือท่ีบรษิัทไดม้าจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีของพนกังาน 

 2.3.16 ลอกเลียนแบบผลงานและทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 

 2.3.17 กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 

 2.3.18 ให้หน่วยงานท่ีไม่ใช่สายจัดซือ้ ขอการสนับสนุนจากผู้คา้หรือคู่คา้ (หากมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งขอการ

สนบัสนุนดงักล่าวเพ่ือประโยชนข์องบริษัทใหห้น่วยงานต่าง ๆ หารือกับสายจดัซือ้เพ่ือเป็นผูร้บัผิดชอบดาํเนินการ ยกเวน้ การ

จดักิจกรรมรว่มทางการตลาด ใหก้ารตลาดของสายการตลาดและพฒันาธุรกิจเป็นผูร้บัผิดชอบ) 

 2.3.19 กระทาํการอนัเป็นการละเลย หรือเอือ้อาํนวยแก่บุคคลใด ๆ ท่ีจะเขา้มาแสวงหาประโยชน ์หรือเขา้ถึง หรือ

รบกวนระบบคอมพิวเตอร ์ขอ้มูลคอมพิวเตอร ์ขอ้มูลจราจรคอมพิวเตอรข์องบริษัทโดยมิชอบ หรือโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจาก

บริษัท หรือจงใจ สนับสนุน ยินยอมใหเ้กิดขึน้หรือมีอยู่ ซึ่งการกระทาํผิดของผู้ให้บริการ ตามกฎหมายคอมพิวเตอร ์หรือ

กฎหมายลิขสิทธิ์หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.3.20 ใชข้อ้มลูภายใน เพ่ือประโยชนข์องตนหรือบคุคลอ่ืนในการซือ้หรือขายหุน้ของบรษิัท หรือใหข้อ้มลูภายในแก่

บคุคลอ่ืน เพ่ือประโยชนใ์นการซือ้หรือขายหุน้ของบรษิัท  

3. ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย 

3.1 การฝ่าฝืนท่ีไม่รา้ยแรง: บคุคลดงักล่าวจะไดร้บัหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษร ซึ่งจะระบลุกัษณะของการฝ่าฝืน 

รวมทัง้มลูเหตท่ีุอาศยัเป็นหลกัของการฝ่าฝืนนัน้ โดยใหโ้อกาสบคุคลดงักล่าวโตแ้ยง้ขอ้กล่าวหาดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชา หาก

มีการฝ่าฝืนเป็นครัง้ท่ีสอง หรือบุคคลดังกล่าวไม่แกไ้ขความผิดจากการฝ่าฝืนในครัง้แรกตามท่ีไดร้บัหนังสือเตือนนั้น บุคคล

ดงักล่าวจะถกูลงโทษทางวินยัอย่างเครง่ครดั ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจา้งได ้

3.2 การฝ่าฝืนรา้ยแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดังต่อไปนี ้ เช่น การให้หรือการรับสินบน การฉ้อโกง การเปิดเผยข้อมูล

ความลับ หรือทรพัยสิ์นทางปัญญาของบริษัทต่อบุคคลท่ีสาม และการกระทาํใด ๆ ท่ีเส่ือมเสียต่อเกียรติคุณของบริษัท หรือ

ปกปิดหรือไม่รายงานข้อมูล การหารือ หรือเอกสารสาํคัญใด ๆ ต่อผู้บังคับบัญชา บริษัทอาจพิจารณาเลิกจา้งโดยไม่จ่าย

ค่าชดเชย และโดยไม่จาํเป็นตอ้งออกหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน 
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3.  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการทีส่าํคัญของนโยบาย แนวปฏิบตัิ และระบบการกาํกบัดูแลกิจการ 

บริษัทมีการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีสาํหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 และบริษัทไดป้รบัปรุง นโยบาย 

แนวปฏิบัติ และระบบการกํากับดูแลกิจการอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทได้ทบทวนนโยบายระดับองคก์ร และกฎบัตรของ

คณะกรรมการทกุชดุอย่างนอ้ย 1 ครัง้ต่อปี 

ทัง้นี ้ในปี 2564 ท่ีผ่านมา บรษิัทไดม้ีการอนมุตัิและประกาศใชน้โยบายระดบัองคก์รเพ่ิมเติม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ

กาํกบัดแูลและการยกระดบัมาตรฐานการกาํกบัดแูลกิจการของบรษิัท ดงันี ้

− นโยบายรายงานการมีส่วนไดเ้สียของกรรมการและผูบ้รหิาร 

− คู่มือการการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจ 

− นโยบายว่าดว้ยค่ารบัรองและของรางวลั 

− นโยบายและเป้าหมายการจดัการดา้นความยั่งยืน 

− นโยบายการพฒันาความยั่งยืนขององคก์ร 
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7.  โครงสร้างการกาํกับดูแลกจิการ 

 

1.  โครงสร้างการกาํกับดูแลกจิการ 

โครงสรา้งคณะกรรมการของบริษัทประกอบดว้ย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยจาํนวน 5 ชุด ไดแ้ก่ 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

และคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี

 

หมายเหต ุ

− ผูบ้ริหารสงูสดุ คือ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

− ผูบ้ริหารสี่รายแรก คือ ตัง้แต่ตาํแหน่ง รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร จนถึง ประธานเจา้หนา้ที่สายงาน 
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2.  ข้อมูลเกี่ยวกบัคณะกรรมการ 

2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทมีโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัทท่ีมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่านและไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวน

กรรมการทัง้หมดของบริษัท โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบตัิเป็นไปตามหลกัเกณฑข์องประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ.39/2559 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ (และท่ีมีการแกไ้ข

เพ่ิมเติม) ครบถว้นทกุประการ 

ทั้งนี ้ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564  คณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการจาํนวน 11 ท่าน โดยกรรมการอิสระมี

จาํนวน 6 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 11 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 55 จากจาํนวนกรรมการทัง้หมด 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

นโยบายของบรษิัทเก่ียวกบัการกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการบริษัทนัน้กาํหนดใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของ

บริษัท ซึ่งกาํหนดว่าในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 โดยพิจารณาจาก

กรรมการท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ทั้งนี ้กรรมการบริษัทมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และ

กรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งไปนัน้อาจไดร้บัเลือกตัง้จากท่ีประชุมผูถื้อหุน้เขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้ส่วนกรรมการอิสระมีวาระ

การดาํรงตาํแหน่งไม่เกิน 9 ปี เวน้แต่ไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ 

2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอาํนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล 

บรษิัทมีกรรมการบรษิัททัง้หมดจาํนวน 11 ท่าน ประกอบดว้ย: 

รายชื่อ ตาํแหน่ง 

1. ดร. นรศิ ชยัสตูร ประธานกรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 

2. ผศ. อมัพร เท่ียงตระกลู ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. รศ.ดร. ระพีพรรณ พิรยิะกลุ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

4. นายทวีศกัดิ์ ฟุ้งเกียรติเจรญิ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

5. พลเอก พิชิต บญุญาธิการ ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี / กรรมการอิสระ 

6. พล.ต.ท. สรุพงษ์ ชยัจนัทร ์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการอิสระ 

7. ดร. วิกร ภวูพชัร ์  ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร

ความเส่ียง / ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

8. ว่าท่ีรอ้ยตรี ธนโชติ แสนหาญ กรรมการบรหิาร 

9. นายสรุพงษ์ รุง่แจง้ กรรมการบรหิาร  

10. นายชรณั เลิศธีรพจน ์ กรรมการบรหิาร 

11. นายอรุณศกัดิ์ วงศก์วีวิทย ์ กรรมการบรหิาร 
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โดยมี นายอภิสิทธ์ิ จิรทัฬหกานต ์ปฏิบัติหนา้ท่ีเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัท รุ่นท่ี 

93/2561 ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิัทไทย 

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามผูกพันบริษัท 

กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนับรษิัท  คือ นายวิกร  ภวูพชัร ์หรือ นายอรุณศกัดิ์  วงศก์วีวิทย ์ลงลายมือชื่อรว่มกบั ว่าท่ี

รอ้ยตรี ธนโชติ  แสนหาญ หรือ นายสรุพงษ์  รุง่แจง้ รวมเป็นสองคนและประทบัตราสาํคญับรษิัท 

 

2.3 บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องคณะกรรมการบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ท่ีประชุมมีมติให้คณะกรรมการมี

อาํนาจและหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในการจดัการบริษัท ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคแ์ละขอ้บังคบัของบริษัท โดย

สรุปอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีสาํคญัไดด้งันี ้

1) ปฏิบตัิหนา้ท่ีในการกาํกับดูแลบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติท่ี

ประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท  

2) กาํหนดวิสัยทัศน ์พันธกิจ นโยบาย เป้าหมาย และทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง กาํกับดูแลการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของฝ่ายบริหารให้ดาํเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษัท

กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3) พิจารณาและปรบัปรุงแผนงบประมาณประจาํปีใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายและเป้าหมายในการดาํเนิน

ธุรกิจของบรษิัท รวมทัง้ตรวจสอบและควบคมุการใชจ้่ายงบประมาณของฝ่ายบรหิารใหเ้ป็นไปตามแผนงบประมาณ

ประจาํปีท่ีกาํหนดไว ้

4) ติดตามผลการดาํเนินงานของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณของบริษัทท่ีวางไว ้

โดยกําหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและเร่ืองสําคัญอ่ืน ๆ  ท่ีเ ก่ียวข้องกับบริษัทให้

คณะกรรมการบรษิัททราบในการประชมุคณะกรรมการบรษิัททกุไตรมาส 

5) ดาํเนินการใหบ้ริษัทมีระบบบญัชี การรายงานทางการเงิน  และการสอบบญัชีท่ีน่าเชื่อถือได ้เพ่ือใหง้บการเงินของ

บริษัทถูกตอ้ง แสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบบัญชีท่ีผ่านมาไดค้รบถว้น ตรงต่อความเป็นจริง   

และเป็นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองโดยทั่วไป โดยคณะกรรมการบริษัทตอ้งแสดงความรบัผิดชอบของตนใน

การจดัทาํรายงานทางการเงินควบคู่กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจาํปีและครอบคลมุในเร่ืองสาํคญั ๆ  

ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบตัิท่ีดีสาํหรบักรรมการบรษิัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6) ดูแลใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมทัง้มีระบบบรหิาร

ความเส่ียงท่ีครอบคลุม มีกระบวนการพิจารณาบริหารจัดการความเส่ียง การรายงานและการติดตามผลท่ีมี

ประสิทธิภาพ และมีกลไกในการรบัเร่ืองรอ้งเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส รวมทั้งติดตามผลการ

ประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในและผลการปฏิบตัิงานดา้นการบรหิารความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอ 



                          บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
                                                                                      Function International Public Company Limited 

 

ส่วนท่ี 2.3.7 โครงสรา้งการกาํกบัดแูลกิจการ หนา้ 4 

 

7) จดัใหม้ีนโยบายเก่ียวกบัการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีตามหลกัธรรมาภิบาลอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร และดาํเนินการ

ทบทวนนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท เพ่ือใหเ้ชื่อมั่นไดว้่าบริษัทสามารถดาํเนินการตามนโยบาย

ดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

8) พิจารณาแต่งตัง้บคุคลท่ีมีความรูค้วามสามารถและประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์่อบรษิัท เพ่ือดาํรงตาํแหน่งเป็น

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารและคณะกรรมการชดุย่อย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการ ไดแ้ก่ คณะกรรมการสรร

หาและกาํหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้ง กาํหนด ยกเลิก เพิกถอน หรือเปล่ียนแปลงอาํนาจ หนา้ท่ี และความ

รบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและคณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าวได ้

9) พิจารณาแต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพ่ือดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ

ขอ้กาํหนด และระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

10) พิจารณาและอนุมตัิการดาํเนินการท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินงานของบริษัทเพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสุดแก่

บรษิัท และผูถื้อหุน้โดยรวม 

11) พิจารณากาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนประจาํปีของบริษัท และหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์

อ่ืน ๆ สาํหรบักรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน ท่ีเหมาะสม  โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ผลประเมินการ

ปฏิบตัิงาน หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ความรูค้วามสามารถ เป็นตน้ 

12) กาํหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทย่อย รวมทัง้พิจารณาแต่งตัง้ผูแ้ทนท่ีมีความรู ้

ความสามารถจากบรษิัทเขา้เป็นกรรมการของบรษิัทย่อยตามสดัส่วนการถือหุน้ของบรษิัทในบรษิัทย่อย 

13) จดัใหม้ีนโยบายและกระบวนการในการทาํรายการระหว่างกนัระหว่างบรษิัทและบรษิัทย่อย กบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั

ท่ีชดัเจนและโปรง่ใสตรวจสอบได ้เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

14) พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ  โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทุกฝ่าย และผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มของบริษัทอย่างเป็น

ธรรม โดยกรรมการมีหนา้ท่ีตอ้งแจง้ใหบ้รษิัททราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมต่าง ๆ ของบริษัท และ

กรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนัน้ ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการทาํรายการของบรษิัท 

15) กาํกบัดแูลใหบ้รษิัทเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิทัอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ีผู้

มีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดส้ะดวกโดยเท่าเทียมกนั 

16) ดูแลใหบ้ริษัทสามารถดาํเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทั้งแผนพัฒนาพนักงาน ความต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร 

(Succession Plan) รวมทั้งดูแลใหม้ีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตาํแหน่งของกรรมการและผูบ้ริหาร

ระดบัสงูของบรษิัทท่ีมีประสิทธิผล 

17) คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบคุคลอ่ืนใด ปฏิบตัิการอย่างหน่ึงอย่างใดแทน

คณะกรรมการได ้ ทัง้นี ้การมอบอาํนาจดงักล่าวตอ้งจดัทาํเป็นลายลกัษณอ์กัษร หรือบนัทึกเป็นมติคณะกรรมการ

ในรายงานการประชุมคณะกรรมการอย่างชดัเจน รวมทั้งมีการระบุขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของผูร้บัมอบอาํนาจไว้

อย่างชัดเจน  ซึ่งคณะกรรมการสามารถยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลง หรือแก้ไขการมอบอาํนาจนั้น ๆ ไดเ้มื่อ

เห็นสมควร  นอกจากนี ้การมอบอาํนาจดงักล่าว จะไม่รวมถึงการมอบอาํนาจท่ีทาํใหผู้ร้บัมอบอาํนาจนัน้สามารถ

อนุมตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะใด ๆ หรือ
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อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัท ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย และ

หลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิไวแ้ลว้ 

18) กาํหนดเงินค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนสั และประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ตามความเห็น

ของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

19) พิจารณาตดัสินใจในเร่ืองสาํคญั เช่น นโยบายและแผนธุรกิจในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาํนาจการบริหาร และ

รายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกาํหนด เป็นต้น กรณีเป็นการตัดสินใจเร่ืองการทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย ์หรือการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ให้ปฏิบัติตามประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของ 

พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการตลาดทนุ และประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทยดว้ย ยกเว้นในกรณีท่ีรายการดังกล่าวจะตอ้งไดร้ับอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทจะไม่

สามารถพิจารณาอนมุตัิการทาํรายการดงักล่าวได ้

20) กาํหนดอาํนาจและระดับการอนุมัติในการทาํธุรกรรม และการดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับงานของบริษัทให้

คณะหรือบคุคลตามความเหมาะสมและใหเ้ป็นไปตามขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งโดยจดัทาํเป็นคู่มืออาํนาจดาํเนินการ 

และใหม้ีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ 

21) เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และพิจารณาค่าสอบบญัชีประจาํปี เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในการพิจารณาอนมุตัิ

แต่งตัง้ และกาํหนดค่าตอบแทน 

22) กาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรท่ีกาํหนดไว ้

23) คณะกรรมการตอ้งประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเองและประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยรวม 

 

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ  

ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้าํของคณะกรรมการบริษัท โดยหนา้ท่ีของประธานกรรมการครอบคลมุอย่างน้อยใน

เร่ืองดงัต่อไปนี ้

1) เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถเรียกใหป้ระชุมในท่ีประชุมแห่งเดียวกันหรือประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกสก์็ได ้หรือถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คน ขึน้ไปรอ้งขอใหเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธาน

กรรมการกาํหนดวนัประชมุภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ  

2) เป็นประธานในท่ีประชมุ และมีหนา้ท่ีดูแล จดัสรรเวลาแต่ละวาระใหอ้ย่างเพียงพอ สาํหรบักรรมการท่ีจะนาํเสนอ 

และอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นท่ีสาํคญัโดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และผูม้ี

ส่วนเก่ียวขอ้งอย่างเป็นธรรม 

3) กาํกับ ติดตาม และดูแลใหม้ั่นใจไดว้่า การปฏิบัติหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพและบรรลุตาม

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

4) ดแูลใหม้ั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์ร ท่ีมีจริยธรรมและการกาํกบัดแูล

กิจการท่ีด ี

5) กาํหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยหารือร่วมกับประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และมีมาตรการท่ีดแูลให้

เร่ืองสาํคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 
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6) จดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเด็นสาํคญักันอย่าง

รอบคอบโดยทั่วกนั การส่งเสรมิใหก้รรมการมีการใชด้ลุพินิจท่ีรอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

7) เสริมสรา้งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและกรรมการ ท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายจดัการ 
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3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย 

 

คณะกรรมการบรษิัทไดแ้ต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยจาํนวน 5 ชดุ ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี  

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2561 มีมตแิต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบจาํนวน 3 

ท่าน ประกอบดว้ย: 

1. ผศ. อมัพร  เท่ียงตระกลู*  ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผูม้ีความรูแ้ละประสบการณ์

เพียงพอท่ีจะทาํหนา้ท่ีสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน 

2. รศ.ดร. ระพีพรรณ  พิรยิะกลุ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายทวีศกัดิ์  ฟุ้งเกียรติเจรญิ กรรมการตรวจสอบ  

* ผศ. อมัพร เที่ยงตระกลู เป็นผูท้ี่มีความรูแ้ละประสบการณท์ีจ่ะสามารถทาํหนา้ที่สอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได ้โดย ผศ.อมัพร มี

คณุวฒิุทางการศกึษาดา้นบญัชีจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง และมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์มีประสบการณก์ารเป็นที่ปรกึษาการวางระบบบญัชีใหก้บั

บริษัทหลายแห่ง เคยดาํรงตาํแหน่งคณะบดีคณะการบญัชี มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์อีกทัง้ยงัเคยดาํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการของสภาวิชาชีพ

บญัชี 

โดยมนีางสาวอาทิตยารตัน ์เอียดแกว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทาํหนา้ท่ีเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มดีงันี ้

1) ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมวีาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึง่พน้จากตาํแหน่งตาม

วาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้เขา้รบัตาํแหน่งใหม่อีกได ้ นอกจากการพน้ตาํแหน่งตามวาระดงักล่าวขา้งตน้กรรมการ

ตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งเมื่อ 

1.1 ตาย 

1.2 ลาออก 

1.3 ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี ้หรือตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

1.4 พน้วาระจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัท 

2) กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบรษิัทโดยควรแจง้เป็น

หนงัสือล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 เดือน พรอ้มเหตผุล และใหค้ณะกรรมการบรษิัทเป็นผูอ้นมุตัิ โดยบรษิทัจะแจง้เร่ือง 

การลาออกพรอ้มสาํเนาหนงัสือลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งทัง้

คณะ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากตาํแหน่งตอ้งรกัษาการในตาํแหน่งเพ่ือดาํเนินการต่อไปก่อนจนกว่า

คณะกรรมการตรวจสอบชดุใหมจ่ะเขา้รบัหนา้ท่ี 
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3) ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบรษิัท

แต่งตัง้บคุคลท่ีมคีณุสมบตัคิรบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วนั เพ่ือใหก้รรมการตรวจสอบมี

จาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทกาํหนด โดยบคุคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียง

วาระท่ียงัคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

1)  ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท 

2)  มีคุณสมบตัิตามท่ีกาํหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เร่ืองคณุสมบตัิกรรมการอิสระ ดงันี ้

2.1  ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นีน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2.2  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจควบคมุของ

บริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นีล้กัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ี

ปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท 

2.3  ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่

สมรส พ่ีนอ้งและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอให้

เป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

2.4  ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัท ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมี

นยั หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี

อาํนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2.5  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุ

ของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัท บริษัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะไดพ้้นจากการมีลักษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนญุาตต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2.6  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการ

เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนญุาตต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์
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2.7  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

2.8  ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย หรือไม่เป็น

หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้

เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนั

ท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

2.9  ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัท 

2.10  กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขา้งตน้ อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ัดสินใจในการดาํเนิน

กิจการของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุ โดยมีการ

ตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

นอกจากคณุสมบตัิกรรมการอิสระขอ้ 2.1 – 2.10 แลว้ กรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีคณุสมบตัิเพ่ิมเติม ดงันี ้

ก)  ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท 

ข)  ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบรษิัทจดทะเบียน 

ค)  มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ 

ง)  มีหนา้ท่ีในลกัษณะเดียวกบัท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ยคณุสมบตัิและขอบเขต  

บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2564 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564  มีมติใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจ

และหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1) สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือใหม้ั่นใจว่า มีความถูกตอ้งและเชื่อถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ 

โดยการประสานงานกบัผูส้อบบัญชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรบัผิดชอบจัดทาํรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส

และประจาํปี 

2) สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ใหม้ี

ความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี

รบัผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะใหม้ีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่า

จาํเป็นและเป็นส่ิงสาํคญั พรอ้มทัง้นาํขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรบัปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายในท่ีสาํคญัและ

จาํเป็นเสนอคณะกรรมการบรษิทั โดยสอบทานรว่มกบัผูส้อบบญัชีภายนอก และผูจ้ดัการแผนกตรวจสอบระบบงาน 

3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัยฯ์ 

นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
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4) สอบทานการบริหารความเส่ียงของบริษัท จากรายงานของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงท่ีรายงานต่อท่ีประชมุ

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการ

ติดตามการดาํเนินการประเมินความเส่ียงจากสถานการณ ์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป และกาํหนด

มาตรการลดความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท รวมถึงเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว โดยคาํนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรพัยากรและประสบการณข์อง

บุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเขา้ร่วมประชุมกับผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย อย่างนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ 

6) พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ

ข้อกาํหนดของตลาดหลักทรัพยฯ์ ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มูลของบริษัทในเร่ืองดังกล่าวให้มีความถูกตอ้ง และ

ครบถว้น ทัง้นีเ้พ่ือใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

7) รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ 

8) จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบรษิัท ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้งลง

นามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

8.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 

8.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 

8.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์ข้อกาํหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

8.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

8.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

8.6 ความเห็นเก่ียวกบัระบบการบรหิารความเส่ียงของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

8.7 จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

8.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

9) ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรกึษาทางวิชาชีพอ่ืนใด

เมื่อเห็นว่าจาํเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิัท 

10) รว่มใหค้วามเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

11) ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตหนา้ท่ี ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเชิญใหฝ่้ายจดัการ ผูบ้รหิาร หรือพนกังาน

ของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น เขา้รว่มประชมุหรือส่งเอกสารท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือจาํเป็น 
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12) ใหม้ีอาํนาจว่าจา้งท่ีปรึกษา หรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทมาใหค้วามเห็นหรือใหค้าํปรึกษาในกรณี

จาํเป็น 

13) คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมินพรอ้มทัง้

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตัิงานท่ีอาจเป็นเหตุใหก้ารปฏิบตัิงานไม่บรรลวุตัถุประสงคใ์นการจดัตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบทกุปี 

14) พิจารณาทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

15) ปฏิบตัิงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และในการปฏิบัติหนา้ท่ีดงักล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยตรง และคณะกรรมการของบรษิัทยงัคงมีความรบัผิดชอบในการดาํเนินงานของบรษิัทตอ่บคุคลภายนอก 

3.2 คณะกรรมการบริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2561 และ ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2562 

มีมติใหแ้ต่งตัง้กรรมการบรหิารจาํนวน 6 ท่าน ประกอบดว้ย :  

1. ดร. วิกร  ภวูพชัร ์ ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นางวรญา ภวูพชัร ์

3. ว่าท่ีรอ้ยตรี ธนโชติ  แสนหาญ 

กรรมการบรหิาร 

กรรมการบรหิาร 

4. นายสรุพงษ์  รุง่แจง้ กรรมการบรหิาร 

5. นายชรณั เลิศธีรพจน ์ กรรมการบรหิาร  

6. นายอรุณศกัดิ์  วงศก์วีวิทย ์ กรรมการบรหิาร  

วาระการดาํรงตาํแหน่ง      

คณะกรรมการบรหิารมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี และตามวาระการดาํรงตาํแหน่งของการเป็นกรรมการ

และ/หรือการดาํรงตาํแหน่งของการเป็นผูบ้ริหารของบริษัท ซึ่งเมื่อพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ อาจไดร้บัแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้

ดาํรงตาํแหน่งไดอี้ก  

บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2564 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 มีมติใหค้ณะกรรมการบริหารมีอาํนาจและ

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ดงันี ้

1) ทาํหนา้ท่ีควบคุมการบริหารงานของบรษิัทใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบริษัทกาํหนดไวแ้ละรายงานผล

การดําเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี ้ ในการดําเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารต้องมี

คณะกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการบริหารทั้งหมด ส่วนการลงมติของคณะ

กรรมการบรหิารตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากจากท่ีประชมุ 

2) พิจารณางบประมาณประจาํปี และขั้นตอนในการใช้จ่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ

ควบคมุดแูลการใชจ้่ายตามงบประมาณท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 
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3) พิจารณา และกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจบริหารต่าง ๆ ของ

บรษิัท และบรษิัทย่อย รว่มกบัฝ่ายบรหิารระดบัสงูเพ่ือเสนอคณะกรรมการบรษิัทเห็นชอบ 

4) กาํกบัดแูล และติดตามผลการดาํเนินงานของบรษิทัท่ีกาํหนดใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีไดร้บัอนมุตัิ 

5) อนุมัติการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในเร่ืองต่าง ๆ ตามขอบเขตท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิัท 

6) กลั่นกรองในเร่ืองท่ีฝ่ายบริหารระดบัสงูเสนอใหพิ้จารณาในส่วนท่ีนอกเหนือจากอาํนาจของคณะกรรมการบริหาร 

เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบรษิัทอีกขัน้หน่ึง 

7) กาํหนดโครงสรา้งองคก์ร 

8) อนุมัติเร่ืองเก่ียวกับการเงินการลงทุน และทรัพยสิ์นของบริษัท ตามขอบเขตอาํนาจอนุมัติ ภายใตง้บประมาณ

รายจ่ายประจาํปีตามท่ีไดร้บัการอนมุตัิในหลกัการและ/หรือไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

9) มีอาํนาจแต่งตัง้คณะทาํงานเพ่ือศึกษาหรือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบริหารเห็นสมควร รวมทัง้มี

อาํนาจว่าจา้งท่ีปรกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารงานของบรษิัท เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการสงูสดุ 

10) มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารพิจารณาหรือปฏิบตัิเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร 

11) พิจารณาผลกาํไรและขาดทนุของบรษิัท และเสนอจ่ายปันผลระหว่างกาลและ/หรือปันผลประจาํปีต่อคณะกรรมการ

บรษิัท 

12) พิจารณาการดาํเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

13) กาํกับดแูลใหม้ีขัน้ตอนใหผู้ป้ฏิบตัิงานตอ้งรายงานเหตกุารณ ์หรือการกระทาํท่ีผิดปกติ หรือการกระทาํผิดกฎหมาย

ต่อคณะกรรมการบรหิารอย่างทนัท่วงที และในกรณีท่ีเหตกุารณด์งักล่าวมีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญั จะตอ้งรายงาน

ใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ เพ่ือพิจารณาแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัสมควร 

14) ดาํเนินการใด ๆ เพ่ือสนับสนุนการดาํเนินการดังกล่าวขา้งตน้ หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือ

ตามท่ีไดร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรษิัท 

15) ดาํเนินการเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทในเร่ืองใด ๆ ซึ่งไดร้บัการลงมติ และ/หรืออนุมัติจากท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริหารจะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบในการประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ถดัไป 

ทัง้นีก้รรมการบริหารจะไม่สามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

16) มอบอาํนาจใหบ้คุคลใดบคุคลหน่ึงหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างใดแทนคณะกรรมการบรหิาร ทัง้นี ้การมอบอาํนาจ

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนัน้จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบอาํนาจช่วงท่ี

ทาํใหค้ณะกรรมการรบรหิาร หรือผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจได้รับประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์อ่ืนใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไปตามนโยบายและ

หลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิไว ้

3.3 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2561 มีมติใหแ้ต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน จาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย :  
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1. พล.ต.ท. สรุพงษ์  ชยัจนัทร ์ ประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2. พลเอกพิชิต  บญุญาธิการ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

3. นายชรณั  เลิศธีรพจน ์ กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ย กรรมการ

บรษิัท และ/หรือผูบ้รหิารของบรษิัทอยา่งนอ้ยสาม 3 คน และอย่างนอ้ยหน่ึง 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัทใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกได ้

กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนวา่งลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ไดแ้ก่ การพน้

สภาพการเป็นกรรมการบริษัท การลาออก หรือการถกูถอดถอน ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นเป็น

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือใหก้รรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมจีาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบรษิทั

ไดก้าํหนดไว ้โดยบุคคลท่ีเขา้เป็นกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของ

กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนซึ่งตนเขา้มาแทน 

บทบาทของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 มีมติกาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงันี ้

1) คดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดร้บัการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการรายใหม่ และสรรหาประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร โดยใหม้ี

การกาํหนดหลกัเกณฑ ์หรือวิธีการสรรหาและคดัเลือกอย่างมีหลกัเกณฑแ์ละความโปร่งใส เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

2) พิจารณากาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนประจาํปีของกลุ่มบรษิัท และกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการกาํหนด

ค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืน ๆ  ให้แก่กรรมการบริษัท โดยให้มีการกาํหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกาํหนด

ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือ

พิจารณาอนมุตั ิ

3) กาํหนดเงินคา่จา้ง ค่าตอบแทน โบนสั และประเมินผลการปฏิบตัิงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เสนอต่อประชุม

คณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

4) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2561 และ ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 22 เมษายน 

2562 มีมติใหแ้ต่งตัง้มีคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงจาํนวน 4 ท่าน ประกอบดว้ย: 

1. ดร. วิกร  ภวูพชัร ์ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

2. พล.ต.ท. สรุพงษ์  ชยัจนัทร ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 
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3. ว่าท่ีรอ้ยตรี ธนโชติ  แสนหาญ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

4. นายอรุณศกัดิ์  วงศก์วีวิทย ์ กรรมการบรหิารความเส่ียง 

 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และตามวาระการดาํรงตาํแหน่งของการเป็น

กรรมการ และ/หรือการดาํรงตาํแหน่งของการเป็นผูบ้ริหารของบริษัท ซึ่งเมื่อพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ อาจไดร้บัแต่งตัง้ให้

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอี้ก 

บทบาทของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2564 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564  มีมติกาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง ดงันี ้

1) กาํหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบรหิารความเส่ียงองคก์ร และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพ่ืออนมุตัิ 

2) กํากับดูแลและสนับสนุนให้มีการดาํเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ

เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณท่ี์เปล่ียนแปลงไป 

3) พิจารณารายงานการบริหารความเส่ียงองคก์ร และใหข้อ้คิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมทัง้แนวทางการ

กาํหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา และการพฒันาระบบการจดัการบริหารความเส่ียงองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเน่ือง 

4) รายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์รให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจัย หรือเหตุการณ์

สาํคญั ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนยัสาํคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือทราบและพิจารณา

โดยเรว็ท่ีสดุ 

5) วางกรอบการดาํเนินงานและควบคมุดูแลการบริหารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร ภายใตก้ารนาํของประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร โดยกรณีพบว่านโยบายการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคก์รไม่เหมาะสมกับสภาพการดาํเนินงาน ตอ้ง

นาํเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือขออนมุตัิในการปรบัปรุงนโยบายการบรหิารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร 

6) จดัใหม้ีระบบการบรหิารความเส่ียงใหค้รอบคลมุทั่วทัง้องคก์รและแนวทางการปฏิบตัิ 

7) ให้ความมั่นใจในความถูกตอ้ง ทันเวลาและสอดคลอ้งกันของขอ้มูลของการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคก์รต่อ

คณะกรรมการบรษิัท 

8) สรา้งวฒันธรรมการตระหนกัต่อการบรหิารความเส่ียงในองคก์ร 

9) ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 
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3.5 คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทีด่ี 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 3/2561 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2561 มีมติให้แต่งตั้งมีคณะกรรมการกาํกับดูแล

กิจการท่ีดีจาํนวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย : 

1. พลเอกพิชิต  บญุญาธิการ ประธานคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

2. ดร. นรศิ  ชยัสตูร กรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

3. ดร. วิกร  ภวูพชัร ์ กรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

1) คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีประกอบดว้ยกรรมการบริษัท อย่างนอ้ยสาม 3 คน และคณะกรรมการกาํกับ

ดแูลกิจการท่ีดีอย่างนอ้ยหน่ึง 1 คน ตอ้งเป็นกรรมการอิสระ  

2) กรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีท่ีพน้จาก

ตาํแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้ต่อไปไดอี้กวาระหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าเหมาะสม 

3) ในกรณีท่ีตาํแหน่งในคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการบรษิัทแต่งตัง้บคุคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีแทนบคุคลท่ีลาออก พน้

สภาพดังกล่าว โดยบุคคลท่ีไดร้บัแต่งตัง้จะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการกาํกับดูแล

กิจการท่ีดีซึ่งตนแทน 

บทบาทของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทีด่ี 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2564 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564  มีมติกาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี ดงันี ้

1) จัดทาํ ทบทวน และปรับปรุง นโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และการต่อตา้นคอรร์ัปชั่น ภายใต้กรอบของ

กฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบและขอ้บงัคบัของหน่วยงานกาํกับดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงแนวทางในการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดตีาม

มาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาปรบัปรุงใหท้นัสมยัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใชเ้ป็น

แนวทางในการปฏิบตัิท่ีดีของกรรมการบรษิัท ฝ่ายจดัการ และพนกังานทกุคน 

2) กาํกับดูแลและเสนอแนะแนวปฏิบัติดา้นการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และการต่อตา้นคอรร์ัปชั่นต่อคณะกรรมการ

บริษัทและฝ่ายจดัการ เพ่ือใหก้ารทาํหนา้ท่ีกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีของกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการเป็นไปดว้ยดี มี

ความต่อเน่ืองเหมาะสม และเป็นไปตามความคาดหวงัของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

3) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหนา้ท่ีของกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ตามแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีกาํหนดไวใ้น

นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี

4) มอบนโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและการต่อตา้นคอรร์ปัชั่นใหค้ณะทาํงาน เพ่ือทาํหนา้ท่ีสนบัสนุนงานกาํกับ

ดแูลกิจการท่ีดีไดต้ามความเหมาะสม 
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5) กาํหนดกรอบนโยบายและแนวปฏิบตัิในการดาํเนินงานดา้นการบรหิารจดัการความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดาํเนินงาน

ดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม พรอ้มติดตามการดาํเนินงานดา้นการบริหารจดัการความ

ยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท 

6) จดัทาํรายงานผลการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีประจาํปี และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พรอ้มนาํเสนอความเห็น

และขอ้เสนอแนะท่ีจาํเป็น 

7) ปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 
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4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร 

4.1 รายชื่อผู้บริหารและตาํแหน่ง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีผูบ้รหิารจาํนวน 7 ท่าน ดงัต่อไปนี ้:  

1. ดร. วิกร  ภวูพชัร ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

2. นางวรญา ภวูพชัร ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

3. นายอรุณศกัดิ์  วงศก์วีวิทย ์ รองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

4. นายกวีวฒัน ์ศิรวิงศม์งคล ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานบญัชแีละการเงิน 

5. ว่าท่ีรอ้ยตรี ธนโชติ  แสนหาญ 

6. นายพีระพงศ ์จรสัเลิศสวุรรณ 

ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานบรหิาร 

ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานปฏิบตัิการ (รกัษาการ) 

หมายเหต:ุ  /1 ภรรยาของ ดร.วิกร ภวูพชัร ์
  /2 นอ้งชายของ คณุวรญา ภวูพชัร ์

ขอบเขตอาํนาจหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2564 เมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564  มีมติกาํหนดอาํนาจและหนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ดงันี ้

1. บริหารจดัการ ควบคุมดแูล และอนุมตัิการดาํเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานประจาํวนัทั่วไปของบรษิัท  เพ่ือ

ประโยชนข์องบริษัทและใหเ้ป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ ์และแผนการดาํเนินงานของบริษัทท่ีคณะกรรมการบรษิัท 

และ/หรือคณะกรรมการบริหารไดก้าํหนดไว้ เพ่ือประโยชน์ของบริษัทและเป็นไปตามวัตถุประสงค ์ข้อบังคับ 

กฎระเบียบ คาํสั่ง มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ของบริษัทภายใตก้รอบของกฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้ง และขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีท่ีคณะกรรมการบรษิัทกาํหนด 

2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดาํเนินธุรกิจ และงบประมาณประจาํปี ตลอดจนโครงสรา้งการ

บริหารงานและอาํนาจบริหารต่าง ๆ ของบริษัท เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริหารพิจารณา ก่อนนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัทใหค้วามเห็นชอบ 

3. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดาํเนินงานโดยรวมของบริษัทต่อคณะกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการบรหิารเป็นประจาํ 

4. ดูแลให้ผู้บริหารระดับสูงและบุคลากรในฝ่ายงานต่าง ๆ ปฏิบัติหน้าท่ีและดาํเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมถึงผลกัดนัใหม้ีการพฒันาองคก์รและบุคลากรอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนดแูลและรกัษาภาพลกัษณท่ี์

ดีขององคก์ร 

5. มีอาํนาจกาํหนดและปรบัเปล่ียนโครงสรา้งการจดัการ การบรหิารของบรษิัทใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการดาํเนินการ

ของบรษิัท และสภาพการแข่งขนัของอตุสาหกรรม 

6. มีอาํนาจว่าจา้ง แต่งตั้ง โยกย้าย ปลดออก เลิกจา้ง และกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรับพนักงานในระดับท่ีตํ่ากว่า

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร โดยอยู่ในขอบเขตท่ีเป็นไปตามระเบียบขอ้กาํหนดของบรษิัท 
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7. มีอาํนาจในการออก แกไ้ข เพ่ิมเติม ปรบัปรุง ระเบียบ ขอ้บงัคบั และคาํสั่งเก่ียวกบัการปฏิบตัิงานของบรษิัท เพ่ือให้

การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายบริษัทท่ีวางไว ้ตลอดจนช่วยรกัษาผลประโยชนข์องบริษัทและเพ่ือรกัษาระเบียบ

วินยัการทาํงานภายในองคก์ร 

8. มอบอาํนาจ และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนปฏิบัติงาน และ/หรือ ดาํเนินการในเร่ืองใด ๆ แทนได ้โดยอยู่ใน

ขอบเขตท่ีเป็นไปตามหลกัเกณฑอ์าํนาจอนุมตัิ หรือระเบียบขอ้กาํหนด หรือคาํสั่งท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ

คณะกรรมการบรหิารไดก้าํหนดไว ้

9. มีอาํนาจกระทาํการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบรษิทัต่อบคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต์อ่

บรษิัท 

10. มีอาํนาจอนมุตัิค่าใชจ้่ายดาํเนินการต่าง ๆ และ/หรือค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นค่าใชจ้่ายปกติของบรษิัทในวงเงินท่ีไดร้บั

การอนุมัติไว ้รวมทั้งมีอาํนาจในการพิจารณา เจรจาต่อรอง และอนุมัติการเขา้ทาํนิติกรรมสัญญา และ/หรือการ

ดาํเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดาํเนินงานของบริษัทตามอาํนาจ และ/หรือ วงเงินท่ีไดร้ับการอนุมัติไวจ้าก

คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ คณะกรรมการบรหิาร 

11. ดาํเนินการใด ๆ ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิาร และ/หรือ กรรมการบรษิัท 

ทั้งนี ้การมอบหมายอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารดังกล่าวขา้งตน้นั้น จะไม่รวมถึง

อาํนาจ และ/หรือการมอบอาํนาจช่วงในการอนุมัติรายการใดท่ีตน หรือผูร้บัมอบอาํนาจช่วง หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ 

(ตามท่ีนิยามไวใ้นประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ) มีส่วนไดเ้สียหรือผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนใดขดัแยง้กบับรษิัท ซึ่งการ

อนมุตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการ และ/หรือท่ีประชมุผูถื้อหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพ่ือพิจารณา

อนมุตัิรายการดงักล่าว ตามท่ีขอ้บงัคบัของบรษิัท หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนด 

4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

บริษัทไดก้าํหนดค่าตอบแทนผูบ้ริหารใหอ้ยู่ในอตัราท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัผลการดาํเนินงานของบริษัทและอยู่ใน

เกณฑ์ท่ีเปรียบเทียบได้กับแนวปฏิบัติทั่วไปในอุตสาหกรรม ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงเป้าหมายหลกัขององคก์ร แนวปฏิบตัิท่ีดีของธุรกิจประเภทเดียวกัน ผล

การดาํเนินงานของบรษิัท ตลอดจนความสาํเรจ็ของงาน บทบาทหนา้ท่ี ความรบัผิดชอบ และพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบังาน รวมถึง

ถึงผลประเมินทางวินยั  และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคาํนึงผลประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท และผูถื้อหุน้  

4.3 จาํนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

ในปี 2563 และ 2564 บรษิัทมีการจ่ายคา่ตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินท่ีอยู่ในรูปแบบของ เงินเดือน โบนสั ค่าท่ีปรกึษารายเดือน 

และค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินอ่ืน ใหแ้ก่กรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร รายละเอียดดงันี ้ 

รายการ ปี 2563 ปี 2564 

จาํนวนผูบ้รหิาร   5 ท่าน 6 ท่าน 

จาํนวนกรรมการบรหิาร 2 ท่าน 2 ท่าน 

ค่าตอบแทนรวม/1 (ลา้นบาท) 34.26 31.66 
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/1 กรรมการบริหารที่ไม่ใช่ผูบ้ริหารไดร้บัค่าตอบแทนเป็นค่าที่ปรกึษารายเดือน ทัง้นีผู้บ้ริหารและกรรมการบริหารทกุท่านไม่ไดร้บัเบีย้ประชุมใน

การประชมุคณะกรรมการชดุย่อยและการประชมุคณะกรรมการบริษัท 

 

ค่าตอบแทนอื่น  

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีมติใหบ้ริษัทออกหุน้สามญัใหม่เพ่ิมทุน

จาํนวน 130,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งไดร้วมการเสนอขายให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหารดว้ย* ซึ่งจะเป็นไปตามสัดส่วนภายใตป้ระกาศขอ้บังคับ หลักเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ในราคา

เดียวกบัราคาท่ีเสนอขายใหก้บัประชาชนทั่วไป  โดยจะเสนอขายพรอ้มกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ประชาชน (IPO) 

ดว้ย 

นอกจากนี ้บริษัทไดจ้ดัตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชีพใหก้ับผูบ้ริหารและพนกังาน ตัง้แต่เดือนมกราคม ปี 2556 เพ่ือจูงใจให้

พนกังานทาํงานกบับรษิัทและเป็นหลกัประกันในอนาคตของพนกังาน โดยพนกังานสามารถระบุไดว้่าตอ้งการสะสมตัง้แต่ 2-3% 

ของค่าจา้ง/เงนิเดือน และบรษิัทจะสนบัสนนุเงินสมทบในอตัรา 2-3% ของค่าจา้ง/เงินเดือน โดยในปี 2563 และ ปี 2564 บรษิัทได้

จ่ายเงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพสาํหรบัผูบ้รหิาร รวมทัง้สิน้ 0.12 ลา้นบาท และ 0.15 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

 

* ที่ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2564 ไดอ้นุมตัิการจัดสรรเพ่ือเสนอหุน้ IPO ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานของ รวมจาํนวน

ไม่เกิน 13 ลา้นหุน้ หรือคิดเป็นไม่เกินรอ้ยละ 10 ของจาํนวนหุน้ที่เสนอขายทัง้หมด (ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 

(รวมทัง้ที่แกไ้ขเพ่ิมเติม)) โดยบริษัทจะไม่จัดสรรใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารที่เป็นผูถ้ือหุน้รายใหญ่ ซึ่งรายละเอียดการจัดสรรหุน้ IPO จะระบุในเร่ือง

ค่าตอบแทนกรรมการ ในหวัขอ้รายงานผลการดาํเนินงานสาํคญัดา้นการกาํกบัดแูลกิจการ และในหวัขอ้ขอ้มลูเกี่ยวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์
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5. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บรษิัทมีจาํนวนพนกังานแบ่งตามส่วนงานหลกั ดงันี ้

 

ลาํดับ 
สายงานหลัก 

จาํนวนพนักงาน (คน) (ไม่รวมผู้บริหาร 4 ลาํดับแรก) 

ณ 31 ธนัวาคม 2563 ณ 31 ธนัวาคม 2564 

1 ฝ่ายจดัซือ้ผลิตภณัฑใ์นประเทศ 3 2 

2 ฝ่ายจดัซือ้ผลิตภณัฑต์่างประเทศ 7 7 

3 ฝ่ายวจิยัและพฒันา 12 12 

4 ฝ่ายการตลาดและประชาสมัพนัธ ์ 5 5 

5 ฝ่ายคลงัสินคา้และจดัส่ง 78 68 

6 ฝ่ายจดัจาํหน่าย 26 26 

7 ฝ่ายสินคา้ใหม่ (ป๊ัมและวาลว์) 4 2 

8 ฝ่ายสนบัสนนุและวางแผน 14 14 

9 ฝ่ายผลิตและโรงงาน 73 55 

10 ฝ่ายบญัช ี 8 7 

11 ฝ่ายการเงิน 3 4 

12 ฝ่ายสินเชื่อ 9 8 

13 ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 5 

14 ฝ่ายธุรการและซ่อมบาํรุง 14 14 

15 ฝ่ายทรพัยากรมนษุย ์ 6 6 

16 ฝ่ายตรวจสอบภายใน 1 1 

17 สาํนกัเลขานกุารบรษิัท 8 7 

 รวม 277 243 

 

บริษัทไดจ้้างงานผู้พิการหรือกลุ่มดอ้ยโอกาสอ่ืน ๆ จาํนวน 3 คน และไดน้าํส่งเงินสมทบเขา้กองทุนฯ ตามกฎหมาย

ครบถว้นเรียบรอ้ยแลว้ 

 

การเปลี่ยนแปลงจาํนวนพนักงานอย่างมีนัยสาํคัญในช่วง 3 ปีทีผ่่านมา 

- ไม่มี - 
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5.1 ค่าตอบแทนพนักงาน 

ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงนิ 

ในปี 2563 - 2564  บริษัทมีค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงินแก่พนกังานประจาํ (ไม่รวมผูบ้ริหาร) ในรูปแบบของเงินเดือน โบนสั 

และอ่ืน ๆ เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่าล่วงเวลา เบีย้เลีย้ง และเงินสมทบกองทนุสาํรองเลีย้งชีพ ซึ่งคิดเป็นจาํนวนเงินทัง้หมดดงันี ้

รายการ/1 ปี 2563 ปี 2564 

จาํนวนพนกังาน (คน)/2 277 243 

ค่าตอบแทนรวม (ลา้นบาท) 81.87 86.00 

 หมายเหต ุ /1 ไม่รวมสวสัดิการเงินกูด้อกเบีย้ตํ่าที่บริษัทใหพ้นักงานกูย้ืม โดยในปี 2563 มียอดเงินใหกู้ ้1.31 ลา้นบาท แก่พนักงาน 72 คน และ 
  ในงวดปี 2564 มียอดใหกู้ ้1.41 ลา้นบาท แก่พนกังาน 74 คน 
   /2 เป็นขอ้มลูจาํนวนพนกังาน ณ วนัสิน้ปี/งวด 
 
ค่าตอบแทนอืน่ 

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีมติใหบ้ริษัทออกหุน้สามญัใหม่เพ่ิมทุน

จาํนวน 130,000,000  หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งไดร้วมการเสนอขายใหแ้ก่

พนกังานดว้ย ซึ่งจะเป็นไปในสดัส่วนภายใตป้ระกาศขอ้บงัคบั หลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ในราคาเดียวกบัราคาท่ีเสนอ

ขายใหก้บัประชาชนทั่วไป โดยจะเสนอขายพรอ้มกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่ประชาชน (IPO) ดว้ย 

 

5.2 กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ 

บริษัทไดจ้ัดตัง้กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ (PVD) โดยมีบริษัทหลักทรพัยจ์ดัการกองทุนเอ็มเอฟซี เป็นบริษัทจัดการกองทุน 

ตามพระราชบัญญัติกองทุนสาํรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530 (รวมทั้งท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556 เพ่ือจูงใจให้

พนกังานทาํงานกบับรษิัทและเป็นหลกัประกันในอนาคตของพนกังาน โดยพนกังานสามารถระบุไดว้่าตอ้งการสะสมตัง้แต่ 2-3% 

ของค่าจา้ง/เงินเดือน และมีการปรบัการสะสมของลกูจา้งตัง้แต่ 2-15% ตัง้แต่วนัท่ี 17 กรกฎาคม 2561 โดยบริษัทจะสนบัสนุน

เงินสมทบในอตัรา 2-3% ของค่าจา้ง/เงินเดือน  ในกรณีพนกังานลาออกหรือสิน้สดุเป็นพนกังาน บริษัทจะสมทบเงินสะสมเพ่ิม

ตามอายงุาน 

รายการ ปี 2564 

จาํนวนพนกังานท่ีเขา้รว่ม PVD 146 คน 

จาํนวนพนกังานทัง้หมด 243 คน 

สดัส่วนพนกังานท่ีเขา้รว่ม PVD/พนกังานทัง้หมด 60.08% 

 

5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงาน 

ในระยะเวลาสามปีท่ีผ่านมา บริษัทไม่มีขอ้พิพาทดา้นแรงงานท่ีบริษัทเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี

นยัสาํคญัต่อการดาํเนินธุรกิจ 
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 6. ข้อมูลสาํคัญอื่น ๆ 

6.1 เลขานุการบริษัท 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2563 เมื่อวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ ์2563 ไดม้ีมติแต่งตัง้นายอภิสิทธ์ิ จิรทฬัหกานต ์ให้

ดาํรงตาํแหน่งเป็นเลขานุการบริษัท ซึ่งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติเหมาะสมและผ่านการอบรมหลักสูตรเลขานุการบริษัทจากสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยแลว้ ซึ่งการแต่งตัง้เลขานุการบริษัทดังกล่าวเพ่ือใหป้ฏิบัติหนา้ท่ีเป็นไปตามขอ้กาํหนดใน

มาตรา 89/15 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ดว้ยความรบัผิดชอบ 

ความระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ รวมทัง้ตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิัท มติท่ีประชมุ

คณะกรรมการบรษิัท ตลอดจนมติท่ีประชมุผูถื้อหุน้ โดยมีบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบมีรายละเอียดดงันี ้

1. จดัทาํและเก็บรกัษาเอกสารดงัต่อไปนี ้

− ทะเบียนกรรมการ 

− หนงัสือนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจาํปีของบรษิัท  

− หนงัสือนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 

2. เก็บรกัษารายงานการมีส่วนไดเ้สียท่ีรายงานโดยกรรมการหรือผูบ้รหิาร 

3. จดัส่งสาํเนารายงานการมีส่วนไดส่้วนเสีย ตามมาตรา 89/14 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ใหป้ระธานกรรมการบรษิัทและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 

วนั ทาํการนบัตัง้แต่วนัท่ีบริษัทไดร้บัรายงานนัน้ และบริษัทตอ้งจดัใหม้ีระบบการเก็บรกัษาเอกสาร หรือหลกัฐานท่ี

เก่ียวข้องกับการแสดงขอ้มูล และดูแลใหม้ีการเก็บรักษาใหถู้กตอ้งครบถว้น และสามารถตรวจสอบได ้ภายใน

ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 10 ปี นบัแต่วนัท่ีมีการจดัทาํเอกสารหรือขอ้มลูดงักล่าว 

4. ดาํเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุประกาศกาํหนด 

5. ใหค้าํแนะนาํเบือ้งตน้แก่กรรมการบรษิัท เก่ียวกบัขอ้กฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ของบริษัท และติดตาม

ใหม้ีการปฏิบตัิตามอย่างถกูตอ้งและสมํ่าเสมอ รวมถึงรายงานการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัสาํคญัแก่กรรมการบรษิัท 

6. จดัทาํรายงานสารสนเทศท่ีสาํคญั และ/หรือสรุปมติการประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

7. จดัทาํรา่งนโยบายดา้นการบรหิารต่าง ๆ เช่น นโยบายการกาํกบัดแูลกิจการ เป็นตน้ 

8. แจง้มติและนโยบายของคณะกรรมการบรษิัท และผูถื้อหุน้ใหผู้บ้รหิารท่ีเก่ียวขอ้ง และติดตามการปฏิบตัิตามมติและ

นโยบาย 

9. ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานกาํกบัดแูล 

 

6.2 ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี 

นางสาววนิดา อิสระสุรกิจ ผูจ้ัดการฝ่ายบัญชี เป็นผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํ

บญัชีของบรษิัท ซึ่งคณุวนิดาเป็นผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต มีคณุสมบตัิเป็นสมหุบ์ญัชีครบถว้นตามเกณฑข์อง ก.ล.ต. 
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ทัง้นี ้ขอ้มลูและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งของผูด้าํรงตาํแหน่งผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายใหร้บัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล

การทาํบญัชีของบรษิัท ระบไุวใ้นเอกสารแนบ 

6.3 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ ์

ชื่อ นายอภิสิทธิ์ จิรทฬัหกานต ์

ท่ีอยู่ 313 ถนนเจรญิพฒันา แขวงบางชนั เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 

อีเมล ir@functioninter.com 

เวบ็ไซด ์ www.functioninter.co.th 

โทรศพัท ์ 0-2540-6263 

 

6.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

บรษิัทไดว้่าจา้งบรษิัท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จาํกดั (“P&L”) เพ่ือทาํหนา้ท่ีสอบทานและประเมินความเพียงพอ

ของระบบการควบคุมภายในของกระบวนการปฏิบัติงานต่าง ๆ มาโดยตลอดตัง้แต่ปี 2561 ซึ่งมีบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายให้

ปฏิบตัิงานเป็นหวัหนา้งานผูต้รวจสอบภายใน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ชื่อบรษิัท บรษิัท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จาํกดั 

ชื่อบคุคลท่ีไดร้บัมอบหมาย นางสาววรรณวิมล จองสรีุยภาส 

ตาํแหน่ง รองประธาน ฝ่ายปฏิบตักิาร  

ทัง้นี ้ขอ้มลูและรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งของหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน ระบไุวใ้นเอกสารแนบ 

 

6.5 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ค่าตอบแทนการสอบทานและการตรวจสอบงบการเงนิ (Audit Fee) 

บริษัทไดจ้่ายค่าตอบแทนการตรวจสอบงบการเงินสาํหรบังวดบัญชี ปี 2562 - 2564  ใหแ้ก่ บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ดงันี ้

          หน่วย: ลา้นบาท 

ค่าสอบบัญช ี 2562 2563 2564 

ค่าสอบบญัชีประจาํปี  1.19 1.19 1.28 

ค่าตรวจสอบระบบสินคา้คงเหลือ 0.10 - - 

 

ค่าตอบแทนอืน่ (Non-Audit Fee) 

- ไม่มี – 
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8. รายงานผลการดาํเนินงานสาํคัญด้านการกาํกับดูแลกิจการ 

 

1. สรุปผลการปฏิบัตหิน้าทีค่ณะกรรมการในรอบปีทีผ่่านมา 

 

1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการ 

บริษัทเห็นความสาํคญัต่อการสรรหาและแต่งตัง้กรรมการบรษิัทท่ีทรงคุณวฒุิ เพ่ือทาํหนา้ท่ีกาํกับดแูลกิจการ และการ

สรรหาและแต่งตัง้ผูบ้ริหารระดับสงูเพ่ือทาํหนา้ท่ีบริหารกิจการ เพ่ือประโยชนส์งูสดุแก่บริษัทและผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการ

บริษัทและผูบ้ริหารระดบัสงู จะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจาํกดั ไม่ขดัต่อมาตรา 89/3 

แห่งพระราชบัญญัติหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 และตอ้งไม่มีลักษณะตอ้งหา้มตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์ กจ.8/2553 เร่ือง การกาํหนดลกัษณะขาดความน่าไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิาร

ของบรษิัท (รวมทัง้ท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) รวมทัง้ตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ รวมถึงประสบการณก์ารทาํงานท่ีเหมาะสมกับ

การดาํเนินธุรกิจของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตาม ขอ้กาํหนดทางกฎหมายประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และขอ้บงัคบับรษิัทเก่ียวกับ

คณุสมบตัิของกรรมการบรษิัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะเป็นผูพิ้จารณาบคุคลท่ีจะไดร้บัการแต่งตัง้

เป็นกรรมการ ทัง้กรรมการบรษิัทและกรรมการอิสระ 

ทั้งนีอ้งคป์ระกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตัง้กรรมการและผูบ้ริหารระดบัสูงเป็นไปตามกฎบัตรท่ีไดร้บัจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบรษิัทแลว้ ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการของบรษิัทตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี ้

 1.  คณะกรรมการของบริษัทตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรไทย 

 2.  คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 และไม่นอ้ยกว่า 3 คน คณุสมบตัิของกรรมการ

อิสระเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุกาํหนด 

 3.  คณะกรรมการบรษิัทเลือกกรรมการคนหน่ึงจากกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารเป็นประธานคณะกรรมการบรษิัท 

 4.  คณะกรรมการบริษัทเลือกบคุคลหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบรษิัท

จะเป็นกรรมการหรือไม่กไ็ด ้

การแต่งตัง้คณะกรรมการบรษิัท 

การเลือกตัง้กรรมการของบรษิัทใหก้ระทาํโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นีใ้หก้ระทาํตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

1.  ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียง เท่ากับ 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง (ลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล และไม่มีการ

แบ่งคะแนนใหผู้ใ้ดมากนอ้ยกว่ากนั: Non-Cumulative Voting) 

2.  ในการเลือกตัง้กรรมการอาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคนหรือคราวละหลาย ๆ 

คน ตามแต่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนเสียงท่ีมี ตามขอ้ 1 
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ทัง้หมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้ดงันัน้ ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตัง้

กรรมการเพ่ือใหผู้ใ้ดมากนอ้ย ตามมาตรา 70 วรรคหน่ึงแห่ง พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดม้ีการ

แกไ้ขเพ่ิมเติม) ได ้(ลงคะแนนแบบ Non-Cumulative เท่านัน้) 

3.  ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการใหใ้ชเ้สียงขา้งมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหผู้เ้ป็นประธานท่ีประชมุ

เป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

คณะกรรมการอิสระ 

คณะกรรมการอิสระจะตอ้ง มีคุณสมบัติตามท่ีกาํหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าดว้ยหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์และขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ เร่ืองคณุสมบตัิกรรมการอิสระ ดงันี ้

1) ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้

รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท ทัง้นีน้บัรวมการถือหุน้ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจควบคุม

ของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ทัง้นีล้กัษณะตอ้งหา้มดงักล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็น

ขา้ราชการ หรือท่ีปรกึษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท 

3) ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดามารดา คู่

สมรส พ่ีนอ้งและบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดร้บัการเสนอ

ใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

4) ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิทั ในลกัษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอยา่งอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถื้อหุน้ท่ี

มีนยั หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของผูท่ี้มีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปีก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุ

ของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบรษิัท บรษิัท

ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัทสังกดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลักษณะ

ดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนญุาตต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือท่ีปรกึษาทางการ

เงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคมุของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคมุ หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวันท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละ

ตลาดหลกัทรพัย ์
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7) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้ซึ่งเป็นผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

8) ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดยีวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย หรือไม่เป็น

หุน้ส่วนท่ีมีนยัในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจาํ หรือถือ

หุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการ

แข่งขนัท่ีมีนยักบักิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

9) ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัท 

10) กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขา้งตน้ อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ัดสินใจในการดาํเนิน

กิจการของบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยลาํดบัเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคุม โดยมี

การตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

ผู้บริหารระดับสูง 

บริษัทไดม้ีการวางแผนการสืบทอดตาํแหน่ง (Succession Plan) และความต่อเน่ืองในการบริหารงานท่ีเหมาะสม โดย

ไดม้ีการกาํหนดนโยบายเร่ืองการสรรหาผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัท เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิไปในทางเดียวกนั โดยเมื่อ

ตาํแหน่งผูบ้ริหารว่างลงหรืออยู่ในตาํแหน่งท่ีไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีในตาํแหน่งได ้บริษัทจะมีระบบการใหผู้บ้ริหารในระดับ

ใกล้เคียง หรือระดับรองลงมาเป็นผู้รักษาการในตาํแหน่งจนกว่าจะมีการสรรหาและคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑท่ี์บริษัทกาํหนด และตอ้งเป็นผูท่ี้มีวิสัยทัศน ์ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์จริยธรรม ความเป็นผูน้าํ ความ

เหมาะสมกบัวฒันธรรมองคก์ร  ทัง้นีผู้บ้รหิารระดบัสงูจะตอ้งไม่ประกอบหรือเขา้รว่มในกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น

การแข่งขนักับกิจการของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาเพ่ือนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผูท่ี้มีความเหมาะสมใหด้าํรงตาํแหน่งแทนต่อไป ซึ่งท่ีผ่านมา การแต่งตัง้ผูบ้ริหารตัง้แต่ระดบัรอง

ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารขึน้ไปของบรษิัท ไดผ่้านการเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนแลว้ 

การพัฒนาบุคลากร 

ผูบ้ริหารไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัดา้นทรพัยากรบคุคล ซึ่งเป็นหวัใจสาํคญัของการดาํเนินธุรกิจ โดยบริษัทมีนโยบาย

พัฒนาบุคลากรเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหม้ีความรูแ้ละทักษะในการทาํงานท่ีเพ่ิมขึน้ รวมถึงกิจกรรมอนัสรา้ง

ทศันคติท่ีดี ปลูกฝังการทาํงานเป็นทีมโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ทั้งภายในและภายนอกบริษัท ซึ่ง

บริษัทแบ่งหลักสูตรพัฒนาบุคลากรออกเป็น 3 หมวดหลัก ได้แก่ การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการสําหรับผู้บริหาร 

(Management Course) การพฒันาความรูส้าํหรบัพนกังานทกุระดบั (Core Course) และ การพฒันาความเชี่ยวชาญเฉพาะ

เนือ้งาน 

แผนการฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรสาํหรบัผูบ้รหิารและกรรมการของบรษิัทมีดงันี ้                  

 

รายการ 2563 2564 

จาํนวนหลกัสตูรการอบรมสาํหรบัผูบ้ริหารและกรรมการ 

(Management Course) 
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โดยในปี 2563 - 2564 ตัวอย่างหลักสูตรท่ีผู้บริหารและกรรมการเข้ารับการอบรม ได้แก่ Director Certification 

Program (DCP), Board Reporting Program, กฎหมายขอ้มลูส่วนบุคคลกับการจา้งแรงงานในการบริหารทรพัยากรบุคคล, 

นกับริหารระดบัสงู ธรรมศาสตรเ์พ่ือสงัคม, เทคนิคการจดัทาํงบการเงินและรายงานวิเคราะหง์บการเงิน, หลกัเกณฑก์ารผ่อน

ปรนในทางปฏิบตัิตาม TFRS 16, การบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนษุยไ์ปสู่องคก์ารยคุใหม่ เป็นตน้ 

 

นอกจากนี ้สาํหรบักรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ บริษัทจะจัดใหม้ีเอกสารและขอ้มลูท่ีเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิ

หนา้ท่ีของกรรมการใหม่ รวมถึงการจดัแนะนาํธุรกิจและแนวทางการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทใหแ้ก่กรรมการใหม่ดว้ย 

 

การประเมินผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัทกาํหนดใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิงานอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ ในรูปแบบของการประเมินเป็น

รายคณะและรายบุคคล โดยผลการประเมินจะนาํมาใชเ้ป็นกรอบในการพิจารณาทบทวนการปฏิบตัิงานในหนา้ท่ี ปัญหา และ

อุปสรรคต่าง ๆ และนาํผลการประเมินมาวิเคราะหก์ารปฏิบัติหนา้ท่ีของกรรมการ ตลอดจนนาํขอ้เสนอแนะมาปรบัปรุงกับ

พฒันาการดาํเนินงานต่อไป ทัง้นีค้ณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีจะเป็นผูร้วบรวมผลประเมินและรายงานผลการประเมิน

การปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการรบัทราบ 

หวัขอ้การประเมินท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ไดแ้ก่ โครงสรา้งและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ บาทบาท หนา้ท่ี 

ความรบัผิดชอบ การประชมุ การทาํหนา้ท่ี ความสมัพนัธก์บัฝ่ายจดัการ และการพฒันาตวัเองของกรรมการปละผูบ้รหิาร ซึ่งผล

การประเมินตนเองของคณะกรรมการประจาํปี 2564 สรุปไดด้งันี ้

− ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรษิัทรายคณะมีระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 94.74%  

− ผลการประเมินการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยมีระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 91.69% 

− ผลการประเมินกรรมการบรษิัทรายบคุคลมีระดบัคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 94.32% 

 

1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 

การเข้าร่วมประชุม 

รายละเอียดการเขา้ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และการประชมุผูถื้อหุน้ เป็นดงันี ้ 

รายชื่อ 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(การเขา้ประชมุ/จาํนวนการประชมุทัง้หมด) 

ประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 

(การเขา้ประชมุ/จาํนวนการประชมุทัง้หมด) 

2563 2564 2563 2564 

1. ดร. นริศ  ชยัสตูร 6/6 5/5 2/2 2/2 

2. ผศ. อมัพร  เท่ียงตระกลู 6/6 5/5 2/2 2/2 

3. รศ.ดร. ระพีพรรณ  พิริยะกลุ 6/6 5/5 2/2 2/2 

4. นายทวีศกัด์ิ  ฟุ้งเกียรติเจริญ 6/6 5/5 2/2 2/2 

5. พลเอก พิชิต  บญุญาธิการ 6/6 5/5 2/2 2/2 

6. พล.ต.ท. สรุพงษ์  ชยัจนัทร ์ 3/6 4/5 1/2 2/2 

7. ดร. วิกร  ภวูพชัร ์ 6/6 5/5 2/2 2/2 
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รายชื่อ 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

(การเขา้ประชมุ/จาํนวนการประชมุทัง้หมด) 

ประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น 

(การเขา้ประชมุ/จาํนวนการประชมุทัง้หมด) 

2563 2564 2563 2564 

8. ว่าท่ีรอ้ยตรี ธนโชติ  แสนหาญ 6/6 5/5 2/2 2/2 

9. นายสรุพงษ์  รุง่แจง้ 6/6 5/5 2/2 2/2 

10. นายชรณั  เลิศธีรพจน ์ 5/6 5/5 2/2 2/2 

11. นายอรุณศกัด์ิ  วงศก์วีวิทย ์ 6/6 4/5 2/2 2/2 

 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

บริษัทไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคลอ้งกับบทบาทหน้าท่ีความ

รบัผิดชอบในการกาํกบัการทาํงานของบรษิัท และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมโดยคาํนึงผลประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท และ

ผูถื้อหุน้ รายละเอียดดงันี ้

1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 

ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ไดก้าํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ

กรรมการชดุย่อยในรูปแบบของเบีย้ประชมุกรรมการ รายละเอียดดงันี ้

คณะกรรมการ ค่าเบีย้ประชุม/คร้ัง (บาท) 

คณะกรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการ 30,000 

กรรมการ 10,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการ 15,000 

กรรมการ 7,500 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  

ประธานกรรมการ 10,000 

กรรมการ 5,000 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

ประธานกรรมการ 10,000 

กรรมการ 5,000 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทีด่ี  

ประธานกรรมการ 10,000 

กรรมการ 5,000 

หมายเหต ุ:  

- กรรมการที่เป็นฝ่ายบริหาร (ไดร้บัเงินเดือนประจาํ) จะไม่ไดร้บัค่าเบีย้ประชมุทกุตาํแหน่ง 
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- กรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการของแต่ละคณะกรรมการ ให้ได้รับค่าเบีย้ประชุมของ

คณะกรรมการในตาํแหน่งสงูสดุเพียงตาํแหน่งเดียวในแต่ละคณะกรรมการ 

- กรรมการไม่ไดร้บัเบีย้ประชมุเม่ือเขา้รว่มการประชมุผูถ้ือหุน้ 

 

ในปี 2563 และ 2564 บรษิัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปของเบีย้ประชมุใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัทดงันี ้ 

สาํหรบัปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  

(หน่วย : บาท) 

ช่ือ – สกุล 
คณะกรรม 

การบริษัท 

คณะกรรม 

การตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรม 
การกาํกับดูแล

กิจการทีด่ี 

รวม 

1. ดร. นริศ  ชยัสตูร 180,000 - - - 10,000 190,000 

2. ผศ. อมัพร  เท่ียงตระกลู 60,000 75,000 - - - 135,000 

3. รศ.ดร. ระพีพรรณ  พิริยะกลุ 60,000 37,500 - - - 97,500 

4. นายทวีศกัดิ์  ฟุ้งเกียรติเจริญ 60,000 37,500 - - - 97,500 

5. พลเอก พิชิต  บญุญาธิการ 60,000 - 10,000 - 20,000 90,000 

6. พล.ต.ท. สรุพงษ์  ชยัจนัทร ์ 30,000 - 20,000 10,000 - 60,000 

7. ดร. วิกร  ภวูพชัร ์  - - - - - - 

8. ว่าที่รอ้ยตรี ธนโชติ  แสนหาญ - - - - - - 

9. นายสรุพงษ์  รุง่แจง้ - - - - - - 

10. นายชรณั เลิศธีรพจน ์ - - - - - - 

11. นายอรุณศกัด์ิ  วงศก์วีวิทย ์ - - - - - - 

 

สาํหรบังวดปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  

(หน่วย : บาท) 

ช่ือ – สกุล 
คณะกรรม 

การบริษัท 

คณะกรรม 

การตรวจสอบ 

คณะกรรมการ 
สรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการ
บริหารความ

เส่ียง 

คณะกรรม 
การกาํกับดูแล

กิจการทีด่ี 

รวม 

1. ดร. นริศ  ชยัสตูร 150,000 - - - 10,000 160,000 

2. ผศ. อมัพร  เท่ียงตระกลู 50,000 75,000 - - - 125,000 

3. รศ.ดร. ระพีพรรณ  พิริยะกลุ 50,000 37,500 - - - 87,500 

4. นายทวีศกัดิ์  ฟุ้งเกียรติเจริญ 50,000 30,000 - - - 80,000 

5. พลเอก พิชิต  บญุญาธิการ 50,000 - 5,000 - 20,000 75,000 

6. พล.ต.ท. สรุพงษ์  ชยัจนัทร ์ 40,000 - 10,000 10,000 - 60,000 

7. ดร. วิกร  ภวูพชัร ์  - - - - - - 

8. ว่าที่รอ้ยตรี ธนโชติ  แสนหาญ - - - - - - 

9. นายสรุพงษ์  รุง่แจง้ - - - - - - 

10. นายชรณั  เลิศธีรพจน ์ - - - - - - 

11. นายอรุณศกัด์ิ  วงศก์วีวิทย ์ - - - - - - 
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2) ค่าตอบแทนอ่ืน  

ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีมติใหบ้ริษัทออกหุน้สามญัใหม่

เพ่ิมทุนจาํนวน 130,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทั่วไป (IPO) ซึ่งไดร้วมการเสนอ

ขายใหแ้ก่กรรมการและผูบ้รหิารดว้ย ซึ่งจะเป็นไปตามสดัส่วนภายใตป้ระกาศขอ้บงัคบั หลกัเกณฑแ์ละกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ใน

ราคาเดียวกบัราคาท่ีเสนอขายใหก้บัประชาชนทั่วไป  โดยจะเสนอขายพรอ้มกบัการเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่ประชาชน

ดว้ย 

รายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารท่ีไดร้บัจดัสรรหุน้ IPO มดีงันี ้

รายช่ือ ตาํแหน่ง 
จาํนวนหุ้นที่

ได้รับจัดสรร 

% หุ้นIPOทีเ่สนอ

ขายทัง้หมด 

1. ดร. นริศ ชยัสตูร ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ   

2. ผศ. อมัพร เที่ยงตระกลู กรรมการอิสระ   

3. รศ.ดร. ระพีพรรณ พิริยะกลุ กรรมการอิสระ   

4. นายทวีศกัดิ์ ฟุ้งเกียรติเจริญ กรรมการอิสระ   

5. พลเอก พิชิต บญุญาธิการ กรรมการอิสระ   

6. พล.ต.ท. สรุพงษ์ ชยัจนัทร ์ กรรมการอิสระ   

7. ว่าที่รอ้ยตรี ธนโชติ แสนหาญ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ที่สายงานบริหาร   

8. นายสรุพงษ์ รุง่แจง้ กรรมการ    

9. นายชรณั เลิศธีรพจน ์ กรรมการ   

10. นายอรุณศกัดิ์ วงศก์วีวิทย ์ กรรมการ / รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร   

11. นายกวีวฒัน ์ศิริวงศม์งคล ประธานเจา้หนา้ทีส่ายงานบญัชีและการเงิน   

12. นายพีระพงศ ์จรสัเลิศสวุรรณ ประธานเจา้หนา้ทีส่ายงานปฏบิตัิการ (รกัษาการ)   

 

1.3 การกาํกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

ปัจจุบนั บริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างไรก็ตาม บริษัทไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัเก่ียวกับการลงทุน การ

กาํกับดูแลการดาํเนินงาน และการบริหารงานในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าการดาํเนินธุรกิจของบริษัทอยู่

ภายใตก้รอบการกาํกบัดแูลท่ีดี ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทมหาชน ครัง้ท่ี 1/2564 วนัท่ี 8 ธันวาคม 2564 จึงไดท้บทวนและมี

มติอนมุตั ิ“นโยบายการลงทนุ การกาํกบัดแูลการดาํเนินงาน และการบรหิารงานในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่ม” โดยนโยบายการ

กาํกบัดแูลการดาํเนินงานและการบรหิารงานในบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มของบรษิัทมีดงันี ้

1. บรษิัทจะส่งบคุคลท่ีเป็นตวัแทนของบรษิทั เขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มตามสดัส่วนการถือ

หุน้ในแต่ละบรษิัท โดยการส่งตวัแทนของบรษิัท เขา้ไปเป็นกรรมการในแต่ละบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มจะตอ้งไดร้บั

การพิจารณาและเห็นชอบโดยท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

2. คณะกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมแต่ละบริษัท จะมีขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีสาํคญั 

ไดแ้ก ่
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1) ปฏิบตัิหนา้ท่ีใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิัท ตลอดจนมติคณะกรรมการบรษิัท

และมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต (Duty of Loyalty) ความระมดัระวงั (Duty of Care) มีความ

รบัผิดชอบ (Accountability) และมีจรยิธรรม (Ethic) 

2) ดาํเนินการติดตามรวมถึงใหค้าํแนะนาํท่ีจาํเป็นเพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิัทรว่มเป็นไปตาม

สญัญาและกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) ติดตามผลการดาํเนินงานดา้นต่าง ๆ ของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มอย่างต่อเน่ือง รวมถึงใหค้าํแนะนาํท่ีจาํเป็น 

เพ่ือให้มั่นใจว่าการดาํเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดและสามารถ

จดัการอปุสรรคปัญหาท่ีอาจเกิดขึน้ไดอ้ย่างทนัเวลาและเหมาะสม 

4) พิจารณา ติดตาม รวมถึงใหค้าํแนะนาํท่ีจาํเป็นเพ่ือใหบ้ริษัทย่อยและบรษิัทร่วมมีระบบควบคมุภายใน ระบบ

การบรหิารความเส่ียง ระบบการป้องกนัทจุรติ รวมถึงระบบการทาํงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ

ดาํเนินธุรกิจ 

5) พิจารณา ติดตาม และดาํเนินการท่ีจาํเป็นในการจัดใหม้ีการทบทวนและปรบัปรุงนโยบายและแผนงานท่ี

สาํคญัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ใหเ้ป็นปัจจุบนัและเหมาะสมกับ

สภาพธุรกิจอย่างสมํ่าเสมอ 

6) คณะกรรมการของบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่มอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึงหรือหลายคนหรือบคุคลอ่ืนใด

ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแทนคณะกรรมการก็ได ้ทั้งนี ้การมอบอาํนาจดังกล่าวจะไม่รวมถึงการมอบ

อาํนาจหรือการมอบอาํนาจช่วงท่ีทาํใหก้รรมการหรือผูร้บัมอบอาํนาจจากกรรมการสามารถอนุมตัิรายการท่ี

ตนเองหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใด ขัดแย้งกับ

ผลประโยชนข์องบรษิัทและ/หรือบรษิัทยอ่ยและ/หรือบรษิัทรว่ม 

3. บริษัทจะกาํหนดแผนงานและดาํเนินการท่ีจาํเป็น เพ่ือทาํใหม้ั่นใจไดว้่าบริษัทย่อยและบริษัทร่วมมีการเปิดเผย

ขอ้มลูเก่ียวกับผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินและขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีตอ้งเปิดเผยแก่หน่วยงานกาํกับดแูลและ

หน่วยงานราชการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง นกัลงทนุภายนอก สาธารณชน ท่ีมีความถกูตอ้งครบถว้นและน่าเชื่อถือ รวมถึง

กาํกบัดแูลใหม้ีการจดัเก็บขอ้มลู และการบนัทึกบญัชีของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มใหบ้รษิัทสามารถตรวจสอบ และ

รวบรวมมาจดัทาํงบการเงินรวมไดท้นักาํหนดดว้ย 

4. ในกรณีท่ีบรษิัทย่อยหรือบรษิทัรว่มมีความจาํเป็นตอ้งเขา้ทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กดิความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชน ์บริษัทจะติดตามใหบ้ริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเขา้ทาํรายการดว้ยความโปร่งใสและเป็น

ธรรม โดยบริษัทจะไดป้ฏิบตัิตามหลกัเกณฑว์่าดว้ยการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกันและรายการไดม้า/จาํหน่ายไปซึ่ง

สินทรพัย ์ซึ่งกาํหนดโดยหน่วยงานกาํกบัดแูลท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

5. บรษิัทจะดาํเนินการท่ีจาํเป็นและติดตามใหบ้รษิัทย่อยและบรษิัทรว่มมีระบบในการเปิดเผยขอ้มลูและระบบควบคุม

ภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการดาํเนินธุรกิจ 

6. บริษัทกาํหนดระเบียบปฏิบัติใหก้ารเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมและการใชสิ้ทธิออก

เสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ตอ้งไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทดว้ย เวน้แต่กรณี

ดงัต่อไปนี ้
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1)  วาระในการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีจะตอ้งลงมติใหเ้ป็นไปตามสญัญาร่วมทุนท่ีบริษัทเป็นคู่สญัญา การออกเสียง

คะแนนใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดในสญัญารว่มทนุดงักล่าว 

2) วาระประจาํดังต่อไปนีใ้นการประชุมสามัญประจาํปี ใหค้ณะกรรมการบริหารสามารถพิจารณาออกเสียง

ลงคะแนนได ้

- พิจารณารบัรองรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ท่ีผ่านมา 

- พิจารณารายงานของคณะกรรมการและผลการดาํเนินงานของบรษิัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

- พิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกาํไรขาดทนุประจาํปี 

1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกาํกับดูแลกิจการ 

บริษัทใหค้วามสาํคญัในเร่ืองการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี โดยไดก้าํหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้งไวใ้นนโยบาย

การกาํกับดูแลกิจการของบริษัทและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงแต่งตัง้คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือกาํกับดูแลและ

เสนอแนะแนวปฏิบัติดา้นการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีต่อคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ เพ่ือใหก้ารทาํหนา้ท่ีกาํกับดูแล

กิจการท่ีดีของกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการเป็นไปดว้ยดี พรอ้มทัง้ติดตาม ประเมินผล และส่งเสรมิใหเ้กิดการปฏิบตัิอย่าง

แทจ้รงิเพ่ือสรา้งความเชื่อมั่นต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม (ขอ้มลูและรายละเอียดเก่ียวกบันโยบายและแนวทางในการปฏิบตัิงาน

ปรากฏตามเอกสารแนบ นโยบายและแนวปฏิบตัิการกาํกาํกบัดแูลกิจการและจรรยาบรรณ) 

นอกจากนี ้บรษิัทไดต้ิดตามเพ่ือใหเ้กิดการปฏิบตัิตามการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีใน 4 ประเด็น ดงันี ้

1) การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน ์ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมหาชน ครัง้ท่ี 1/2564 วนัท่ี 8 ธันวาคม 2564 ไดท้บทวนและมีมติใหก้าํหนด “นโยบาย

ความขดัแยง้ทางผลประโยชน”์ โดยมีรายละเอียดและแนวทางในการปฏิบตัิในกรณีท่ีตอ้งทาํรายการท่ีอาจเกดิความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ บริษัทจะดูแลให้การทาํรายการนั้นๆ เป็นไปด้วยความโปร่งใส เท่ียงธรรม เสมอเหมือนการทาํรายการกับ

บุคคลภายนอกทั่วไป โดยคาํนึงถึงประโยชนส์ูงสุดของบริษัท และเป็นธรรมต่อผูเ้ก่ียวขอ้ง เพ่ือป้องกันไม่ใหเ้กิดปัญหาความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์บรษิัท กาํหนดแนวปฏิบตัิไว ้ดงันี ้

1. บรษิัทตอ้งไม่ใหกู้ย้ืม หรือคํา้ประกนัแก่กรรมการ หรือกิจการท่ีกรรมการเป็นผูถื้อหุน้ 

2. กรรมการตอ้งไม่ประกอบธุรกิจแข่งขนักบับรษิทั 

3. กรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งไม่ใชโ้อกาสหรือขอ้มลูของบริษัท เพ่ือเอือ้ประโยชนใ์หก้ับตนเองหรือผูอ่ื้น รวมถึงการ

ทาํธุรกิจท่ีแข่งกบับรษิัท หรือทาํธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง 

4. กรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งไม่เขา้ร่วมประชมุหรืองดออกเสียงรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองท่ีอาจก่อใหเ้กิดความ

ขัดแยง้ทางผลประโยชนก์ับบริษัท หากจาํเป็นตอ้งทาํเพ่ือประโยชนข์องบริษัท ใหก้ระทาํรายการนัน้เสมือนเป็น

รายการท่ีกระทาํกบับคุคลภายนอก 

5. กรรมการตอ้งแจง้การมีส่วนไดเ้สียในสญัญาต่างๆ ท่ีบรษิัททาํขึน้ใหบ้รษิัททราบ 

6. กรรมการและผูบ้ริหาร ตอ้งจดัทาํรายงานการเปิดเผยความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เป็นประจาํทุกปีหรือเมื่อเกิด

เหตกุารณ ์
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7. การทาํรายการต่างๆ เช่น ซือ้ ขายสินคา้ หรือทรพัยสิ์นอ่ืน เป็นตน้ ของกรรมการกับบริษัท ใหด้าํเนินการตาม

นโยบายการเขา้ทาํรายการระหว่างกนัของบรษิัท 

8. การพิจารณาเร่ืองความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละการทาํรายการท่ีอาจมีการขดัแยง้ทางผลประโยชน ์จะตอ้งมี

กรรมการอิสระรว่มประชมุและพิจารณาทกุครัง้ 

9. กรรมการ ผู้บริหาร และบุคลากรของบริษัท ท่ีรับทราบข้อมูลภายใน พึงหลีกเล่ียงการใช้ข้อมูลภายในเพ่ือ

ประโยชนข์องตนเองหรือใหข้อ้มลูภายในเพ่ือประโยชนแ์กบ่คุคลอ่ืนในทางมิชอบ 

การทาํรายการระหว่างบริษัทกบับคุคลใดท่ีเก่ียวโยงกนัอนัอาจนาํมาซึ่งผลประโยชนท่ี์ขดัแยง้กนัไดน้ัน้ จะตอ้งผ่านการ

พิจารณาอย่างถ่ีถว้นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็นรายการระหว่างกนัท่ีสาํคญั การเขา้ทาํรายการนัน้ตอ้งไดร้บัการ

อนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี ้ขึน้อยู่กับลักษณะและขนาดของรายการตาม

ขอ้กาํหนดของคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน กรรมการหรือผูบ้ริหารบริษัทท่านใดท่ีมีส่วนไดเ้สีย หรือมีส่วนเก่ียวขอ้งจะไม่เขา้

รว่มในกระบวนการตดัสินใจรายการดงักล่าว  ทัง้นี ้รายการดงักล่าวตอ้งกระทาํขึน้ภายใตเ้งื่อนไขการคา้ปกติทั่วไป โดยกาํหนด

ราคาท่ียตุิธรรมและอยู่บนพืน้ฐานเสมือนหน่ึงกระทาํโดยบคุคลท่ีไม่เก่ียวโยงกนั (fair and at arms' length basis) และในกรณี

ท่ีไม่สามารถกาํหนดราคาได ้บริษัทจะอา้งอิงตามรายงานของผูป้ระเมินราคาอิสระท่ีไดร้บัการแต่งตัง้จากบริษัท เพ่ือกาํหนด

ราคาท่ีเป็นธรรมทัง้สาํหรบับรษิัทและบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั 

ในปีท่ีผ่านมา บริษัทไดต้รวจสอบกรณีท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์และเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการ

ระหว่างบรษิัทกบับคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัไวข้อ้มลูโดยละเอียด ในหวัขอ้รายการระหว่างกนั 

2) การดูแลเร่ืองการใช้ข้อมูลภายใน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทมหาชน ครัง้ท่ี 1/2565 วนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2565 ไดท้บทวนและมีมติใหก้าํหนด “นโยบาย

การใชข้อ้มลูภายใน” โดยมีรายละเอียดและแนวทางในการปฏิบตัิในการปอ้งกันการใชข้อ้มลูภายในโดยบุคคลที่เก่ียวขอ้ง 

ดงันี ้

1. ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร เก่ียวกับหนา้ท่ีท่ีตอ้งจดัทาํและส่งรายงานการรายงานการถือครองหลกัทรพัย์

ของบริษัท โดยตนเอง คู่สมรส หรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกนัฉันสามีภริยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะรวมถึงนิติบคุคลท่ี

กรรมการ และผูบ้ริหาร คู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินฉันสามีภริยา บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการ และผูบ้ริหาร

ดงักล่าวเป็นผูถื้อหุน้รวมกันเกินรอ้ยละ 30 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลดงักล่าว ต่อสาํนกังาน 

ก.ล.ต. รวมทัง้การรายงานการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่งหลกัทรพัยข์องตนเอง คู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินดว้ยกันฉันสามี

ภริยา บุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทฯ คู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินฉันสามี

ภริยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะถือหุน้รวมกันเกินรอ้ยละ 30 ของจาํนวนสิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคล

ดงักล่าว และการถือหุน้รวมกนัดงักล่าวเป็นสดัส่วนท่ีมากท่ีสดุในนิติบคุคลนัน้ต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

2. กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร รวมถึงผูจ้ดัการในสายงานบญัชีหรือการเงนิของบรษิัท รวมถึงคู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กนิฉนั

สามีภริยา บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ และนิติบุคคลซึ่งกรรมการ ผูบ้ริหาร รวมถึงผูจ้ัดการในสายงานบัญชีหรือ

การเงิน คู่สมรสหรือผูท่ี้อยู่กินฉันสามีภริยา และบุตรท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ ถือหุน้รวมกนัเกินรอ้ยละ 30 ของจาํนวน

สิทธิออกเสียงทัง้หมดของนิติบุคคลดงักล่าว และการถือหุน้รวมกันดงักล่าวเป็นสดัส่วนท่ีมากท่ีสดุในนิติบุคคลนัน้ 
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จดัทาํ เปิดเผยรายงานการถือครองหลกัทรพัย ์และรายงานการเปล่ียนแปลงการถือครองหลกัทรพัยข์องบริษัท ต่อ

สาํนกังาน ก.ล.ต. และจดัส่งสาํเนารายงานนีใ้หแ้ก่บรษิัท ในวนัเดียวกนักบัท่ีส่งรายงานต่อสาํนกังาน ก.ล.ต. 

3. กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท ท่ีไดร้บัทราบขอ้มลูภายในท่ีเป็นสาระสาํคญัซึ่งมีผลหรืออาจมี

ผลต่อการเปล่ียนแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะตอ้งงดการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วง 30 วนั ก่อนท่ีงบการเงิน

หรือขอ้มลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และในช่วงระยะเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลงัจากท่ีขอ้มลูภายในของ

บรษิัทไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณชนแลว้ โดยผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัขอ้มลูภายในตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มลูนัน้ใหผู้อ่ื้นทราบ จนกว่า

จะไดม้ีการแจง้ขอ้มลูนัน้ใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ และ/หรือต่อสาธารณชนเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 

4. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงบุคคลท่ีถูกสันนิษฐานว่ารูห้รือครอบครองข้อมูล

ภายในใชข้อ้มลูภายในของบรษิัท ท่ีมีหรืออาจมีผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงราคาของหลกัทรพัยข์องบรษิัท ซึ่งยงั

มิไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งตนไดล่้วงรูม้า เพ่ือการซือ้ ขาย เสนอซือ้ เสนอขาย หรือชักชวนใหบุ้คคลอ่ืนซือ้ ขาย 

เสนอซือ้ หรือเสนอขาย ซึ่งหลกัทรพัยข์องบริษัท ไม่ว่าทัง้ทางตรงหรือทางออ้ม และไม่ว่าการกระทาํดงักล่าวจะทาํ

เพ่ือประโยชนต์่อตนเองหรือผูอ่ื้น หรือนาํขอ้เท็จจริงเช่นนัน้ออกเปิดเผยเพ่ือใหผู้อ่ื้นกระทาํดังกล่าว โดยตนไดร้บั

ผลประโยชนต์อบแทนหรือไม่ก็ตาม 

5. กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท ไม่เปิดเผยขอ้มูลภายในของบริษัท และจะไม่ใชต้าํแหน่ง

หนา้ท่ีในบรษิัท หรือนาํขอ้มลูภายใน หรือสารสนเทศท่ีมีสาระสาํคญัซึ่งไดร้บัรู ้หรือรบัทราบในระหว่างปฏิบตัิงานใน

บริษัท ซึ่งยังไม่ไดเ้ปิดเผยต่อสาธารณะไปแสวงหาผลประโยชนใ์นทางมิชอบ หรือเปิดเผยกับบุคคลภายนอกเพ่ือ

ประโยชนข์องตนเองหรือบุคคลอ่ืน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้ม โดยไม่คาํนึงว่าจะไดร้บัผลประโยชนต์อบแทน

หรือไม่ก็ตาม 

6. กาํหนดใหก้รรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษัท มีหนา้ท่ีปฏิบตัิตามแนวทางการใชข้อ้มลูภายในของ พ.ร.บ. 

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) รวมถึงกฎเกณฑอ่ื์นท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) การต่อต้านทุจริตคอรรั์ปชั่น  

บริษัทมีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น โดยมุ่งเนน้ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการดาํเนินธุรกิจ

ตามหลกัจรรยาบรรณของบรษิัท ตลอดจนดาํเนินธุรกิจดว้ยระบบบรหิารท่ีมีประสิทธิภาพ มีความโปรง่ใส สามารถตรวจสอบได ้

รวมทัง้ส่งเสรมิ อบรม และสรา้งจิตสาํนึกใหพ้นกังานตระหนกัถึงการทจุรติคอรร์ปัชั่นท่ีอาจเกิดขึน้ และกาํกบัดแูลการปฏิบตัิเพ่ือ

ต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น โดยมีนโยบายและแนวทางเก่ียวกบัการต่อตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่นเป็นการเฉพาะ 

บริษัทไดม้ีการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจไม่ใหม้กีารทุจริตคอรร์ปัชั่นใด ๆ เพ่ือประโยชนท์ัง้ต่อบริษัท ต่อตนเอง หรือผูอ่ื้น 

ซึ่งไดก้าํหนดไว้ในจรรยาบรรณในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท (Code of Conduct) เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติขั้นพืน้ฐานแก่

พนกังาน นอกจากนี ้บรษิัทไดก้าํหนด “นโยบายในการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น (Anti-Corruption Policy)” ดงันี ้

1. จดัโครงสรา้งการบรหิารงานใหม้ีการถ่วงดลุอาํนาจกนัอย่างเหมาะสมระหว่างฝ่ายจดัซือ้ สายงานบญัชีและการเงิน 

ฝ่ายจดัการ และฝ่ายตรวจสอบ เพ่ือไม่เปิดโอกาสใหม้ีการใชอ้าํนาจหนา้ท่ีในทางมิชอบ 

2. จดัใหม้ีการฝึกอบรมแก่พนกังานเพ่ือใหค้วามรูเ้ก่ียวกบันโยบายและแนวปฏิบตัิในการต่อตา้นการทจุรติของบรษิัท  
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3. ใหก้ารสนบัสนุนและร่วมมือกับองคก์รภาครฐั เอกชน และหน่วยงานกาํกับดูแล รวมถึงทุกภาคส่วนของสงัคมไทย 

เพ่ือจดุมุ่งหมายในการลดคอรร์ปัชั่นและยกระดบัการพฒันาประเทศ 

4. หา้มมิใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานยอมรบัการทจุรติทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางออ้ม 

5. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาํท่ีเขา้ข่ายคอรร์ัปชั่นท่ีเก่ียวข้องกับบริษัท ตอ้งแจ้งให้

ผูบ้งัคบับญัชาหรือบคุคลท่ีรบัผิดชอบทราบ และใหค้วามรว่มมือในการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิต่าง ๆ 

6. บริษัทส่งเสริมใหม้ีการส่ือสารท่ีหลากหลายช่องทาง เพ่ือใหพ้นกังานและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแสอนั

ควรสงสยั โดยมั่นใจไดว้า่ผูแ้จง้ไดร้บัการคุม้ครอง 

7. คณะกรรมการบรษิัท ผูบ้รหิารและพนกังานทกุคนตอ้งปฏิบตัิดว้ยความระมดัระวงัในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

7.1 การใหห้รือรบัของกาํนลั การเลีย้งรบัรอง ใหถื้อปฏิบตัิตามระเบียบของบรษิัท 

7.2 การใหห้รือรบัเงินบรจิาคเพ่ือการกศุล หรือเงินสนบัสนนุการใหห้รือรบัเงินบรจิาค ตอ้งดาํเนินการอย่างโปรง่ใส

ถกูตอ้งตามกฎหมาย รวมทัง้การติดตามใหผู้ร้บั00เงินรายงานผลการดาํเนินงานตามวตัถปุระสงคท่ี์ขอรบัเงิน

จากบรษิัท  

7.3 สาํหรบัความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซือ้จัดจา้งทุกชนิด การดาํเนินงานธุรกิจ และการติดต่องานของ

บรษิัท จะตอ้งเป็นไปอย่างโปรง่ใส ซื่อสตัย ์ตรวจสอบไดแ้ละอยู่ภายใตก้ฎหมายและกฎเกณฑก์ารดาํเนินธรุกจิ

ท่ีเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้บรษิัทไดเ้ปิดช่องทางใหพ้นกังานและผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้งสามารถแจง้เบาะแส ขอ้เสนอแนะ หรือ

รอ้งเรียนกรณีเก่ียวกับการทุจริต หรือการกระทาํใดอนัไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑข์องบริษัทต่อคณะกรรมการ

บรษิัทไดโ้ดยตรง 

4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) 

บริษัทยงัไดม้ีการกาํหนดนโยบายการใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองรอ้งเรียนแจง้เบาะแสแก่บริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง 

เพ่ือเป็นการส่งเสรมิและสนบัสนนุใหผู้ท่ี้มีส่วนไดเ้สียในกระบวนการกาํกบัดแูลกิจการไดม้ีส่วนรว่มในการแจง้เหตตุอ้งสงสยัหรือ

เบาะแสเมื่อมีขอ้สงสยัหรือไดม้ีการพบเห็นการกระทาํท่ีเกิดความสงสยัว่ามีการฝ่าฝืนและทาํผิดกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั

จรรยาบรรณของธุรกิจ โดยนโยบายการใหค้วามคุม้ครองผูแ้จง้เร่ืองรอ้งเรียนแจง้เบาะแสแก่บริษัทและบุคคลท่ีเก่ียวข้องมี

แนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

1. การรบัแจง้เหตุ ขอ้รอ้งเรียน ขอ้เสนอแนะ มีช่องทางการแจง้เบาะแส โดยสามารถแจง้ดว้ยวาจา หรือทางจดหมาย 

หรือทางอีเมล ถึงประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายจากประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร/คณะกรรมการ

อิสระ และกล่องรบัความคิดเห็นท่ีฝ่ายทรพัยากรมนษุยข์องบรษิัท 

2. การพิจารณาขอ้รอ้งเรียนเพ่ือใหค้วามคุม้ครองและความเป็นธรรมแก่ผูแ้จง้เร่ืองรอ้งเรียนและบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งโดย 

2.1 ขอ้รอ้งเรียนหรือการแจง้เบาะแสแก่บรษิัท ตอ้งเป็นขอ้มลูจรงิ มีความชดัเจน ท่ีบรษิัทสามารถสืบหาขอ้เท็จจรงิ

ท่ีจะใชใ้นการดาํเนินการต่อไปได ้

2.2 ข้อมูลท่ีผู้รอ้งเรียนไดแ้จ้งหรือให้เบาะแส จะถือเป็นความลับและไม่พึงเปิดเผยชื่อผู้แจ้งข้อรอ้งเรียน หรือ

เบาะแสต่อสาธารณชน เวน้แต่ท่ีจาํเป็นตอ้งเปิดเผยตามขอ้กาํหนดของกฎหมาย 

2.3 ผูร้อ้งเรียนหรือแจง้เบาะแส จะไดร้บัความคุม้ครองสิทธิไม่ว่าจะเป็นพนกังานบรษิัท หรือบคุคลภายนอก 
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2.4 สาํหรบัระยะเวลาในการดาํเนินการเร่ืองขอ้รอ้งเรียนนัน้ บริษัทจะทาํการพิจารณาว่าเร่ืองท่ีแจง้มานัน้มีความ

ซบัซอ้นและมีเอกสารเพียงพอท่ีจะชีแ้จงต่อผูถ้กูรอ้งเรียนหรือไม่ 

2.5 ผูร้บัขอ้รอ้งเรียนและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกับกระบวนการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริง ตอ้งเก็บขอ้มลูเป็นความลบั 

จะเปิดเผยเท่าท่ีจาํเป็นโดยคาํนึงถึงความปลอดภยัของผูร้อ้งเรียน 

2.6 ถา้ผูร้อ้งเรียนเห็นว่าตนอาจไดร้บัความไม่ปลอดภยั หรืออาจเกิดความเดือดรอ้นเสียหาย สามารถรอ้งขอให้

บรษิัทดาํเนินการกาํหนดมาตรการการคุม้ครองท่ีเหมาะสม หรือบรษิัทอาจกาํหนดมาตรการการคุม้ครองโดยผู้

รอ้งเรียนไม่ตอ้งรอ้งขอก็ได ้หากเป็นเร่ืองความเสียหายและไม่ปลอดภยั โดยผูร้อ้งเรียนท่ีไดร้บัความเดือดรอ้น

จะไดร้บัการบรรเทาความเสียหายอย่างเป็นธรรมโดยบรษิัท  

3. ขัน้ตอนในการดาํเนินการ 

3.1 บริษัทมีคณะกรรมการสอบสวน (แต่งตัง้โดยประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารหรือรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็น

คราว ๆ ไป) ทาํการรบัขอ้รอ้งเรียนและประสานงานในการเก็บรวบรวมขอ้เท็จจรงิท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2 คณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ 3.1 ประมวลขอ้มลูโดยทาํการกลั่นกรองขอ้มลู เพ่ือพิจารณาตามขัน้ตอน และ

วิธีการจดัการอย่างเหมาะสมในแต่ละเร่ือง 

3.3 คณะกรรมการสอบสวนตามขอ้ 3.1 มีมาตรการดาํเนินการระงบัการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตามจรรยาบรรณและ

บรรเทาความเสียหายใหก้บัผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยคาํนึงถึงความเดือดรอ้นโดยรวม 

3.4 คณะกรรมการสอบสวนตามข้อ 3.1 มีหน้าท่ีรายงานความคืบหน้าใหก้ับผู้รอ้งเรียนไดร้ับทราบในกรณีท่ี

สามารถระบุผู้ให้ขอ้มูลได ้กรณีท่ีพบว่ามีความผิดเกิดขึน้จริง คณะกรรมการสอบสวนมีหน้าท่ีรายงานให้

ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารทราบในเบือ้งตน้ พรอ้มทั้งรายงานเร่ืองทุจริตและขอ้รอ้งเรียนต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทต่อไป 

เพ่ือใหทุ้กคนในองคก์รไดต้ระหนักถึงการต่อตา้นทุจริตคอรร์ปัชั่นและการแจง้เบาะแส บริษัทไดอ้นุมัติและเผยแพร่

นโยบายดงักล่าวผ่านช่องทางการส่ือสารของบรษิัท ซึ่งบรษิัทจะทบทวนนโยบายดงักล่าวอย่างสมํ่าเสมอทกุปี ทัง้นีบ้รษิัทไดจ้ดั

ใหม้ีช่องทางในการแจง้เบาะแสหรือขอ้รอ้งเรียน ในกรณีท่ีสงสยัว่าจะมีการกระทาํผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การกระทาํ

ผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมท่ีส่อถึงการทุจริต การปฏิบตัิอย่างไม่เท่าเทียมกัน ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัท เมื่อบริษัทไดร้บั

เบาะแสหรือข้อรอ้งเรียนมาแลว้ บริษัทจะดาํเนินการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ตรวจสอบ และกาํหนดมาตรการในการ

ดาํเนินการเพ่ือบรรเทาความเสียหายใหแ้ก่ผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบ โดยคาํนึงถึงความเดือดรอ้นเสียหายโดยรวมทัง้หมด 
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2. รายงานผลการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อย 

2.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1.1 การเข้าร่วมประชุม 

รายละเอียดการเขา้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบสาํหรบังวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และสาํหรบังวดปีสิน้สดุ

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นดงันี ้

ชื่อ-สกุล 
จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ปี 2563 ปี 2564 

1. ผศ. อมัพร  เท่ียงตระกลู 5/5 5/5 

2. รศ.ดร. ระพีพรรณ  พิรยิะกลุ 5/5 5/5 

3. นายทวีศกัดิ์  ฟุ้งเกียรติเจรญิ 5/5 4/5 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบจะจดัใหม้ีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชี และผูต้รวจ

สอบภายใน โดยไม่มีผูบ้รหิารบรษิัทเขา้รว่มประชมุดว้ย อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

2.1.2 ผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเป็นอิสระตามบทบาทหนา้ท่ีท่ีระบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

และตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุรวมทัง้สิน้ 5 ครัง้ โดยได้

มีการประชมุรว่มกบัฝ่ายจดัการ ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีของบรษิัท ในหวัขอ้สาํคญัต่าง ๆ อย่างครบถว้น ไดแ้ก่ การ

สอบทานรายงานทางการเงิน รายการระหว่างกัน ระบบการควบคุมภายใน กาํกับดูแลงานตรวจสอบภายใน การปฏิบตัิตาม

กฎหมายระเบียบ ขอ้บังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับการดาํเนินธุรกิจ การสอบทานการบริหารความเส่ียงท่ีไดร้ายงานโดยคณะ

กรรมการบริหารความเส่ียงต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและค่าสอบบญัชี รวมถึง

การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงัท่ีระบุไวใ้นเอกสารแนบ รายงานผลการปฏิบัติหนา้ท่ีของ

คณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมา 

 

2.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร 

2.2.1 การเข้าร่วมประชุม 

รายละเอียดการเขา้ประชุมคณะกรรมการบริหารสาํหรบังวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และสาํหรบังวดปีสิน้สุด

วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  เป็นดงันี ้
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2.2.2 ผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหาร  

 ในปี 2564 คณะกรรมการบรหิารมีการพิจารณาเร่ืองท่ีสาํคญัดงันี ้

1. พิจารณาและกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณประจาํปี ก่อนนาํเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 

2. จดัใหม้ีการทาํรายงานทางการเงินเพ่ือใหผู้ส้อบบญัชีทาํการตรวจสอบหรือสอบทาน และใหค้วามเห็นชอบต่องบ

การเงินดงักล่าว ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาตามลาํดบั 

3. สอบทานตารางระเบียบอาํนาจอนมุตัแิละดาํเนินการ (DOA) และทบทวนประจาํปี ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิัทพิจารณา 

4. พิจารณาผลกาํไรและขาดทุนของบริษัท และเสนอการจ่ายปันผลระหว่างกาล และ/หรือปันผลประจาํปีต่อ

คณะกรรมการบรษิัท 

5. พิจารณากาํหนดโครงสรา้งองคก์รตามความเหมาะสม  ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาหรือ

รบัทราบ 

6. พิจารณาอนุมัติการดาํเนินงานของบริษัทในเร่ืองต่าง ๆ ตามขอบเขตอาํนาจ และตามท่ีไดร้ับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิัท 

7. พิจารณาและติดตามการดาํเนินงานในภาพรวมของบรษิัทเป็นประจาํทกุเดือน 

8. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบริหาร เพ่ือใหม้ีความเหมาะสมกบัสถานการณปั์จจบุนั ตลอดจนทบทวนนโยบาย

ฝ่าย ระเบียบการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในของบริษัท ใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึน้ 

 

 

 

ชื่อ-สกุล 
จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ปี 2563 ปี 2564 

1. ดร. วิกร  ภวูพชัร ์ 11/11 12/12 

2. นางวรญา ภวูพชัร ์ 11/11 12/12 

3. ว่าท่ีรอ้ยตรี ธนโชติ  แสนหาญ 11/11 12/12 

4. นายสรุพงษ์  รุง่แจง้ 11/11 12/12 

5. นายชรณั เลิศธีรพจน ์ 9/11 12/12 

6. นายอรุณศกัดิ์  วงศก์วีวิทย ์ 10/11 12/12 
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2.3 รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2.3.1 การเข้าร่วมประชุม 

รายละเอียดการเขา้ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบังวดปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2563 และสาํหรบังวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  เป็นดงันี ้

 

 

2.3.2 ผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดป้ฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีไดร้ับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง

กาํหนดไวใ้นกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน มีการบริหารจดัการและปฏิบัติหนา้ท่ีอย่างเป็นธรรม 

เหมาะสม และโปร่งใส เป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือสรา้งความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุ

กลุ่ม 

ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีการประชุมเพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายรวมทั้ง

สิน้ 1 ครัง้ สรุปการดาํเนินงานท่ีสาํคญัไดด้งันี ้

1. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี 

และมีความเหมาะสมกบัสถานการณปั์จจบุนั และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 

2. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการปรบัเงินเดือนสาํหรบัพนกังานและผูบ้รหิารประจาํปี 2565 รวมถึงเกณฑแ์ละวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานประจาํปี และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 

3. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการจ่ายโบนสัสาํหรบัพนกังานและผูบ้ริหารประจาํปี 2564 และเสนอต่อคณะกรรมการ

บรษิัทพิจารณา 

4. พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการจ่ายค่าตอบแทนรายปีสาํหรบัผูบ้ริหารระดบัสงู และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท

พิจารณา 

5. รบัทราบการแต่งตัง้ผูบ้รหิารดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานบญัชีและการเงิน (CFO) 

6. รบัทราบการแต่งตัง้ผูบ้รหิารดาํรงตาํแหน่งรกัษาการประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานปฏิบตัิการ (COO) 

7. รายงานผลการดาํเนินงานใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบอย่างสมํ่าเสมอ 

 

2.4 รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2.4.1 การเข้าร่วมประชุม 

รายละเอียดการเขา้ประชมุคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงสาํหรบังวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และสาํหรบังวด  

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 เป็นดงันี ้

ชื่อ-สกุล 
จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ปี 2563 ปี 2564 

1.พล.ต.ท. สรุพงษ์  ชยัจนัทร ์ 2/2 1/1 

2. พลเอกพิชิต  บญุญาธิการ 2/2 1/1 

3. นายชรณั  เลิศธีรพจน ์ 2/2 1/1 
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2.4.2 ผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ในปี 2564 คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงไดท้าํหนา้ท่ีกาํหนดและทบทวนกรอบการบรหิารความเส่ียงองคก์ร นโยบาย 

และกระบวนการบริหารความเส่ียงตามบทบาทหนา้ท่ีในกฎบตัรคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และตามกรอบการบริหาร

ความเส่ียงทั่งทั้งองค์กรตามมาตรฐานของ COSO (COSO Enterprise Risk Management) รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ

เก่ียวกบัแนวทางในการบรหิารจดัการความเส่ียงใหเ้หมาะสมกบัการดาํเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ   

ในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีการประชุมจาํนวน 2 ครัง้ ซึ่งสามารถสรุปสาระสาํคญัในการดาํเนินการ

ดา้นต่าง ๆ ดงันี ้

1. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง นโยบายการบรหิารความเส่ียง คู่มือการบรหิารความเส่ียง กรอบ

การบรหิารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร และแผนการบรหิารความเส่ียงประจาํปี ใหม้ีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

การดาํเนินงานของบรษิัท ท่ามกลางสภาพการณท่ี์เปล่ียนแปลง และเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 

2. กาํหนดใหม้ีการประเมินความเส่ียงท่ีครอบคลมุดา้นต่าง ๆ  ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นกลยทุธ ์ดา้นการดาํเนินงาน ดา้น

การรายงาน และความเส่ียงดา้นกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ท่ีมีผลกระทบต่อการดาํเนินธุรกิจ 

3. ติดตามการปฏิบตัิหนา้ท่ีและพิจารณารายงานการบรหิารความเส่ียงของคณะปฏิบตัิการบรหิารความเส่ียง และให้

ขอ้เสนอแนะต่อการดาํเนินงานบรหิารความเส่ียง แนวทางในการกาํหนดและควบคมุความเส่ียง เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่

ความเส่ียงต่าง ๆ จะไดร้บัการจดัการใหอ้ยู่ภายใตร้ะดบัความเส่ียงท่ียอมรบัได ้

4. พิจารณาและติดตามแผนการบรหิารจดัการความต่อเน่ืองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงแผนในการการกูค้ืน

ระบบเครือข่ายให้สามารถใชง้านไดภ้ายใน 1 วัน และมีแผนดาํเนินการขายแบบ Manual รองรับกรณีท่ียังไม่

สามารถกูค้ืนระบบเครือข่ายได ้

5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียงตามแนวปฏิบัติท่ีดีของตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย  

6. รายงานผลการบรหิารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์รใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบอยา่งสมํ่าเสมอ 

 

2.5 รายงานผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทีด่ี 

2.5.1 การเข้าร่วมประชุม 

รายละเอียดการเขา้ประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีสาํหรบังวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 และสาํหรบั

งวดปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564   เป็นดงันี ้

ชื่อ-สกุล 
จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ปี 2563 ปี 2564 

1. ดร. วิกร  ภวูพชัร ์ 2/2 2/2 

2. พล.ต.ท. สรุพงษ์  ชยัจนัทร ์ 2/2 2/2 

3. ว่าท่ีรอ้ยตรี ธนโชติ  แสนหาญ 2/2 2/2 

4. นายอรุณศกัดิ์  วงศก์วีวิทย ์ 2/2 1/2 
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2.5.2 ผลการปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการกาํกับกิจการทีด่ี  

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีไดป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซึ่งกาํหนดไวใ้นกฎ

บตัรของคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี มีการบรหิารจดัการและปฏิบตัิหนา้ท่ีอย่างเป็นธรรม เหมาะสม และโปรง่ใส เป็นไป

ตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี เพ่ือสรา้งความมั่นใจและความน่าเชื่อถือต่อผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่ม 

ในปี 2564 คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีมีการประชุมเพ่ือปฏิบตัิหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมายรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ 

สรุปการดาํเนินงานท่ีสาํคญัไดด้งันี ้

1. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือใหม้ีความเหมาะสมกับสถานการณปั์จจุบัน และ

เสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 

2. พิจารณานโยบายการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี ใหค้รอบคลมุหลักปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี สาํหรบั

บรษิัทจดทะเบียน ปี 2560 รวมถึงการกาํกบัดแูลและติดตามการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามหลกัการและสอดคลอ้ง

ตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี

3. การกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด กฎหมาย กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจ 

4. เห็นชอบนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนองคก์ร เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจใหส้อดคลอ้งกับผลประโยชนท์างสังคม 

ส่ิงแวดลอ้ม และผูม้ีส่วนไดเ้สีย รวมถึงส่งเสริมการดาํเนินงานท่ีรบัผิดชอบตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ มีการ

จดัการดา้นความยั่งยืนทัง้ในมิติส่ิงแวดลอ้มและมิติสงัคม 

5. พิจารณาและติดตามตามแผนดาํเนินโครงการดา้นความรบัผิดชอบต่อสังคมประจาํปี 2564 รวมถึงแผนการ

ดาํเนินงานโครงการดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมท่ีจะดาํเนินการในปี 2565 

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีตามแนวปฏิบตัิท่ีดีของตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย 

7. รวบรวมผลประเมินและรายงานผลการประเมินการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการรบัทราบ  

8. รายงานผลการดาํเนินงานตามนโยบายการกาํกบัดแูลกิจการใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบอย่างสมํ่าเสมอ 

 

 

ชื่อ-สกุล 
จาํนวนคร้ังทีเ่ข้าร่วมประชุม / การประชุมทัง้หมด 

ปี 2563 ปี 2564 

1. พลเอกพิชิต  บญุญาธิการ 2/2 2/2 

2. ดร. นรศิ  ชยัสตูร 2/2 2/2 

3. ดร. วิกร  ภวูพชัร ์ 2/2 2/2 
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9  การควบคุมภายในและรายการระหว่างกนั 

  

1. การควบคุมภายใน 

 บริษัทได้ตระหนักถึงความสําคัญของระบบควบคุมภายในท่ีดี ซึ่งจะช่วยให้การดําเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทาํหนา้ท่ีสอบทานระบบควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 

และมีการตรวจสอบภายในท่ีเป็นไปตามหลกัการของการกาํกับดแูลกิจการท่ีดี  ทัง้นี ้การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือ

อนุมัติรายการท่ีเก่ียวข้องกับระบบควบคุมภายในของบริษัทซึ่งจะมีผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้บริหาร เข้าร่วม

ประชมุดว้ยตามความเหมาะสม เพ่ือนาํเสนอขอ้มลูใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารบัทราบ ติดตามความคืบหนา้ และหา

แนวทางแกไ้ขขอ้สงัเกตเพ่ือใหส้ามารถแกไ้ขประเด็นขอ้สงัเกตไดอ้ย่างทนัท่วงที 

 อีกทัง้บริษัทไดจ้ดัใหม้ีผูต้รวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก ในปี 2561 บริษัทไดแ้ต่งตัง้ บริษัท พี

แอนดแ์อล คอรป์อเรชั่น จาํกัด (P&L) เป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษัท โดยมีนางสาววรรณวิมล จองสรีุยภาส เป็นหวัหนา้ทีม

ตรวจสอบภายใน  

นอกจากนี ้ผูส้อบบญัชีของบรษิัทจากบรษิัท ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั ไดม้ีการพิจารณาการควบคมุภายในของ

บรษิัท ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัทาํและการนาํเสนองบการเงินของบรษิัท เพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสมและความเชื่อถือไดข้อง

รายงานทางการเงิน  โดยพบขอ้สังเกตเพ่ิมเติมสาํหรบัระบบการควบคุมภายในของบริษัทและแจง้ใหบ้ริษัททราบพรอ้มกับ

ขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นขอ้มลูในการพิจารณาปรบัปรุงแกไ้ขต่อไป 

โดยในแต่ละส่วนงานดงักล่าว ไดม้ีการนาํเสนอขอ้สงัเกต ขอ้เสนอแนะ และการติดตามผล โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

1.1 ความเหน็ของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายใน 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษิัทมหาชนครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 8 ธันวาคม 2564 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้

รว่มประชมุดว้ย คณะกรรมการไดป้ระเมินระบบควบคมุภายในโดยการซกัถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารเก่ียวกบัความเพียงพอของ

ระบบควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 ส่วน คือ การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment) , การประเมินความเส่ียง 

(Risk Assessment) , การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) ,ระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู (Information & 

Communication) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities)   

ภายหลังจากการประเมินแลว้คณะกรรมการมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและ

เหมาะสม โดยบริษัทจดัใหม้ีบุคลากรท่ีจะดาํเนินการตามระบบการควบคุมภายในไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้มีระบบการ

ควบคมุภายในเก่ียวกบัการติดตาม ควบคมุ ในการท่ีจะป้องกนัทรพัยสิ์นอนัเกิดจากการท่ีผูบ้รหิารนาํไปใชโ้ดยมิชอบหรือโดยไม่

มีอาํนาจ นอกจากนั้น บริษัทมีระบบควบคุมภายในเร่ืองการทาํธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ท่ี

เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวอย่างเพียงพอแลว้ (ตามความเห็นท่ีแสดงไวใ้นหวัขอ้ท่ี 12 ขอ้ 12.1 ถึง 12.7 ของแบบประเมินความ

เพียงพอของระบบควบคุมภายใน)  รวมถึงมีระบบการตรวจสอบภายในท่ีมีความอิสระในการติดตามและประเมินผลการ

ควบคุมภายใน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบไดก้าํชับเร่ืองการปฏิบตัิตามหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท

อย่างเคร่งครดัเพ่ือใหก้ารปฏิบตัิงานของบรษิัทเป็นไปอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากท่ีสดุ นอกจากนี ้บริษัท ยงัมีระบบ
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การจดัเก็บเอกสารสาํคญัท่ีทาํใหก้รรมการ ผูส้อบบญัชี และผูม้ีอาํนาจตามกฎหมายสามารถตรวจสอบไดภ้ายในระยะเวลาอนั

ควร 

1.2 ความเหน็ของผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอิสระต่อระบบการควบคุมภายใน 

ผูต้รวจสอบภายในของบริษัทซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้ใหป้ระเมิน ตรวจสอบและติดตามการปรบัปรุงระบบควบคุมภายใน

ของบริษัท โดยทาํการประเมินความเส่ียงและจัดทาํแผนการตรวจสอบภายในรายปี ดาํเนินการตรวจสอบ ตลอดจนตรวจ

ติดตามผลการปรบัปรุงระบบฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยทุกไตรมาส มีวตัถุประสงคห์ลกัเพ่ือการ

ประเมินประสิทธิภาพและความเหมาะสมเพียงพอของระบบควบคุมภายใน การปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติท่ี

เก่ียวขอ้ง รวมทั้งความเหมาะสมและเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบริษัท  โดยท่ีผ่านมาผูต้รวจสอบภายในไดเ้ข้า

ตรวจสอบกระบวนการปฏิบตัิงานของบรษิัท โดยใหข้อ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะเพ่ือการปรบัปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานซึ่ง

ผูบ้รหิารใหค้วามสาํคญัและไดด้าํเนินการปรบัปรุงตามคาํแนะนาํของผูต้รวจสอบภายในแลว้  

โดยอธิบายกิจกรรมและรายละเอียดเก่ียวกบัการควบคมุภายในและงานตรวจสอบระบบการควบคมุภายในไดด้งันี ้

1) การประเมินความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 

ในช่วงเดือนกรกฏาคม 2564 ผูต้รวจสอบภายในไดป้ระเมินระบบควบคุมภายใน  โดยจดัทาํเป็นรายงานการประเมิน

ระบบควบคุมภายในซึ่งประเมินตามกรอบ COSO ซึ่งมีหวัขอ้หลกั 5 ดา้น ไดแ้ก่ การควบคุมภายในองคก์ร การประเมินความ

เส่ียง กิจกรรมเพ่ือการควบคมุ ขอ้มลูสารสนเทศและการส่ือสาร และการติดตามและประเมินผล โดยกิจกรรมเพ่ือการควบคมุได้

รวมถึงการประเมินระบบควบคมุภายในเฉพาะดา้นในระบบท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 1) วงจรรายได ้2) วงจรรายจ่าย 3) การบรหิารสินคา้

และคลงัสินคา้ 4) การบริหารจดัการกระบวนการผลิต 5) การบริหารตน้ทุนสินคา้6) การบริหารสินทรพัยสิ์นถาวร7)การบรหิาร

ทรพัยากรบคุคล8) การควบคมุทั่วไประบบสารสนเทศ9) ระบบการปิดบญัชีและการจดัทาํรายงานทางการเงิน และ10) รายการ

ระหว่างกัน  ซึ่งเริ่มประเมินในเดือน มกราคม 2564 ซึ่งมีประเด็นจากการประเมิน โดยบริษัทไดก้าํหนดแผนการดาํเนินการ 

ความคืบหนา้ ผูร้บัผิดชอบ โดยทุกประเด็นกาํหนดใหด้าํเนินการแกไ้ขทนัที โดยประเด็นส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการกาํหนดนโยบาย

ใหค้รบถว้นและการดาํเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือใหร้ะบบควบคุมภายในมีความเหมาะสมยิ่งขึน้ โดยมีการติดตามประเด็นคงคา้งใน

เดือนกรกฏาคม 2564 ซึ่งบรษิัทไม่มีประเด็นคงคา้งและไดร้ายงานคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  

2) การจัดทาํคู่มือการปฏิบัติงานและแผนผังทางเดินเอกสาร (Document Flowchart Manual) เพ่ือเป็นคู่มือการ

ปฏิบตัิงานและพฒันาระบบควบคมุภายในของบรษิัท 

บริษัทไดจ้ัดทาํคู่มือการปฏิบัติงานและแผนผังทางเดินเอกสาร ใหส้อดคลอ้งกับส่ิงท่ีบริษัทดาํเนินงานอยู่ในปัจจุบนั 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานของบริษัทมีประสิทธิภาพและมีการควบคมุภายในท่ีดี ตลอดจนใหม้ีหลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีท่ี

ครบถว้น ซึ่งคู่มือดงักล่าวผูต้รวจสอบภายในไดต้รวจการปฏิบตัิตามและรายงานต่อท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบในทุก

กระบวนการตรวจสอบและในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมหาชน ครัง้ท่ี 1/2564 เมื่อวนัท่ี 8 ธันวาคม 2564 ไดอ้นุมตัิคู่มือ

การปฏิบัติงานและแผนผังทางเดินเอกสารเพ่ือประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ ของบริษัท ไดแ้ก่ 1) การจัดจาํหน่าย 

การตลาดและประชาสมัพนัธ ์และการสนบัสนุนและวางแผนการขาย 2) การจดัซือ้ผลิตภณัฑใ์นประเทศและต่างประเทศ 3) 

การวิจยัและพฒันา 4) การผลิต คลงัสินคา้ และการจดัส่ง 5) ระบบบริหารจดัการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 6) ระบบธุรการ

และซ่อมบาํรุง 7) ระบบตรวจสอบภายใน และ 8) บญัชีและการเงิน รวมทัง้คู่มือการปิดบญัชี คู่มือการตรวจนบัสินคา้คงเหลือ
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ประจาํปี และคู่มือการปฏิบตัิงานเร่ืองสินทรพัยถ์าวร เพ่ือกาํหนดวิธีการปฏิบตัิ การจดัทาํรายงานต่าง ๆ และกรอบเวลา ใหผู้ท่ี้

เก่ียวขอ้งทราบและปฏิบตัิตาม  

3) การประเมินระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ การติดตามผลการประเมินระบบการควบคุมภายในและการ

รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูต้รวจสอบภายในไดว้างแผนการตรวจสอบตามความเส่ียงท่ีไดจ้ากการประเมิน และติดตามผลเป็นรายไตรมาสเพ่ือให้

มั่นใจในระบบการควบคุมเฉพาะของแต่ละระบบงาน  โดยสรุปกิจกรรมตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายในซึ่งไดเ้ขา้ปฏิบตัิงาน

ตรวจสอบภายใน ปี 2561 –ธ.ค.ปี 2564 ดงันี ้

ตารางสรุปการตรวจสอบภายในและการติดตามผล 

ปี 2561 รายงานการตรวจสอบ 
จาํนวน

ข้อเสนอแนะ 

เสนอผู้บริหารบริษัท 
(วันที)่ 

8 – 9 ต.ค. 61 รายงานการควบคุมท่ัวไประบบสารสนเทศ – ด้านการควบคุมท่ัวไป (IT GC)  

 

รวม 8 ขอ้ รายงานผูบ้ริหาร 

(6 พ.ย. 61) 

ปี 2562 

วันท่ีเข้าตรวจ 
รายงานการตรวจสอบ 

จาํนวน
ข้อเสนอแนะ 

เสนอทีป่ระชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบคร้ังที ่

่  9 ต.ค.- 30 พ.ย. 
61 

รายงานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  

- การบริหารงานทรพัยากรบคุคล 

 

9 ขอ้ 

1/2562 (21 ม.ค. 62) 

 

 - การบริหารสินทรพัยถาวร 

 

 

5 ขอ้ 

- วงจรรายจ่าย 7 ขอ้ 

- วงจรรายได ้ 6 ขอ้ 

- การบริหารจดัการกระบวนการผลิตและคลงัสินคา้ 6 ขอ้ 

7 – 8 ก.พ. 62 รายงานผลการติดตามการควบคุมท่ัวไประบบสารสนเทศ – ด้านการควบคุมท่ัวไป (IT GC)  

(Follow up ครัง้ ที่ 1) 

คงคา้ง 1 ขอ้ 2/2562 (5 เม.ย. 62) 

 

11 ก.พ. – 15 
มี.ค. 62 

รายงานผลการติดตามการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  

(Follow up ครัง้ ที่ 1) 

- การบริหารงานทรพัยากรบคุคล 

 

 

 

คงคา้ง 1 ขอ้ 

2/2562 (5 เม.ย. 62) 

 

- การบริหารสินทรพัยถ์าวร คงคา้ง 1 ขอ้ 

- วงจรรายจ่าย ไม่พบประเด็น 

- วงจรรายได ้ ไม่พบประเด็น 

- การบริหารจดัการกระบวนการผลิตและคลงัสินคา้ คงคา้ง 2 ขอ้ 

25 – 29  

มี.ค. 62 

รายงานผลการตรวจสอบระบบการปิดบัญชีและการจัดทาํรายงานทางการเงิน 

 

รวม 6 ขอ้ 2/2562 (5 เม.ย. 62) 
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1 ก.ค. – 2 ส.ค. 
62 

รายงานผลการติดตามการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน  

(Follow up ครัง้ ที่ 2) 

- การบริหารงานทรพัยากรบคุคล 

 

 

 

 

ไม่พบประเด็น 

4/2562 (20 พ.ย. 62) 

 

- การบริหารสินทรพัยถ์าวร 

- การบริหารจดัการกระบวนการผลิตและคลงัสินคา้ 

5 – 26 ก.ค. 62 รายงานผลการติดตามการตรวจสอบระบบการปิดบัญชีและการจัดทาํรายงานทางการเงิน 

(Follow up ครัง้ ที่ 1) 

คงคา้ง 2 ขอ้ 4/2562 (20 พ.ย. 62) 

 

3 – 5 ก.ค. 62 รายงานผลการติดตามการควบคุมท่ัวไประบบสารสนเทศ – ด้านการควบคุมท่ัวไป (IT – GC) 

(Follow up ครัง้ ที่ 2) 

ไม่พบประเด็น 4/2562 (20 พ.ย. 62) 

 

ปี 2563 
วันท่ีเข้าตรวจ 

รายงานการตรวจสอบ 
จาํนวน

ข้อเสนอแนะ 

เสนอทีป่ระชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบคร้ังที ่

(วันที)่ 

3 – 20 มี.ค. 63 การตรวจสอบภายในเฉพาะระบบงาน :  

3/2563 (8 พ.ค. 63)  - การบริหารจดัการกระบวนการผลิตและคลงัสินคา้ (ตรวจใหม่ทัง้หมด) รวม 3 ขอ้ 

 - การควบคมุการบริหารตน้ทนุ (ตรวจเป็นครัง้แรก) รวม 6 ขอ้ 

15 – 25 มิ.6. 63 รายงานการผลการตรวจสอบระบบการปิดบัญชีและการจัดทาํรายงานทางการเงิน รวม 2 ขอ้ 4/2563 (7 ส.ค. 63) 

ปี 2564 
วันท่ีเข้าตรวจ 

รายงานการตรวจสอบ 
จาํนวน

ข้อเสนอแนะ 

เสนอทีป่ระชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบคร้ังที ่

(วันที)่ 

12 ม.ค. – 5 ก.พ. 

64 

การตรวจสอบภายในเฉพาะระบบงาน : (ตรวจใหม่ทัง้หมด)  

1/2564 (18 ก.พ. 64) 

- การบริหารงานทรพัยากรบคุคล ไม่พบประเด็น 

- การบริหารสินทรพัยถ์าวร รวม 1 ขอ้ 

- วงจรรายจ่าย รวม 3 ขอ้ 

- วงจรรายได ้ รวม 1 ขอ้ 

26 ม.ค. – 3 ก.พ. 

64 
รายงานผลการตรวจสอบการควบคุมท่ัวไประบบสารสนเทศ – ด้านการควบคุมท่ัวไป (IT – 
GC) (ตรวจใหม่) 

ไม่พบประเด็น 1/2564 (18 ก.พ. 64) 

9 มี.ค. – 7 เม.ย. 

64 

การตรวจสอบภายในเฉพาะระบบงาน :  

2/2564 (6 พ.ค. 64) - การบริหารสินคา้ และคลงัสินคา้ (ตรวจใหม่) รวม 3 ขอ้ 

รายงานการผลการตรวจสอบระบบการปิดบัญชีและการจัดทาํรายงานทางการเงิน ไม่พบประเด็น 

6 – 30 ก.ค. 64 

การตรวจสอบภายในเฉพาะระบบงาน : (ตรวจใหม่ทัง้หมด)  

3/2564 (5 ส.ค. 64) 

- การบริหารจดัการกระบวนการผลิต ไม่พบประเด็น 

- การบริหารตน้ทนุสินคา้ ไม่พบประเด็น 

การติดตามการตรวจสอบภายในเฉพาะระบบงาน : (Follow up ประเด็นคงคา้ง) 

ไม่พบประเด็น 
- การบริหารสินทรพัยถ์าวร  

- วงจรรายจ่าย 

- วงจรรายได ้
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- การบริหารสินคา้ และคลงัสินคา้ 

การตรวจสอบภายในเร่ืองรายการระหว่างกัน ไม่พบประเด็น 

รายงานผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ตามแบบประเมิน ก.ล.ต. 
(COSO) 17 ข้อ 

ไม่พบประเด็น 

19 ต.ค. – 

3 พ.ย. 64 

การตรวจสอบเพ่ิมเติม : 
 
 ไม่พบประเด็น 

5/2564 (5 พ.ย. 64) 

     ไดแ้ก่ 1) ค่านายหนา้/ค่า Incentive 2) การ Warranty และการเคลมสินคา้ 3) การขึน้ทะเบียนผูข้าย

ต่างประเทศ 4) รายการระหว่างกนั 5) การคาํนวณตน้ทนุการผลติ 6) อาํนาจอนมุตัิ และ 6) โครงสรา้ง

องคก์ร 

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) 
พบประเด็นคง

คา้ง 

การควบคุมท่ัวไประบบสารสนเทศ – ด้านการควบคุมท่ัวไป (General Control) ไม่พบประเด็น 

7 – 23 ธ.ค. 64 การตรวจสอบภายในเฉพาะระบบงาน – วงจรรายได ้

     พบว่าการทาํรายการบางรายการทีไ่ม่เป็นไปตามอาํนาจอนมุตัิ ซึ่งทางฝ่ายบริหารขอปรบัแกเ้พ่ือความคล่องตวัในการทาํ
ธุรกิจ และผ่านการอนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทแลว้ 

1/2565 (17 ก.พ. 65) 

ตารางแผนการตรวจสอบภายในปี 2565 

กิจกรรมทีต่รวจ 
ตรวจประจาํ 

ไตรมาส 

เดือนทีเ่ข้า

ตรวจ 

เข้าทีป่ระชุม

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

1. การบรหิารสินคา้และคลงัสินคา้ 

2. การตรวจติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุม้ครอง

ขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562 (PDPA) 

ไตรมาสท่ี 1/65 

ม.ีค. 2565 

เม.ย. 2565 เดือน พ.ค. 65 

3. การบรหิารจดัการกระบวนการผลิต ไตรมาสท่ี 2/65 มิ.ย. 2565 เดือน ส.ค. 65 

4. ระบบงานวงจรรายจ่าย ไตรมาสท่ี 3/65 ต.ค. 2565 เดือน พ.ย. 65 

5. การควบคมุทั่วไปดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ไตรมาสท่ี 4/65 ธ.ค. 2565 เดือน ก.พ. 66 

ในการติดตามและรายงานความคืบหนา้ในการสอบทานสาํหรบัระบบการควบคมุภายในตัง้แต่ปี 2564 และไดส้รุปเป็น

ขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะซึ่งไดน้าํเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบในแตล่ะไตรมาส บรษิัทไดม้อบหมายใหผู้ต้รวจสอบภายใน

เข้าติดตามระบบการควบคุมท่ียังมีประเด็นแก้ไข  ซึ่งไดต้ิดตามตรวจระบบท่ีสาํคัญ 4 ระบบ ไดแ้ก่ (1) ระบบการบริหาร

สินทรพัยถ์าวร  (2) ระบบวงจรรายจ่าย (3) ระบบวงจรรายได ้และ (4) ระบบการบริหารสินคา้ และคลังสินคา้ ซึ่งบริษัทได้

ดาํเนินการแกไ้ขและผูต้รวจสอบภายในไดต้ิดตามการแกไ้ขประเด็นต่างๆ แลว้ 
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ตารางต่อไปนีเ้ป็นการสรุปประเด็นท่ีผูต้รวจสอบภายในเห็นว่ามีความเส่ียงระดบัปานกลางและระดบัสงู โดยประเด็น

ดงักล่าวบรษิัทไดด้าํเนินการแกไ้ขและผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้มาตรวจติดตามแลว้ 

 

ข้อสังเกต / ผลกระทบ ระดับ
ความเส่ียง 

ข้อเสนอแนะ ผลการติดตามของผู้ตรวจสอบภายใน 

ระบบที ่1 การควบคุมกระบวนการขอซือ้สินทรัพยถ์าวร 

1.1  กระบวนการจัดทาํเอกสารใบขอซือ้และใบส่ังซือ้ 

1.1.1   ไม่พบกระบวนการสอบทานงบประมาณ

ก่อนการขอซือ้สินทรพัยถ์าวรของบริษัท ที่เป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรอย่างชัดเจน จาํนวน 14 รายการ คิด

เป็น 87.50% 

 

ผลกระทบ :   

1) อาจมีการซือ้สินทรพัยท์ี่ไม่ไดอ้ยู่ในงบประมาณ

ที่ผ่านการอนมุตัิจากผูมี้อาํนาจ 

2) หน่วยงานไม่ทราบถึงงบประมาณคงเหลือของ

แผนกตนเองอย่างชดัเจน 

3) งบประมาณที่บริษัทใชใ้นการควบคุมไม่ไดถู้ก

ใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพ 

ปานกลาง บริษัท ควรมีการสอบ

ทานงบประมาณก่อนมี

การขอซือ้ทกุครัง้โดยมี

กระบวน การอนมุตัิ

จากผูมี้อาํนาจทกุครัง้

หากมีกรณีขอซือ้ที่เกิน

กว่างบประมาณที่

บริษัทไดก้าํหนดไวใ้ห้

ชดัเจน 

จากการติดตามระหว่างเดือน ก.ค. 2564 

1) บริษัท มีการจัดทาํงบประมาณของแต่ละแผนกไวเ้ป็น

ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และให้แต่ละแผนกจัดทาํ

สรุปรายการขอซือ้ในทะเบียนคมุ “การควบคมุงบประมาณ

ก่อนการขอซื้อสินทรัพย์” ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเพ่ือ

เปรียบเทียบกบังบประมาณที่บริษัทกาํหนดไว ้

2) จากการสอบทานรายการสั่งซือ้ทรพัยส์ิน ระหว่างพ.ค.–

มิ.ย. 2564 จํานวน 9 รายการ พบว่ามีการสั่งซื ้ออยู่ใน

งบประมาณที่บริษัทกาํหนดไวแ้ละมีการจัดทาํสรุป “การ

ควบคุมงบประมาณก่อนการขอซือ้สินทรัพย”์ ไวเ้ป็นลาย

ลักษณ์อักษรเพ่ือเปรียบเทียบกับงบประมาณที่บริษัท 

กาํหนดไว ้อย่างชดัเจน 

ระบบที ่2 วงจรรายจ่าย 

2.1 การบันทกึข้อมูลผู้ขายในระบบฯ มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

2.1.1 รหัสผูข้ายขาดหายไม่ Running Number

จาํนวน 7 รายการ คิดเป็น 1.97% 

 

สาเหตุ  :  ตรวจสอบ Log แล้ว มีการลบเลขที่

เอกสารและบางรายการไม่พบข้อมูลใน Log 

เนื่องจากการสรา้งเอกสารที่ไม่สมบูรณ์และเกิด

การขดัขอ้งทาํใหเ้ลขที่กระโดดขา้ม 

ผลกระทบ : 

ไม่สามารถตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งานใน

ระบบ MicrosoftDynamic AX เพ่ือหาสาเหตไุด ้

หากเกิดการกระทาํที่ไม่เหมาะสมกับขอ้มูล อีกทัง้

อาจเกิดความไม่น่าเช่ือถือในระบบฯ 

 

ปานกลาง บริษัท ควรกาํหนด

ขัน้ตอนเกี่ยวกบัการ

สอบทานการ Running 

Number ในระบบ 

Microsoft Dynamic AX 

ให ้

ชดัเจน และกาํหนดให้

เจา้หนา้ที่เทคโนโลยี

สารสนเทศทาํการสอบ

ทานพรอ้มทัง้จดัทาํสรุป

รายงานเสนอให้

ผูบ้ริหารรบัทราบ  

 

 

จากการติดตามระหว่างเดือน ก.ค. 2564 

รหสัผูข้ายมีการ Running Number ต่อเนื่องกันทุกรายการ

อีกทัง้ทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการตรวจสอบลาํดบั

การ  Running เลขที่ เอกสารที่ เกิดจากตัวระบบและ

กระบวนการทาํงานอย่างชดัเจนทกุเดือน 

2.1.2 ข้อมูลในระบบ Microsoft Dynamic AX 

ไม่ครบถว้น จาํนวน 238 รายการ คิดเป็น 67.04% 

รวมถึงยงัไม่พบการกาํหนดหนา้ที่ความรบัผิดชอบ 

ในการตรวจสอบการบนัทึกขอ้มลูผูข้ายรายใหม่ใน 

ระบบ Microsoft Dynamic AX 

 

ปานกลาง บริษัทควรกาํหนด

วิธีการปฏิบตัิงานให้

ชดัเจน พรอ้มทัง้

กาํหนดใหมี้ผูส้อบทาน

หลงัการขึน้ทะเบียน

ผูข้ายใหช้ดัเจน 

จากการติดตามระหว่างเดือน ก.ค. 2564 

การบันทึกข้อมูลในทะเบียนผู้ขายในระบบ Microsoft 

Dynamic AX อย่างครบถ้วนทุกรายการตามที่ระเบียบ

กาํหนดไว ้เช่น ที่อยู่,เบอรโ์ทรศพัท ์และเลขประจาํตวัผูเ้สีย

ภาษี เป็นตน้ 
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ข้อสังเกต / ผลกระทบ ระดับ
ความเส่ียง 

ข้อเสนอแนะ ผลการติดตามของผู้ตรวจสอบภายใน 

ผลกระทบ : 

อาจเกิดความสับสนในการเรียกดูขอ้มูลทะเบียน

ผูข้าย และในกรณีผูข้ายที่หากมีความจาํเป็นใน

การติดต่อสื่อสาร อาจทาํใหไ้ม่มีขอ้มลูเพ่ือไปใชไ้ด้

อย่างทนักาล 

 

2.2 กระบวนการขอซือ้ 

2.2.1 เลขที่ขอซือ้ขาดหายไม่ Running Number 

ต่อกนั จาํนวน 28 รายการ คดิเป็น 9.69% 

 

ผลกระทบ : 

ไม่สามารถตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งานใน

ระบบ Microsoft Dynamic AX เพ่ือหาสาเหตไุด ้

หากเกิดการกระทาํที่ไม่เหมาะสมกับขอ้มูล อีกทัง้

อาจเกิดความไม่น่าเช่ือถือในระบบฯ 

ปานกลาง บริษัทควรกาํหนด

ขัน้ตอนเกี่ยวกบัการ

สอบทานการ 

Running Number ใน

ระบบ AX ใหช้ดัเจน 

และกาํหนดให้

เจา้หนา้ที่เทคโนโลยี

สารสนเทศทาํการสอบ

ทานพรอ้มทัง้จดัทาํ

สรุปรายงานเสนอให้

ผูบ้ริหารรบัทราบ 

จากการติดตามระหว่างเดือน ก.ค. 2564 

จากการสอบทานรายงานการขอซื้อในระบบ Microsoft 

Dynamic AX ระหว่างเดือน พ.ค.–มิ.ย. 2564 จาํนวน 281

รายการ (100%) พบว่าเลขที่ใบขอซือ้ในระบบ Microsoft 

Dynamic AX มีการ Running Number อย่างครบถ้วน อีก

ทั้งทางฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการตรวจสอบลาํดับ

การ  Running เลขที่ เอกสารที่ เกิดจากตัวระบบและ

กระบวนการทาํงานอย่างชดัเจน ทกุเดือน 

2.2.2  ไม่พบการสอบทานงบประมาณก่อนการ

ขอซือ้ 

 

ผลกระทบ : 

1) อาจมีการซือ้สินทรพัยท์ี่ไม่ไดอ้ยู่ในงบประมาณ

ที่ผ่านการอนมุตัิจากผูมี้อาํนาจ 

2) หน่วยงานไม่ทราบถึงงบประมาณคงเหลือของ

แผนกตนเองอย่างชดัเจน 

3) งบประมาณที่บริษัท ใชใ้นการควบคุมไม่ไดถู้ก

ใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพ 

ปานกลาง บริษัทควรมีการสอบ

ทานงบประมาณก่อนมี

การขอซือ้ทกุครัง้โดยมี

กระบวน การอนุมตัิ

จากผูมี้อาํนาจทกุครัง้

หากมีกรณีขอซือ้ทีเ่กิน

กว่างบประมาณที่

บริษัทไดก้าํหนดไวใ้ห้

ชดัเจน 

จากการติดตามระหว่างเดือน ก.ค. 2564 

ผูต้รวจสอบภายใน ตรวจสอบแลว้ไม่พบประเด็นดงักล่าว 

โดยหน่วยงานทาํการสอบทานงบประมาณของแต่ละแผนก

ใหช้ดัเจนก่อนทาํการขอซือ้ทกุครัง้  

2.3 การควบคุมเงินสดย่อย 

2.3.1 มีการจัดเก็บเงินสดย่อยไวก้ับเงินส่วนตัว

ประกอบดว้ย 

- เลขานกุารผูบ้ริหาร มลูค่า 10,000 บาท 

- เจา้หนา้ที่ขบัรถผูบ้ริหาร มลูค่า 4,000 บาท 

- เลขานกุารบริษัท มลูค่า 3,000 บาท 

- หวัหนา้งานคลงัสนิคา้และจดัส่ง มลูค่า 5,000 

บาท 

 

ผลกระทบ : 

ปานกลาง บริษัทควรกาํหนดใหมี้

การจดัเก็บเงินสดย่อย 

(เงินสาํรองจ่าย)แยก

จากเงินส่วนตวัให้

ชดัเจน 

จากการติดตามระหว่างเดือน ก.ค. 2564 

บริษัทมีการจัดทาํประกาศ เร่ือง การมอบอาํนาจใหส้าย

งานบัญชีและการเงินเปิดบัญชีร่วมกับผูร้กัษาเงินสดย่อย 

ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชัดเจน แยกจากบญัชีส่วนตวั

ของผูร้กัษาเงินสดย่อย โดยกาํหนดใหผู้แ้ทนสายงานบญัชี

และการเงินเป็นผูถ้ือสมุดบญัชี และผูร้กัษาเงินสดย่อยเป็น

ผูถ้ือบตัร ATM ทัง้นีผู้ร้บัผิดชอบมีการปฏิบตัิตามประกาศที่

บริษัทกาํหนดไวอ้ย่างถกูตอ้ง  
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ข้อสังเกต / ผลกระทบ ระดับ
ความเส่ียง 

ข้อเสนอแนะ ผลการติดตามของผู้ตรวจสอบภายใน 

อาจมีการนาํเงินบริษัท ไปใชส้่วนตวัได ้หรือเงินสด

ย่อยอาจสูญหายและไม่สามา รถสอบ ท า น

ยอ้นกลบัไดอ้ย่างทนักาล 

ระบบที ่3 วงจรรายได้ 

3.1   อํานาจดาํเนินการ/ อาํนาจอนุมัติ และตัวอย่างลายเซ็น 

3.1.1   ขอ้มูลเร่ือง การใหส้่วนลดทางการคา้ ใน

“ตารางระเบียบอาํนาจการอนุมตัิ”กับ “นโยบาย” 

ที่บ ริษัทกําหนดไว้และการปฏิบัติงานจริง ไม่

ตรงกนั 

 

ผลกระทบ : 

พนักงานผู้รับผิดชอบเกิดความสับสนในการ

ปฏิบัติงานและกระบวนการปฏิบตัิงานเกิดความ

ล่าชา้ เนื่องจากอาํนาจการดาํเนินงานไม่มีความ

ชดัเจน 

ปานกลาง เพ่ือป้องกันความสบัสน

ในการทาํงาน บริษัท

ควรมีการทบทวน

อาํนาจดาํเนินการของ

บริษัท ใหเ้ป็นปัจจบุนั

และสอดคลอ้งกบัการ

ปฏิบตัิงานจริง 

จากการติดตามระหว่างเดือน ก.ค. 2564 

บริษัทมีการแกไ้ข “ตารางระเบียบอาํนาจการอนุมตัิ” เร่ือง 

การใหส้่วนลดทางการคา้ใหส้อดคลอ้งกับนโยบายและการ

ปฏิบตัิงานจริง โดยผ่านการอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท

อย่างถกูตอ้ง  

3.2   การบันทกึลูกหนีแ้ละรับชาํระหนี้ 

3.2.1   จากการสอบทานรายงานการรบัชาํระหนี ้

ในระบบ Microsoft Dynamics AX ขอ้มลูระหว่าง

เดือน ต.ค. – ธ.ค. 2563 จาํนวนทั้งสิน้ 8,718 

(100%) แบ่งเป็น ; 

- ROR จาํนวน 3,284 รายการ 

- RRV จาํนวน 2,982 รายการ 

- RCH จาํนวน 2,452 รายการ 

พบว่า เลขที่ใบสาํคญัรบัขาดหายไม่ Running 

Number ต่อ จาํนวน 1 รายการ คือ 

ROR2014523 คิดเป็น 0.01% 

 

ผลกระทบ : 

ไม่สามารถตรวจสอบประวัติการเข้าใช้งานใน

ระบบ Microsoft Dynamic AX เพ่ือหาสาเหตไุด ้

หากเกิดการกระทาํที่ไม่เหมาะสมกับขอ้มูล อีกทัง้

อาจเกิดความไม่น่าเช่ือถือในระบบฯ 

 

 

 

 

 

 

 

ปานกลาง บริษัท ควรกาํหนด

ขัน้ตอนเกี่ยวกบัการ

สอบทานการRunning 

Number ในระบบ

Microsoft Dynamics 

AX ใหช้ดัเจน และให้

เจา้หนา้ที่เทคโนโลยี

สารสนเทศทาํการสอบ

ทานการ Running 

Number ของเลขที่

เอกสารทกุครัง้ พรอ้ม

ทัง้จดัทาํสรุปรายงาน 

เสนอใหผู้บ้ริหาร

รบัทราบทกุเดือน 

จากการติดตามระหว่างเดือน ก.ค. 2564 

บริษัททําการกําหนดขั้นตอนเกี่ยวกับการสอบทานการ

Running Number ให้ชัดเจนและให้เจ้าหน้าที่ IT ทาํการ

ตรวจสอบระบบพร้อมทั้งจัดทําสรุปรายงานเสนอให้

ผูบ้ริหารรบัทราบทกุเดือน 
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ข้อสังเกต / ผลกระทบ ระดับ
ความเส่ียง 

ข้อเสนอแนะ ผลการติดตามของผู้ตรวจสอบภายใน 

ระบบที ่4 การบริหารสินค้าและคลังสินค้า 

4.1   นโยบาย/ ระเบียบและข้ันตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารคลังสินค้า 

4.1.1   บริษัท มีการจัดทาํนโยบายและขั้นตอน

การปฏิบัติงานเก่ียวกับการบริหารสินค้า และ

คลงัสินคา้ไวอ้ย่างชัดเจน และผ่านการอนุมตัิจาก

ผูมี้อาํนาจอย่างถกูตอ้ง แต่ยงัไม่ครอบคลมุในบาง

กระบวนการที่ส ําคัญ ได้แก่ เร่ือง การควบคุม

สินคา้หมดอาย ุ(นํา้ยาและสารกรองฯ)และยังไม่มี

การกาํหนดรอบในการทบทวนทะเบียนสินคา้ใน

ระบบ Microsoft Dynamics AX 

 

ผลกระทบ : 

1) ไม่มีกรอบปฏิบัติที่ชัดเจนในการกาํหนด และ

ควบคุมทําให้การปฏิบัติงานของพนักงานไม่

เป็นไปตามระบบการควบคมุภายในที่ดี อาจส่งผล

ใหเ้กิดความเสียหายต่อองคก์ร 

2) กรณีมีผู้ปฏิบัติงานเข้าใหม่หรือขาดแคลน

ผู้ปฏิบัติ งานอย่างกระทันหัน  ไ ม่สามารถมี

ผูป้ฏิบตัิงานไดอ้ย่างทนัท่วงที 

ปานกลาง บริษัทควรจัดทาํ

นโยบาย/ระเบียบและ

ขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน

เกี่ยวกบัการบริหาร

คลงัสินคา้ใหค้รอบคลมุ

ทกุกระบวนการที่

เกี่ยวขอ้ง และควรไดร้บั

การอนุมตัิจากผูบ้ริหาร

หรือกรรมการที่มี

อาํนาจอนมุตัิ อีกทัง้

สื่อสารใหพ้นักงาน

ไดร้บัทราบทั่วทัง้องคก์ร 

จากการติดตามระหว่างเดือน ก.ค. 2564 

บริษัทมีการจดัทาํระเบียบปฏิบตัิงาน เร่ืองการจดัการสินคา้

หมดอายไุวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน และผ่านการ

อนุมัติจากผูมี้อาํนาจดาํเนินการอย่างถูกตอ้งตามอาํนาจ

ดาํเนินการ อีกทั้งมีการปฏิบตัิตามระเบียบกาํหนดไว ้โดย

ไม่พบสินคา้หมดอาย ุ 

 

4.2   กระบวนการรับสินค้า 

4.2.1   สินค้าคงเหลือมีปริมาณสูงเกินกว่า 

Maximum Stock ที่บริษัทกาํหนด จาํนวน 1,964 

รายการ (62.61%) เป็นสินคา้ในกลุ่ม Household 

923 รายการ Industrial 568 รายการ Commercial 

448 รายการ Media & Chemical 14 รายการ 

วัสดุสิน้เปลือง 10 รายการ และ สินคา้สมนาคุณ

อีก 1 รายการ  

 

ผลกระทบ : 

ขอ้มลูในระบบไม่สามารถใชใ้นการพิจารณาสั่งซือ้

ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

ปานกลาง เพ่ือใหส้ามารถใช้

ประโยชนจ์ากขอ้มลูใน

ระบบไดอ้ย่างเต็ม

ประสิทธิภาพบริษัท

ควรมีการทบทวน

ปริมาณสินคา้คงคลงั

(Minimum Stock - 

MaximumStock) 

ตามที่ระเบียบ

ปฏิบตัิงานกาํหนดไว ้

จากการติดตามระหว่างเดือน ก.ค. 2564 

ตรวจสอบการกาํหนดปริมาณสินคา้คงเหลือ ณ วนัที่ 8 ก.ค  

2564 จาํนวน 3,081 รายการ (100%) พบว่า ไม่มีสินค้า

คงเหลือสงูเกินกว่า Maximum Stock ที่บริษัทกาํหนดไว ้ 

 

4.3   การตรวจนับสินค◌า้คงเหลือ 

4.3.1   พบบรรจุภณัฑค์งเหลือ ไม่ตรงตามรายงาน

สินคา้คงเหลือ แบ่งเป็น 

- กรณีบรรจภุณัฑค์งเหลือเกิน จาํนวน 11 รายการ 

มลูค่า 10,974.58 บาท คิดเป็น 12.50% 

- กรณีบรรจุภัณฑค์งเหลือขาด จาํนวน 15 รายการ 

มลูค่า 12,439.81 บาท คิดเป็น 17.05% 

 

ปานกลาง ควรกาํหนดวิธีการ

สาํหรบัควบคมุการ

เบิกจ่ายบรรจภุณัฑใ์ห้

ถกูตอ้งและสื่อสารให้

พนกังานปฏิบตัิตาม

อย่างเคร่งครดั อีกทัง้

ใหมี้การกระทบยอด

จากการติดตามระหว่างเดือน ก.ค. 2564 

จากการสุ่มตรวจนับสินคา้ประเภทวัสดุสิน้ เปลือง ณ วันที่ 

22 ก.ค. 2564 ประกอบดว้ย  คลังบรรจุภัณฑ ์(หมวด 12)

จาํนวนบรรจภุณัฑค์งเหลือมีจาํนวนถกูตอ้งตรงตามรายงาน

สินค้าคงเหลือทุกรายการ และมีการระบุรหัสสินค้าอย่าง

ครบถว้นถกูตอ้ง อีกทัง้ถกูตอ้งตรงตาม Location 
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ข้อสังเกต / ผลกระทบ ระดับ
ความเส่ียง 

ข้อเสนอแนะ ผลการติดตามของผู้ตรวจสอบภายใน 

ผลกระทบ : 

ทําให้ระบบการควบคุมสินค้าของบริษัทไม่มี

ประสิทธิภาพ อาจทาํใหส้ินคา้สญูหาย 

สินคา้คงเหลือ ระหว่าง

ผลการตรวจนบั 

จริงกบัขอ้มลูทะเบียน

คมุยอดสินคา้คงคลงั

และเอกสารประกอบที่

เกี่ยวขอ้ง เช่น ใบรบั

สินคา้, ใบจ่ายสินคา้, 

ใบตดัสินคา้ชาํรุด/

ทาํลาย เป็นตน้ กรณีที่

เกิดผลต่างสามารถหา

สาเหตไุดอ้ย่างทนักาล 

4.3.2   ไม่มีการระบุวันที่หมดอายุในรายงาน

สินคา้คง เหลือประเภทนํา้ยา, สารกรอง และเรซ่ิน

ในระบบ Microsoft Dynamics AX ไว้เ ป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน 

 

ผลกระทบ : 

อาจทําให้สินค้าเสื่อมสภาพ ล้าสมัย และอาจ

ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งในดา้นค่าใช้จ่าย 

และช่ือเสียงขององคก์ร 

 

สงู บริษัทกาํหนดวิธีการ

ควบคมุสินคา้หมดอายุ

ในระเบียบใหช้ดัเจน 

และบนัทึกวนัที่

หมดอายลุงในระบบ 

Microsoft Dynamics 

AX ใหค้รบถว้นถกูตอ้ง 

อีกทัง้มีการติดตาม

ตรวจสอบวนัหมดอายุ

สมํ่าเสมอ และรายงาน

ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้ง

รบัทราบเพ่ือใหมี้การ

ควบคมุสินคา้อย่างทนั

กาล 

จากการติดตามระหว่างเดือน ก.ค. 2564 

ผู้บริหารกําหนดระเบียบและบันทึกข้อมูลวันที่หมดอายุ

ต่างๆ ในระบบ Microsoft Dynamics AX ใหค้รบถ้วนเพ่ือ

ใชใ้นการควบคมุวนัหมดอายขุองสินคา้ 

และจากการตรวจ  นํา้ยาและสารกรอง (หมวด 04) จาํนวน 

45 รายการ (100%) พบว่ามีการควบคุมวันหมดอายุของ

นํา้ยาและสารกรองฯ ในระบบ Microsoft Dynamics AX ไว้

อย่างชัดเจน และมีการควบสินค้าหมดอายุ โดยมีการ

จดัเก็บแยกไวท้ี่ Warehouse CL-03 

4.3.3   สินคา้คงเหลือไม่ตรงตามรายงานสินค้า

คงเหลือ แบ่งเป็น 

- กรณีสินคา้เกิน จาํนวน 2 รายการ มลูค่า 4.55 

บาท คิดเป็น 3.08% 

- กรณีสินคา้ขาด จาํนวน 1 รายการ มลูค่า 10.1 

บาท คิดเป็น 1.54%  

 

ผลกระทบ : 

ทําให้ระบบการควบคุมสินค้าของบริษัทไม่มี

ประสิทธิภาพ อาจทาํใหส้ินคา้สญูหาย 

สงู ควรทบทวน

กระบวนการเกี่ยวกบั

การจดัการสินคา้ที่เกิด

จากการตรวจนบัไม่

ถกูตอ้ง และนาํเสนอ

ผูบ้ริหารพิจารณา

อนมุตัิ อีกทัง้สื่อสารให้

พนกังานรบัทราบและ

ปฏิบตัิตาม ทัง้นีค้วร

เพ่ิมกระบวนการ

ตรวจสอบจากผูบ้งัคบั

บญัชีหรือฝ่ายบญัชี ซึ่ง

หากพบผลต่าง ควรเรง่

ดาํเนินการหาสาเหตทุี่

จากการติดตามระหว่างเดือน ก.ค. 2564 

1) บริษัทมีการกําหนดระเบียบ เร่ืองการตรวจนับสินค้า

คงเหลือไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน โดยมีการ

กาํหนดใหมี้การปรบัปรุงสินคา้จากการตรวจนบัเป็นประจาํ

ทุกไตรมาส โดยต้องมีการหาสาเหตุอย่างชัดเจนและ

รายงานผูบ้ริหารรบัทราบเป็นประจาํทกุเดือน  

2) จากการตรวจนบัสินคา้เกิน (อาคาร Picking) จาํนวน 64 

รายการ (100%) ณ วันที่ 29 ก.ค. 2564 พบว่า จาํนวน

สินคา้ถูกตอ้งตามรายงานสรุปสินคา้เกิน และมีการบนัทึก

รายละเอียดในการควบคุมอย่างชัดเจน ได้แก่ วันที่รับ 

จาํนวน รหสั Location 
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ข้อสังเกต / ผลกระทบ ระดับ
ความเส่ียง 

ข้อเสนอแนะ ผลการติดตามของผู้ตรวจสอบภายใน 

เกิดขึน้และส่งขอ้มลูให้

แผนกบญัชีตรวจสอบ 

พรอ้มทัง้เสนอผูมี้

อาํนาจอนมุตัิ และทาํ

การปรบัปรุงรายการ

ใหถ้กูตอ้ง 

ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 4/2564 เมื่อวันท่ี 8 ตุลาคม 2564 ไดม้ีมติใหต้รวจสอบระบบการ

ควบคุมเพ่ิมเติมในเร่ืองดงักล่าวต่อไปนี ้เพ่ือใหม้ั่นใจในระบบการควบคุมภายในของบริษัท และผูต้รวจสอบภายในไดร้ายงาน

ผลการตรวจสอบต่อท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 5/2564 เมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งสรุปไดด้งันี ้

การตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ 

ค่านายหน้า / ค่า Incentive 

1. กาํหนดนโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ และคู่มือ

ก า ร ป ฏิบัติ ง า น เ ก่ี ย ว กับ ค่ า น า ย ห น้า / ค่ า 

Incentive ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน 

บริษัทมีการจัดทาํนโยบายการจ่ายค่านายหนา้ และค่า Incentive ไวเ้ป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน โดยมีการกาํหนดนโยบายใหจ้่ายแก่บคุลากรในบรษิทั 

และไม่มีนโยบายจ่ายค่านายหนา้ / ค่า Incentive แก่บคุคลภายนอกนโยบาย 

2. การกาํหนดหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่านายหนา้

และค่า Incentive ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่าง

ชดัเจน และผ่านการลงนามอนมุตัิอย่างชดัเจน 

บริษัทมีการกาํหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่านายหน้าและค่า Incentive ไว้เป็น

ลายลักษณอ์กัษรอย่างชดัเจน และผ่านการลงนามอนุมัติจากผูม้ีอาํนาจอย่าง

ถกูตอ้ง 

3. การจ่ายค่านายหนา้ และค่า Incentive และ

จดัทาํเอกสารประกอบการจ่ายค่านายหนา้ และ

ค่า Incentive ไวอ้ย่างครบถว้นชดัเจน 

จากการตรวจสอบการจ่ายค่านายหนา้/ค่า Incentive ของ ระหว่างเดอืน ก.ค. – 

ก.ย. 2564 พบว่ามีการจ่ายค่านายหนา้ / ค่า Incentive เป็นไปตามนโยบายท่ี

กําหนด และมีหลักเกณฑ์การคาํนวณถูกตอ้ง ฝ่ายท่ีได้รับค่านายหน้า / ค่า 

Incentive เหมาะสม มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการจ่ายค่า Incentive และ

ผ่านการลงนามอนุมตัิจากผูม้ีอาํนาจอย่างถูกตอ้งทุกรายการ และผูท่ี้ไดร้บัค่า

นายหนา้จากผลการตรวจสอบของผูต้รวจสอบภายใน เป็นบคุลากรของบรษิัท 

การ Warranty และการเคลมสนิค้า 

4. กาํหนดนโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ และคู่มือ

การปฏิบัติงานเก่ียวกับค่า Warranty และการ 

เคลมสินค้า ไว้เ ป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง

ชดัเจน 

บริษัทมีการจัดทําระเบียบนโยบายการตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายในการ

รับประกันสินคา้(Warranty) ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผ่านการ

พิจารณาอนมุตัิจากผูม้ีอาํนาจ  

5. สอบทานการคาํนวณการตัง้ประมาณการ

ค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัสินคา้ (Warranty) ไว้

เป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน 

จากการสอบทานการคาํนวณการตัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายในการรบัประกัน

สินคา้ (Warranty) พบว่า ระหว่างเดือน ก.ค. – ก.ย. 2564 ไม่มีการตัง้ประมาณ

การค่าใชจ้่ายในการรบัประกนัสินคา้ เน่ืองจากค่าใชจ้่ายในการเคลมสินคา้นอ้ย

กว่า 0.05% ของรายไดท่ี้เกิดขึน้ซึ่งถกูตอ้งตรงตามนโยบายกาํหนด 
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การตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ 

 การ Warranty และการเคลมสินค้า - การบนัทึกบญัช ี

6. มีการบนัทึกบญัชีค่า Warranty และการ 

เคลมสินคา้ไวอ้ย่างถูกตอ้งเป็นไปตามนโยบาย

ท่ีบรษิัทกาํหนด 

จากการสอบทานการบันทึกบัญชี พบว่า บริษัท มีการบนัทึกบัญชีเป็นไปตาม

แนวทางการปฏิบตัิงานจรงิ  

 

การ Warranty และการเคลมสนิค้า - การบนัทึกบญัชี ค่าท่ีพกั ค่าเบีย้เลีย้ง เมื่อส่งพนกังานออกไปตรวจสอบสินคา้ก่อนรบัเคลม 

7. มีการบนัทึกบญัชี ค่าท่ีพกั ค่าเบีย้เลีย้ง เมื่อ

ส่งพนกังานออกไปตรวจสอบสินคา้ก่อนรบัเคลม

อย่างถกูตอ้งชดัเจน 

จากการสอบทานขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน และสอบถามเจา้หนา้ท่ี พบว่าบรษิัทไม่

มีการจ่ายค่าท่ีพกั และค่าเบีย้เลีย้งใหก้ับเจา้หนา้ท่ี ในกรณีส่งพนกังานออกไป

ตรวจสอบสินคา้ก่อนทาํการรบัเคลมทุกกรณีทั้งนี ้กรณีท่ีบริษัท จะทาํการจ่าย

ค่าท่ีพกั และค่าเบีย้เลีย้งใหก้ับเจา้หนา้ท่ีจะเป็นในส่วนการบริการหลงัการขาย

เท่านัน้ ซึ่งการบนัทึกค่าใชจ้่ายต่างๆจะเป็นการบนัทึกค่าใชจ้่ายออกจากเงินสด

ย่อยโดยการจ่ายของบริษัท จะยึดตามระเบียบ ซึ่งแบ่งแยกตามตาํแหน่งของ

พนกังานอย่างชดัเจน 

 การขึน้ทะเบียนผู้ขายต่างประเทศ 

8. นโยบาย/ระเบียบปฏิบัติ  และคู่มือการ

ปฏิบัติงานเก่ียวกับการขึ ้นทะเบียน Vendor 

ต่างประเทศ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง

ชดัเจน 

บริษัท มีการจัดทาํขั้นตอนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการไดม้าซึ่งผลิตภัณฑใ์หม่

และผู้จาํหน่าย(Supplier) รายใหม่ไวเ้ป็นลายลักษณอ์ักษรอย่างชัดเจน ผ่าน

การลงนามอนุมัติจากผูม้ีอาํนาจอย่างถูกตอ้ง และกาํหนดให้ผู้จัดการแผนก

ประสานงานต่างประเทศดาํเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ Supplier 

รายใหม่ และกาํหนดไวใ้นขัน้ตอนปฏิบตัิงาน และเอกสาร "ใบพรรณาลกัษณะ

งาน"อย่างชดัเจน 

9. มีการจัดเก็บเอกสารประกอบการคดัเลือก

และประเมินผูข้ายรายใหม่อย่างครบถว้น 

จากการตรวจสอบเอกสารประกอบการขึน้ทะเบียนผูข้ายต่างประเทศ ขอ้มูล

ระหว่างเดือน ก.ค. – ก.ย. จํานวน 2 รายการ (100%) พบว่า มีการจัดเก็บ

เอกสารประกอบการคดัเลือกและประเมินผูข้ายรายใหม่อย่างครบถว้น อีกทัง้มี

การระบุรายละเอียดในเอกสารดงักล่าวอย่างชดัเจน และผ่านการลงนามอนมุตัิ

จากผูม้ีอาํนาจอย่างถกูตอ้ง 

 การขึน้ทะเบียนผู้ขายต่างประเทศ - การกาํหนดโครงสรา้งหน่วยงาน ท่ีเก่ียวกบัตาํแหน่ง QC 

10. มีการจัดทาํโครงสรา้งหน่วยงานของแผนก

ตรวจสอบคุณภาพ (QC) ไว้เป็นลายลักษณ์

อกัษรอย่างชดัเจน 

บริษัท มีการจัดทาํโครงสรา้งหน่วยงานของแผนกตรวจสอบคุณภาพ (QC) ไว้

เป็นลายลักษณอ์ักษรอย่างชัดเจน ซึ่งแผนกตรวจสอบคุณภาพอยู่ภายใตฝ่้าย

วิจยัและพฒันา และผ่านการลงนามอนมุตัิจากผูม้ีอาํนาจอย่างถกูตอ้ง 

 การขึน้ทะเบียนผู้ขายต่างประเทศ - การควบคมุระบบ QC/ การตรวจสอบสินคา้ท่ีซือ้จากตา่งประเทศ 

11. ก า ร ต ร ว จ สอ บ ร า ยงา น กา ร รับ สินค้า

เปรียบเทียบกับเอกสารการตรวจสอบรบัสินคา้

จากแผนกตรวจสอบคุณภาพ (QC) อย่าง

ถกูตอ้งชดัเจน 

จากการตรวจสอบรายงานการรับสินค้าจากต่างประเทศ (ประเทศจีน) 

เปรียบเทียบกับเอกสารการตรวจสอบรับสินคา้จากแผนกตรวจสอบคุณภาพ

(QC) ขอ้มลูระหว่างเดือน ก.ค. – ก.ย. จาํนวน 1,084 รายการ (100%) พบดงันี ้

1. บรษิัท มีการจดัทาํระเบียบเร่ืองการตรวจสอบสินคา้จากการจดัซือ้ไวเ้ป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน  
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การตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ 

2. มีการสุ่มตรวจสอบลักษณะทางคุณภาพ และ จาํนวนท่ีสุ่มตรวจคุณภาพ, 

ความหนาแน่นตามท่ีกาํหนดไวอ้ย่างถูกตอ้งทุกรายการ อีกทั้งเจา้หนา้ท่ีฝ่าย

วิจัยและพัฒนามีการลงนามตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าท่ีคลังสินค้าอย่าง

ครบถว้นทกุรายการ 

3. มีการบนัทึกผลการตรวจสอบคณุภาพสินคา้ในระบบ AX อย่างครบถว้น 

4. มีการตรวจสอบคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑท่ี์กาํหนดอย่างครบถว้นทุก

รายการ 

12. การกําหนดหลักเกณฑ์การตรวจสอบ

คุณภาพสินค้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง

ชดัเจน 

บริษัทมีการกาํหนดหลกัเกณฑก์ารตรวจสอบคุณภาพสินคา้ไวเ้ป็นลายลักษณ์

อกัษรอย่างชัดเจนประกอบดว้ย : ผลิตภัณฑแ์ละบรรจุภัณฑม์ีสภาพสมบูรณ์ 

ตรวจสอบรุ่นสารกรองใหต้รงตาม Spec. ตรวจสอบอุปกรณ์ และ ตรวจสอบ

ความหนาแน่น เป็นตน้ 

 รายการระหว่างกัน - การ Charge ค่าใชจ้่ายระหวา่งกนั 

13. นโยบาย/ ระเบียบปฏิบัติ  และคู่มือการ

ปฏิบัติงานเ ก่ียวกับการ Charge ค่าใช้จ่าย

ระหว่างกนัไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน 

บรษิัทมีการจดัทาํขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน เร่ืองรายการเก่ียวโยง (รายการระหวา่ง

กัน) ค่านํ้า, ค่าไฟฟ้า ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน ผ่านการลงนาม

อนมุตัิจากผูม้ีอาํนาจ 

 รายการระหว่างกัน – การตรวจสอบรายการท่ีเกดิขึน้ระหวา่งกนั 

14. ตรวจสอบรายการซือ้ขายระหว่างกันไวเ้ป็น

ลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน 

1. จากการตรวจสอบการรายการระหว่างกันประเภท ค่านํา้, ค่าไฟฟ้า ระหว่าง
เดือน ก.ค. – ก.ย. 2564 จาํนวน 6 รายการ (100%) พบว่า มีการบนัทึกรายการ
ตามมิเตอรท่ี์เกิดขึน้จริง ตลอดจนการตัง้ประมาณการค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย ณ วนั
สิน้งวด เอกสารประกอบรายการ และการบนัทึกบญัชีถกูตอ้ง ครบถว้น 
2. จากการตรวจสอบการรายการระหว่างกนัประเภท ค่าเช่าพืน้ท่ี, ค่าประกนัภยั 
และค่ารกัษาความปลอดภัย ซึ่งคาํนวนตามพืน้ท่ีใหเ้ช่า ระหว่างเดือน ก.ค. – 
ก.ย. 2564 จาํนวน 12 รายการ (100%) พบว่าราคาค่าเช่าเป็นไปตามราคา
ประเมิน และมีการจัดทาํสัญญาเช่าพืน้ท่ีครบถ้วนทั้งค่าเช่า และค่าใช้จ่าย
ส่วนกลาง  
3. รายการค่านํา้ ค่าไฟ และค่าเช่า มีการเรียกเก็บตามรอบการวางบิลถกูตอ้ง 
4. จากการตรวจสอบการรายการระหว่างกันประเภท การซื ้อสินค้าต่างๆ 
ระหว่างเดือน ก.ค. – ก.ย. 2564 จาํนวน 74 รายการ (100%) พบดงันี ้การขาย
สินค้ามีการอนุมัติรายการตามอาํนาจอนุมัติ และราคาขายไม่ตํ่ากว่าราคา
ตน้ทุน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการขายสินคา้ มีการจัดเก็บเอกสารและบันทึก
รายการครบถว้น และไม่มียอดคา้งชาํระ 

รายการระหว่างกนั - การเปิดเผยขอ้มลู 

15. การเปิดเผยขอ้มลูรายการระหว่างกันอย่าง

ครบถว้น 

บรษิัท มีการเปิดเผยขอ้มลูรายการระหว่างกันอย่างครบถว้น สาํหรบักรรมการท่ี

มีรายการระหว่างกนัประจาํปี 2564 โดยเปิดเผยตัง้แต่ไตรมาสท่ี 3/2564 และจะ

นาํเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ ณ วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564  
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การตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ 

แผนผังโครงสร้างองคก์ร 

16. การจัดทําโครงสร้างองค์กรไว้เ ป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน 

1. บริษัท มีการจัดทาํโครงสรา้งองคก์รไวเ้ป็นลายลักษณอ์กัษรอย่างชดัเจน มี

การกําหนด มอบหมายและจํากัดอาํนาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่าง

เหมาะสมระหว่าง ผูบ้รหิารระดบัสงู ผูบ้รหิาร และพนกังาน มีการถ่วงดลุอาํนาจ

ของผูบ้รหิารตามโครงสรา้งองคก์ร ดงันี;้ 

1. ดร.วิกร ภวูพชัร ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ดแูลภาพรวมองคก์ร 

2. คุณวรญา ภูวพัชร์ รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร-1 ดูแลการ

ปฏิบตัิงานของสายงานบญัชีการเงิน และสายงานบรหิาร 

3. คุณอรุณศกัดิ์ วงศก์วีวิทย ์รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร-2 ดูแลการ

ปฏิบตัิงานของสายงานการปฏิบตัิการ  

2. บริษัท มีการกาํหนดหน้าท่ีงานของผูบ้ริหาร และพนักงานในเอกสาร "ใบ

พรรณาลกัษณะงาน" อย่างครบถว้น อีกทัง้ผ่านการอนุมตัิจากผูม้ีอาํนาจอย่าง

ถกูตอ้ง โดยผูบ้รหิาร และพนกังานไดล้งนามรบัทราบหนา้ท่ีงานอย่างครบถว้น 

3. การแต่งตั้งเลขาคณะกรรมการตรวจสอบพบว่าบริษัท มีการแต่งตัง้เลขา

คณะกรรมการตรวจสอบไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน ผ่านการพิจารณา

อนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564  

 อาํนาจอนุมัต ิ

17. การกาํหนดอาํนาจดาํเนินการ และอาํนาจ

อนมุตัิอย่างเหมาะสม ชดัเจน 

จากการสอบทานเอกสาร "ตารางระเบียบอาํนาจการอนุมัติและดาํเนินการ" 

ล่าสดุ ผูต้รวจสอบภายในพบว่า มีการกาํหนดอาํนาจการจ่ายไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อักษร และมีการกระจายอาํนาจดาํเนินการอย่างเหมาะสม และผู้ตรวจสอบ

ภายในได้แนะนําบริษัทเ พ่ิมเติม เมื่ อบริษัทปรับแก้แล้วจะนําเสนอใน

คณะกรรมการบรษิัทตอ่ไป 

     โดยเมื่อวนัท่ี 11 พ.ย. 2564 ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 4/2564 ได้

อนมุตัิ "ตารางระเบียบอาํนาจการอนมุตัิและดาํเนินการ" และประกาศใชแ้ลว้ 

 อาํนาจอนุมัติ -การควบคุมเชค็จ่าย 

18. สอบทานเอกสารการกาํหนดอาํนาจการสั่ง

จ่ายเช็ค / เงินโอนอย่างเหมาะสม 

จากการสอบทานเอกสารการกําหนดอาํนาจการสั่งจ่ายเช็ค / เงินโอน กับ

สถาบนัการเงิน 2 แห่ง พบว่ามีการกาํหนดอาํนาจการอนุมตัิอย่างชดัเจน และมี

การคานอาํนาจกนัอย่างเหมาะสม 

 การคาํนวณตน้ทุนการผลิต - ตน้ทนุสินคา้ และ การจดัทาํสตูรตน้ทนุการผลิต 

19. นโยบาย/ ระเบียบปฏิบัติ  และคู่มือการ

ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัตน้ทนุสินคา้ และ การจดัทาํ

สูตรต้นทุนการผลิตไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

อย่างชดัเจน 

 

บริษัท มีการจดัทาํ นโยบาย ระเบียบปฏิบตัิเก่ียวกับนโยบายตน้ทุนสินคา้ และ 

ระเบียบการจดัทาํสตูรตน้ทนุการผลิต ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน และ

ผ่านการลงนามอนมุตัิจากผูม้ีอาํนาจอย่างถกูตอ้ง 



                                                                                        บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน)  
                                                                                         Function International Public Company Limited 

 

ส่วนท่ี 2.3.9 การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั หนา้ 15 

 

การตรวจสอบ สรุปผลการตรวจสอบ 

 15.  การคาํนวณต้นทนุการผลิต (Variance ของต้นทนุมาตรฐานและตน้ทนุจริง) 

20. มีการคาํนวณตน้ทนุการผลิต (Variance 

ของตน้ทนุมาตรฐานและตน้ทนุจรงิ) ไวเ้ป็นลาย

ลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน 

จากการตรวจสอบการเปรียบเทียบ Variance ระหว่างเดือน ก.ค. – ก.ย. 2564 

พบดงันี ้

1. บริษัท มีการจดัทาํสรุปเปรียบเทียบระหว่างตน้ทุนมาตรฐาน และตน้ทุนจริง

ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน  

2. มีการวิเคราะหห์าสาเหตุผลต่าง Variance ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง

ชัดเจน ซึ่งผลต่างท่ีนาํมาหาสาเหตุเป็นไปตามนโยบายตน้ทุนท่ีบริษัทกาํหนด

อย่างถกูตอ้ง  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ ์2565 ผูต้รวจสอบภายในไดร้ายงานผล

การตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบจากการตรวจสอบวงจรรายได ้ซึ่งผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ปฏิบตัิงานเมื่อวนัท่ี 7 – 

23 ธันวาคม 2564 ซึ่งพบประเด็นท่ีอยู่ในระดบัความเส่ียงตํ่า 1 เร่ือง คือ การขึน้ทะเบียนลกูคา้และการพิจารณาใหว้งเงินสินเชื่อ 

ซึ่งจากการตรวจสอบการขออนุมตัิเพ่ิมวงเงินสินเชื่อของลกูคา้ จาํนวน 22 รายการ (สุ่มตัวอย่าง 100%) (ตัง้แต่ ม.ค. – ธ.ค. 

2564) พบว่าการจดัทาํเอกสารขอเพ่ิมวงเงินเครดิต ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างครบถว้น แต่มีจาํนวน 5 รายการ คิดเป็นรอ้ย

ละ 22.73 ของรายการท่ีสุ่ม ซึ่งไม่เป็นไปตามอาํนาจอนมุตัิ อย่างไรกต็ามรายการดงักล่าวบริษัทไดน้าํเร่ืองเสนอคณะกรรมการ

บริหารเพ่ือพิจารณาใหส้ตัยาบนัรายการท่ีเกิดขึน้เรียบรอ้ยแลว้ นอกจากนัน้เพ่ือความคล่องตวัในการประกอบธุรกิจบริษัทได้

เปล่ียนแปลงอาํนาจอนุมัติวงเงินของผูบ้ริหารในแต่ละระดับในตารางระเบียบอาํนาจการอนุมัติและดาํเนินการ (DOA) ให้

เหมาะสมและเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทในการประชมุครัง้ท่ี 1/2565 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2565 เพ่ือประกาศใช้

เรียบรอ้ยแลว้  

ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบไดอ้นุมตัิรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของบริษัท โดยพิจารณาจาก

รายงานการตรวจสอบภายในและรายงานการติดตามการปฏิบตัิตามขอ้เสนอแนะของระบบการควบคมุภายในท่ีจดัทาํขึน้โดยผู้

ตรวจสอบภายใน บรษิัทไดด้าํเนินการแกไ้ขปรบัปรุงระบบการควบคมุภายใน โดยเฉพาะประเด็นขอ้สงัเกตท่ีมีความเส่ียงต่อการ

ดาํเนินธุรกิจอย่างมีนยัสาํคญัเรียบรอ้ยแลว้ 

ในการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 5/2564 เมื่อวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2564 ผูต้รวจสอบภายในไดร้ายงานเร่ือง

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)  โดยผูต้รวจสอบภายในได้

รายงานในเร่ืองท่ีตอ้งไปบรษิัทตอ้งดาํเนินการใหค้รบถว้น ไดแ้ก่  กิจกรรมสรา้งความตระหนกัและเสรมิสรา้งความรูเ้ก่ียวกับขอ้

กฏหมาย พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคล พ.ศ. 2562  การจดัการชัน้ความลบัของขอ้มลูส่วนบคุคล กระบวนการบรหิารความ

ยินยอมจากเจา้ของขอ้มลู และการประเมินผลกระทบและการประเมินความเส่ียงดา้นการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  ในการ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ท่ี 1/2565 วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 และคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2565 วันท่ี 24 

กุมภาพนัธ ์2565 บริษัทไดน้าํเสนอความคืบหนา้เพ่ือดาํเนินการตามกฏหมาย PDPA ซึ่งไดว้่าจา้งท่ีปรกึษาภายนอกมาช่วยให้

คาํแนะนาํ เพ่ือใหก้ารดาํเนินการแลว้เสร็จและใหผู้ต้รวจสอบภายในเขา้มาตรวจสอบอีกครัง้ในเดือนเมษายน 2565 อย่างไรก็

ตาม  ขอ้กฏหมายเร่ือง PDPA ดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชใ้นวนัท่ี 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งบริษัทจะดาํเนินการใหเ้สร็จก่อนวนัมีผล

บงัคบัใช ้
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1.3 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

บรษิัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทไดท้าํการสอบทานระบบการควบคมุภายในของบรษิัท โดยไดใ้หข้อ้สงัเกตของระบบควบคมุภายในของ

บรษิัทใหแ้ก่บรษิัทสาํหรบัปี 2563 โดยหลงัจากสอบทานงบไตรมาส 3 ปี 2564 ผูส้อบบญัชีไดต้ิดตามขอ้สงัเกตประเด็นต่าง ๆ ซึ่งบรษิัทไดแ้กไ้ขทัง้หมดแลว้ สรุปประเด็นขอ้สงัเกต ไดด้งันี ้   

ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการของฝ่ายจัดการ การติดตามของผู้สอบบัญชี 

การสอบทานการควบคุมภายในทางด้านบัญชี 

1.1 ตน้ทนุต่อหน่วยของสนิคา้คงเหลือตามวิธี FIFO 

ในกรณีที่มีการทาํรายการยกเลิก 

Invoice หรือการยกเลิกรายการ

ปรบัปรุงสินคา้คงเหลือ ระบบ

โปรแกรมบญัชีของบริษัทจะทาํการ

จดัเรียงตน้ทนุต่อหน่วยของสินคา้

ตามวิธี FIFO ใหม่ โดยรายการที่

ยกเลิกจะนาํไปเป็นรายการ Lot ครัง้

หลงัสดุทดแทน ตวัอย่างเช่น  

 

เนื่องจากรายการดังกล่าว เป็นข้อจํากัดของ

ระบบโปรแกรมที่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 

ดังนั้น บริษัทจึงควรลดข้อผิดพลาดในการ

ยกเลิกรายการปรบัปรุงสินคา้คงเหลือใหล้ดลง 

เพ่ือไม่ใหมี้การคาํนวณตน้ทนุของสินคา้คงเหลือ

ใหม่ 

          ปัจจบุนับริษัทไดด้าํเนินการแกไ้ขโดยแบ่งประเภทของการรบัคืน (ที่ออก CN) 

ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ออก CN รบัคืนเพ่ือลา้งรายการ invoice ที่ออกผิด และ 

2) เป็นการรับคืนสินค้าจากการขาย โดยบริษัทได้ออกเอกสารเกี่ยวกับระเบียบ

ปฏิบตัิและวิธีการปฏิบตัิงานซึ่งเพ่ิมเร่ืองการควบคุมและการอนุมตัิรายการโดยแจง้

ใหผู้ท้ี่เกี่ยวขอ้งรบัทราบเพ่ือใชใ้นการปฏิบตัิงาน  

          สาํหรบั CN ประเภทที่ 1 (ลา้งรายการที่ออกผิด) บริษัทไดแ้จง้ใหผู้ป้ฏิบตัิงาน

ที่เกี่ยวข้องเพ่ิมความระมัดระวังในการออก invoice ให้ถูกต้องตั้งแต่ตน้ทางเพ่ือ

ป้องกันไม่ใหเ้กิดรายการ CN เพ่ือยกเลิก invoice ที่ออกผิด ซึ่งรายการนีบ้ริษัทได้

เก็บรวบขอ้มลูแลว้พบว่าปริมาณการออกเอกสารลดนอ้ยลงมาก 

         สาํหรบั CN ประเภทที่ 2 (ออก CN เพ่ือลดหนี)้ บริษัทไดแ้จง้ใหผู้ป้ฏิบตัิงานที่

เกี่ยวขอ้งไดเ้ขา้ใจ ซึ่งนโยบายของบริษัทไม่มีนโยบายในการรบัคืนสินคา้ ยกเวน้

สินคา้ที่ชาํรุดเสียหายหรือส่งผิดรุน่ และเพ่ิมความระมดัระวงัในการปฏิบตัิงาน 

ซึ่งปัจจุบันผู้สอบบัญชีได้ตรวจติดตาม

แล้ว พบว่ามีการดําเนินการตามแนว

ทางการควบคุมการออก CN และการ

บนัทึกรายการใหถ้กูตอ้ง 

1.2 ตน้ทนุของสนิคา้ในกรณทีีมี่การเคลมสนิคา้กบัตา่งประเทศ 

จากการตรวจสอบในงวดปี 2563 

พบว่ากรณีที่มีการเคลมสินค้าจาก

ต่างประเทศ บริษัทมีวิธีในการบนัทึก

ต้น ทุ น ต่ อ ห น่ ว ย ข อ ง สิ น ค้ า ไ ม่

ผู้บริหารควรทาํตามนโยบายของบริษัทอย่าง

สมํ่ า เสมอ และกําชับพนักงานให้มีความ

ระมัดระวังมากขึน้ และสอบทานความถูกตอ้ง 

บริษัทได้ดาํเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู ้สอบบัญชีแนะนาํแล้วโดย

ตั ้ง แ ต ่เ ด ือ น  พ ฤ ศ จิก า ย น  2 5 6 3  เ ป็ น ต ้น ไ ป  บ ร ิษ ัท ไ ด ้กํา ห น ด ว ิธ ีก า ร

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนซึ่งอธิบายว่ารายการใดบ้างที่จะนาํมารวมเป็นส่วนหนึ่ง

ของต ้นทุนสินค ้า เ พื่อปันส่วนเข ้าต ้นทุนสินค ้า ให ้ถูกต ้อง  โดยกําหนดให้

ซึ่งปัจจุบันผู้สอบบัญชีได้ตรวจติดตาม

การแกไ้ขประเด็นดงักล่าวแลว้ 
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ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการของฝ่ายจัดการ การติดตามของผู้สอบบัญชี 

เหมือนกัน เช่น บางรายมีการปัน

ส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการนาํเข้า

สินคา้ และบางรายการไม่มีการปัน

ส่วนต้นทุนค่าใช้จ่ายในการนาํเข้า

สินคา้ ซึ่งบริษัทมีการการปฏิบตัิงาน

ไม่สมํ่าเสมอ 

ครบถ้วน ตรงตามเอกสารแนบประกอบ ก่อน

การบนัทึกรายการ 

ผู ้ปฏิบัติงานต้องติดตามเอกสารจาก Freight ซึ่งปกติจะทราบค่าใช้จ่าย

ในการนาํเข้าได้ภายใน 1 วัน โดยบริษัทสามารถบันทึกรับสินค้าเข้าระบบ

ได้ทันทีเม่ือของมาถึงคลังสินค้า 

1.3 วงจรผลิตและการจดัการสนิคา้คงเหลอื 

จากการสอบถามและตรวจสอบ

พบว่า  หากมีการผลิตสินค้าที่ มี

ลักษณะการทํางานใกล้เคียงกัน 

พนักงานของบริษัท อาจมีการใช้

วัตถุดิบของ Job Order ระหว่างกัน 

เ ช่น  เ ปิ ด  Job Order A แ ล ะ เบิ ก

วัตถุดิบจาก Job Order A มาผลิต 

แต่นาํวัตถุดิบดังกล่าวไปผลิต Job 

Order B โดยที่ยังไม่มีการเปิด Job 

Oder B เ ป็ น ต้ น  ( อ้ า ง อิ ง 

JB0000561)  แ ล ะจะทํา กา ร เบิก

วัต ถุ ดิ บ  Job Order B ม า คื น ใ น

ภายหลงั 

ผูป้ฏิบตัิงานควรปฏิบตัิงานตามคู่มือปฏิบตัิงาน

โดยเคร่งครัด และเพ่ิมความรอบคอบในการ

ทํางาน และสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน 

ตรงตามเอกสารแนบประกอบ ก่อนการบันทึก

รายการ 

ปัจจบุนับริษัทไดเ้พ่ิม Control คือ 1) ใหร้ะบบโปรแกรมทาํการ lock การจอง

สินคา้/วตัถุดิบ (เดิมระบบ lock การจองไม่ได)้ เม่ือผูป้ฏิบตัิงานเขา้มาตรวจสอบใน

ระบบก็จะพบว่าสินคา้ชนิดนีถู้กจองแลว้จะไม่สามารถหยิบออกไปได้ (ปัญหาที่

ผูส้อบบัญชีพบ คือ Job B ไม่มีของจึงนาํวัตถุดิบ Job A มาผลิตใหก้่อน) 2) ถ้ามี

วตัถุดิบเหลือจากการผลิตจะตอ้งทาํคืนทนัทีเพ่ือทาํใหส้ถานะของคลงัเป็นปัจจุบัน

ที่สุด และ 3) อธิบายใหผู้ป้ฏิบตัิงานไดท้ราบแลว้ และเพ่ิมความระมดัระวังในการ

ปฏิบตัิงาน ซึ่งตอ้งปฏิบตัิตามขัน้ตอนอย่างเคร่งครดั ซึ่งเป็นเร่ืองระบบการควบคุมที่

วนัที่ของเอกสารกบัวิธีการปฏิบตัิงานจะตอ้งสอดคลอ้งกนั 

ความเห็นของฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายบริหารไดเ้นน้ยํา้กบัผูป้ฏิบตัิงานดว้ย ซึ่งผูป้ฏิบตัิงานรบัปากว่าจะไม่เกิด

เหตกุารณเ์ช่นนีอี้ก และฝ่ายบริหารไดม้อบหมายใหฝ่้ายตรวจสอบภายในของบริษัท

ใหต้รวจติดตามเร่ืองนี ้

ซึ่งปัจจุบันผู้สอบบัญชีได้ตรวจติดตาม

การแกไ้ขประเด็นดงักล่าวแลว้ 

1.4 อตัราแลกเปลีย่นในการซือ้สนิคา้จากตา่งประเทศ 

จากการตรวจสอบรายการซือ้สินคา้

ต่างประเทศ พบว่า ในกรณีที่บริษัทมี

การชาํระค่าสินคา้ล่วงหนา้ ก่อนวัน

รบัสินคา้ (ตาม Incoterm) จะบนัทึก

บริษัท ควรมีการปรับปรุงนโยบายในการ

ปฏิบัติงาน เร่ืองการใช้อัตราแลกเปลี่ยนให้

สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี และมีการ

เนื่องจากเป็นขอ้จาํกดัของระบบโปรแกรม ซึ่งสามารถบนัทึกตน้ทนุสินคา้ได้

เพียงอัตรา (rate) เดียว และเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี (อ้างอิงตาม 

TFRIC 22) บริษัท จึงคาํนวนค่าเงินบาทดว้ยอตัราจ่ายล่วงหนา้และค่าเงินบาท ณ 

วันรบัสินคา้ แลว้ทาํการหาอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยบันทึกเขา้ในระบบโปรแกรม 

ซึ่งปัจจุบันผู้สอบบัญชีได้ตรวจติดตาม

การแกไ้ขประเด็นดงักล่าวแลว้ 
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ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการของฝ่ายจัดการ การติดตามของผู้สอบบัญชี 

รายการโดยใชอ้ัตราแลกเปลี่ยน ณ 

วนัที่รบัสินคา้ (ตาม Incoterm) ซึ่งไม่

เ ป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี 

( อ้ า ง อิ ง ต า ม  TFRIC 22 )  ซึ่ ง

กําหนดให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ 

วันที่เกิดรายการจ่ายชําระสิ่งตอบ

แทนล่วงหนา้ เป็นมูลค่าตน้ทุนของ

สินคา้คงเหลือ 

สอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตาม

เอกสารแนบประกอบ ก่อนการบนัทึกรายการ 

เพ่ือใหเ้ป็นไปตามที่มาตราฐานกาํหนด โดยเร่ิมรบัรูต้น้ทุนสินคา้คงเหลือตัง้แต่วนัที่ 

25 มิถนุายน 2564 

1.5 ตน้ทนุการผลิตมีผลแตกต่างระหว่างตน้ทนุจริงกบัตน้ทนุมาตรฐาน 

ต้น ทุน ที่ เ กิ ด ขึ ้น จ ริ ง แ ล ะ ต้น ทุน

ม า ต ร ฐ า น มี ค ว า ม แ ต ก ต่ า ง กัน

ประมาณ 5.3 ล้านบาท (สะสม 6 

เดือน) บริษัทได้อนุมัติให้ทําการ

ปรับปรุงผลแตกต่างดังกล่าวแล้ว 

เป็นผลต่างค่าแรง 4.0 ล้านบาท 

( 1 .65% ข องต้น ทุน ข า ย )   แ ล ะ

ค่าใชจ่้ายในการผลิต 1.3 ลา้นบาท 

(0.49% ของต้นทุนขาย) โดยผล

แตกต่างส่วนใหญ่เกิดจากค่าแรง

เน่ืองจากบริษัท(แผนกผลิต) มี

การ ใ ช้ฐานข้อ มูล ใ นคําน ว ณ

ตน้ทุนมาตรฐานไม่สอดคลอ้งกับ

การบันทึกบัญชี คือ 1. การปรับ

เงินเดือนตน้ปี 2564 และ 2. ไม่ได้

นําส่วนท่ีเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ

 บริษัทได้ทําการการปรับผลต่างที่เกิดขึน้เกือบทั้งหมด ผ่านบัญชีแยก

ประเภทแล้ว (โดยผลแตกต่างที่เหลือที่ยังไม่ได้ปรับปรุงเนื่องจากเป็นรายการ

ปรบัปรุงภายหลงัจากที่บนัทึกผลต่างไปแลว้จาํนวน 103,538.77 บาท) 

     ผู้สอบบัญชีได้ติดตามการปรับปรุง

ผลต่างของตน้ทนุจริงกบัตน้ทนุมาตรฐาน 

ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีขึน้ 
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ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ การดาํเนินการของฝ่ายจัดการ การติดตามของผู้สอบบัญชี 

พนักงานมารวมคํานวณ เ ช่น 

โบนสั และผลประโยชนพ์นกังาน  

1.6 ประมาณการค่าเผือ่สนิคา้ลา้สมยั ตามนโยบาย(Model)ทีบ่ริษัทตัง้ไว ้พบว่าผลลพัธข์องยอดค่าเผือ่สนิคา้ลา้สมยัมีมูลค่าทีล่ดลงอย่างเป็นนยัสาํคญั 

เม่ือวนัที่ 16/6/2564 บริษัทมี

นโยบายระบายสินคา้คงคา้งที่มี

อายเุกินกว่า 1-3 ปี ตามแต่ละ

ประเภทสินคา้ โดยพิจารณา

เง่ือนไขการขายสินคา้ในราคา

ส่วนลด ซึ่งมีผลทาํใหส้ินคา้ที่เคยตัง้

ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัไวเ้ดิม มีการ 

Movement การขายอย่างเป็น 

นยัยะ   

 

บริษัททบทวนและปรบัปรุงนโยบายการคาํนวณ

ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัใหส้อดคลอ้งกับการดาํเนิน

ธุรกิจที่ตอ้งมีการจัดโปรโมชั่นการขายสินคา้ ซึ่ง

เป็นปกติของธุรกิจ และบริษัทปรบัการตัง้ค่าเผื่อ

สินคา้ลา้สมยั 

บริษัทไดป้รบัการตัง้ค่าเผื่อสินคา้ลา้สมยัเพ่ิมขึน้จาํนวน 2.68 ลา้นบาท ผูส้อบบญัชีไดใ้หค้วามเห็นว่าเพียงพอ

และเหมาะสมแลว้ 

 

สาํหรบัปี 2564  ผูส้อบบญัชีไม่มีขอ้สงัเกตเก่ียวกบัการควบคมุภายในของบรษิัท
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1.4 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน 

ท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 21 มกราคม 2562 พิจารณาคณุสมบตัิ วฒุิการศกึษา รวมถึง

ประสบการณข์องบรษิัท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จาํกดั นางสาววรรณวิมล จองสรีุยภาส  แลว้เห็นว่ามีความเหมาะสม

เพียงพอท่ีจะปฏิบตัิหนา้ท่ีผูต้รวจสอบภายใน   ซึ่งมีความรูค้วามสามารถในดา้นระบบบญัชีและควบคมุภายใน และนาํเสนอผล

การตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยทกุๆ 3 เดือน  ซึ่งสายการบงัคบับญัชาของกลุ่มตรวจสอบภายในนัน้

ขึน้ตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผูด้าํรงตาํแหน่งหัวหนา้กลุ่มตรวจสอบภายในของบริษัท ปรากฏตาม

เอกสารแนบ 3 – รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายในและหวัหนา้งานกาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของบรษิัท 

 

1.5 การแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตาํแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้ากลุม่ตรวจสอบ

ภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูเ้สนอ การแต่งตัง้ โยกยา้ย ถอดถอน เล่ือนขัน้ เล่ือนตาํแหน่ง และประเมินผลงานของ

หัวหนา้กลุ่มตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา และใหผู้บ้ริหารสูงสุดเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการ

พิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท 
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2.  รายการระหว่างกนั 

2.1 ข้อมูลรายการระหว่างกนักับบคุคลทีอ่าจมีความขดัแย้ง 

ระหว่างปี 2563 และ 2564  บรษิัทมีรายการะหว่างกนักบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ไดแ้ก่ กรรมการ ผูถื้อหุน้ 

และ ผูบ้รหิาร ดงันี ้

บุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้ง ความสัมพนัธ ์

1. นายวิกร  ภวูพชัร ์

(“นายวิกร”)  

• ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและเป็นกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามของ

บรษิัท 

• ดาํรงตาํแหน่งบรหิารเป็นประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

• เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นทางตรงในบริษัทสัดส่วนรอ้ยละ 

6.66 และถือหุน้ทางออ้มผ่านบรษิัท ฟังกช์ั่น กรุ๊ป จาํกดั รอ้ยละ 43.34  

2. นางวรญา  ภวูพชัร ์

(“นางวรญา”) 

 

• ดาํรงตาํแหน่งเป็นรองประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร  

• เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นทางตรงในบริษัทสัดส่วนรอ้ยละ 

6.66 และถือหุน้ทางออ้มผ่านบรษิัท ฟังกช์ั่น กรุ๊ป จาํกดั รอ้ยละ 43.34 

 หมายเหต ุ: นายวิกร  ภวูพชัร ์และ นางวรญา  ภวูพชัร ์(เป็นสามี และภรรยา)

ถือหุน้ใน บรษิัท ฟังกช์ั่น กรุ๊ป จาํกดัรอ้ยละ 98.00 

3. บรษิัท ศรีชงโค จาํกดั นายวิกร ภวูพชัร ์เป็นกรรมการ และถือหุน้รวมกบันางวรญาภวูพชัร ์ใน บรษิัท 

ศรีชงโค จาํกดั รอ้ยละ 99.99 

     บริษัท ศรีชงโค จาํกัด ประกอบธุรกิจ โรงแรม ท่ีพกัตากอากาศ สนามกีฬา 

สระว่ายนํา้ และบริการสันทนาการ โดยทาํธุรกิจรีสอรท์ท่ีจงัหวัดกาญจนบุรี 

ภายใตช้ื่อ “เลค เฮฟเว่น รีสอรท์ แอนด ์ปารค์” “เฮฟเว่น เบย ์รีสอรท์” และ 

“เฮฟเว่น แคว รีสอรท์” 

4. บรษิัท ฟังกช์ั่น มารีน จาํกดั นายวิกร ภวูพชัร ์เป็นกรรมการ และถือหุน้รวมกบันางวรญาภวูพชัร ์ใน บรษิัท 

ฟังกช์ั่น มารีน จาํกดั รอ้ยละ 99.99 

     บริษัท ฟังกช์ั่น มารีน จาํกัด ประกอบธุรกิจ นาํเขา้ จาํหน่าย บริการติดตัง้ 

และซ่อมบาํรุงเรือ ประเภทเรือ เรือติดเคร่ืองยนตเ์รว็ เรืออลมูิเนียม เคร่ืองยนต์

เรือ เรือยาง เรือคายคั อปุกรณป์ระกอบและอปุกรณป์ระจาํเรือ รวมทัง้ทุ่นลอย

นํา้ รถลากพ่วง (Trailer) สาํหรบัลากเรือและเจ็ตสกี 

5. พล.ต.ท. สรุพงษ์  ชยัจนัทร ์ กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 

6. นายทวีศกัดิ์  ฟุ้งเกียรติเจรญิ กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 

7. นายชรณั  เลิศธีรพจน ์ กรรมการบรษิัท 

8. นางณฐักานต ์ ศรีศภุรวฒันา มารดานายวิกร ภวูพชัร ์

9. นายอินทกะ พิรยิะกลุ บตุร รศ.ดร.ระพีพรรณ พิรยิะกลุ เป็น กรรมการบรษิัท / กรรมการอิสระ 
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2.2 รายละเอียดรายการระหวา่งกนั 

ตารางสรุปลกัษณะรายการและรายละเอียดของรายการระหวา่งกนัของบรษิัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน)  

บุคคล/นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ/ 

วงเงิน (พันบาท) 
ยอดคงค้าง (พันบาท) 

คาํชีแ้จงของผู้บริหารในเร่ืองความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2564 2563 2564 

นายวิกร  ภูวพชัร ์

นางวรญา  ภูวพัชร ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การคํา้ประกันให้บริษัทฯ 

สถาบันการเงินแห่งท่ี 1     
นายวิกร ภูวพัชร ์ และ นางวรญา ภูวพัชร ์ ทําการคํา้

ประกันในส่วนตัว แก่สถาบันการเงิน 2 แห่งให้กับบริษัท 

โดยมิไดร้บัค่าตอบแทนแต่อย่างใด  

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเ ห็นว่า

รายการคํา้ประกนัดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของ

ส ถ า บัน ก า ร เ งิ น โ ด ย ผู้ ค ํ้ า ป ร ะ กั น มิ ไ ด้ คิ ด

ค่าตอบแทนในการคํา้ประกนัแต่อย่างใด 

วงเงินเบิกเกินบญัชี 10,000.00 10,000.00 - - 

ตั๋วสญัญาใชเ้งิน 20,000.00 20,000.00 - - 

L/C, T/R 365,000.00 300,000.00 65,541.98 85,610.18 

L/G 5,000.00 5,000.00 2,909.00 375.00 

FWD Contract 39,835.00 25,535.00 9,454.57 - 

Long Term Loan - 135,000.00 - 9,527.00 
     

รวม 439,835.00 495,535.00 77,905.55 95,512.18 

สถาบันการเงินแห่งท่ี 2     

วงเงินเบิกเกินบญัชี 10,000.00 10,000.00 - - 

L/C, T/R 100,000.00 100,000.00 64,662.83 31,955.05 

FWD Contract 100,000.00 100,000.00 7,164.39 - 
     

รวม 210,000.00 210,000.00 71,827.22 31,955.05 

รายการค้า     บริษัทมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ประเภทเครื่องกรอง

นํา้และไสก้รอง โดย นายวิกร ภวูพชัร ์ซือ้เพื่อวตัถปุระสงค์

ส่วนตน ซึ่งเป็นการซือ้-ขายตามปกติ ซึ่งราคาดงักล่าวไม่

ตํ่ากว่าราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการ

ขายสินคา้ของบริษัทใหแ้ก่นายวิกร ภูวพัชร ์เป็นไป

ตามปกติทางการคา้ทั่วไป 

รายไดข้ายสินคา้                                       129.43 92.50 - - 
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บุคคล/นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ/ 

วงเงิน (พันบาท) 
ยอดคงค้าง (พันบาท) 

คาํชีแ้จงของผู้บริหารในเร่ืองความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2564 2563 2564 

บุคคล/นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) ยอดคงค้าง (พันบาท) คาํชีแ้จงของผู้บริหารในเร่ืองความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2564 2563 2564 

พล.ต.ท. สุรพงษ ์ 

ชัยจันทร ์

รายการค้า     บริษัทมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ประเภทเครื่องกรอง

นํา้และไสก้รอง โดย พล.ต.ท. สุรพงษ์  ชัยจันทร ์ซือ้เพื่อ

วัตถุประสงค์ส่วนตน ซึ่งเป็นการซือ้-ขายตามปกติ ซึ่ง

ราคาดงักล่าวไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

รายการขายสินคา้ของบริษัทใหแ้ก่ พล.ต.ท.  
สุรพงษ์ ชัยจันทร์ เป็นไปตามปกติทางการค้า

ทั่วไป 

รายไดข้ายสินคา้                                       - 3.35 - - 

นายทวีศักดิ ์  

ฟุ้งเกยีรติเจริญ 

รายการค้า     บริษัทมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ประเภทเครื่องกรอง

นํา้และไสก้รอง โดย นายทวีศกัด์ิ  ฟุ้งเกียรติเจริญ ซือ้เพื่อ

วัตถุประสงค์ส่วนตน ซึ่งเป็นการซือ้-ขายตามปกติ ซึ่ง

ราคาดงักล่าวไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการ

ขายสินคา้ของบริษัทใหแ้ก่ นายทวีศกัด์ิ   
ฟุ้งเกียรติเจริญ เป็นไปตามปกติทางการคา้ทั่วไป 

รายไดข้ายสินคา้                                       - 9.00 - - 

นายชรัณ  

เลิศธีรพจน ์

รายการค้า     บริษัทมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ประเภทเครื่องกรอง

นํ้าและไส้กรอง โดย นายชรัณ เ ลิศธีรพจน์ ซื ้อเพื่อ

วตัถปุระสงคส่์วนตน ซึ่งเป็นการซือ้-ขายตามปกติ ซึง่ราคา

ดงักล่าวไม่ตํ่ากวา่ราคาตลาด 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเ ห็นว่า 

รายการขายสินคา้ของบริษัทใหแ้ก่ นายชรณั เลิศ

ธีรพจน ์เป็นไปตามปกติทางการคา้ทั่วไป 

 

รายไดข้ายสินคา้ - 7.25 - - 

รายไดอ่ื้น - 2.80 - - 
     

รวม - 10.05 - - 
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บุคคล/นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ/ 

วงเงิน (พันบาท) 
ยอดคงค้าง (พันบาท) 

คาํชีแ้จงของผู้บริหารในเร่ืองความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2564 2563 2564 

     บริษัทมีรายไดอ่ื้นเป็นกาํไรจากการจาํหน่ายทรพัยสิ์น

ประเภทเครื่องใชส้าํนกังาน โดยราคาขายเป็นไปตามราคา

ตลาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการขายทรัพย์สินมีความสมเหตุสมผล

เน่ืองจากเป็นทรัพยสิ์นท่ีบริษัทจะไม่ใชง้าน โดย

ราคาขายเป็นไปตามราคาตลาดเทียบเคียงได ้

บุคคล/นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) ยอดคงค้าง (พันบาท) คาํชีแ้จงของผู้บริหารในเร่ืองความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2564 2563 2564 

นางณัฐกานต ์ 

ศรีศุภรวัฒนา 

(มารดาของคุณวิกร  

ภูวพัชร)์ 

รายการค้า     บริษัทมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ประเภทเครื่องกรอง

นํา้และไสก้รอง โดย นางณัฐกานต ์ศรีศุภรวัฒนา ซือ้เพื่อ

วตัถปุระสงคส่์วนตน ซึ่งเป็นการซือ้-ขายตามปกติ ซึง่ราคา

ดงักล่าวไม่ตํ่ากวา่ราคาตลาด 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเ ห็นว่า 

รายการขายสินคา้ของบริษัทใหแ้ก่ นางณฐักานต ์

ศรีศภุรวฒันา เป็นไปตามปกติทางการคา้ทั่วไป 

 

รายไดข้ายสินคา้ - 76.26 - - 

นายอินทกะ  
พิริยะกุล 

รายการค้า     บริษัทไดจ้า้งนักศึกษาโดยใหผ้ศ.ดร.อินทกะ พิริยะกลุ 

ช่วยประสานจัดหาและจ่ายเงินนักศึกษาจาํนวน 50 คน 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า

รายการค่าใชจ่้ายดังกล่าว เป็นไปเพื่อประโยชน์ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร - 100.00 - - 
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บุคคล/นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ/ 

วงเงิน (พันบาท) 
ยอดคงค้าง (พันบาท) 

คาํชีแ้จงของผู้บริหารในเร่ืองความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2564 2563 2564 

(บุตร รศ.ดร. ระพี

พรรณ พิริยะกุล 

กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ) 

ค่าใชจ่้ายคนละ 2,000 บาท เพื่อทาํการเก็บแบบสอบถาม

สํารวจข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคและคู่แข่งในระดับ

ครวัเรือนแบ่งการสาํรวจเป็น 2 ครัง้ ไดแ้ก่ ครัง้ท่ี 1 สาํรวจ

เฉพาะสินคา้กลุ่มเครื่องกรองนํา้ทัง้ประเทศจาํนวน 6,233 

ครัวเรือน และครั้งท่ี 2 สาํรวจเฉพาะสินค้ากลุ่มป๊ัมนํ้า

เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลจํานวน 2,042 
ครัว เ รื อน  เ น่ืองจากผศ.ดร . อินทกะ เ ป็นอาจา ร ย์

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรว์ิโรฒท่ีสามารถช่วยประสานงาน

ติดต่อนักศึกษาให้ช่วยทาํการเก็บแบบสอบถามสาํรวจ

ข้อมูลตลาดทั่วประเทศ (คิดเป็นจํานวนหน่วยข้อมูล

ทัง้หมด 8,275 ครวัเรือน) 

 

 

 

 

 

ของบริษัทอันจะนํามาซึ่ งข้อมูลพฤติกรรม

ผูบ้ริโภคในตลาดเครื่องกรองนํา้และตลาดป๊ัมนํา้.

ท่ีครอบคลุมรายภาคของประเทศไทยท่ีจะ

สามารถนาํมาใชใ้นการวางแผนและกาํหนดกล

ยุทธท์างธุรกิจของบริษัทไดร้่วมกับการเขียนแผน

ธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันไม่มีหน่วยงานใดเคยทาํการ

สํารวจตลาดในลักษณะนี้ ซึ่ ง ต่อไปรายการ

ประเภทนีจ้ะไม่เกิดขึน้อีก 

บุคคล/นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) ยอดคงค้าง (พันบาท) คาํชีแ้จงของผู้บริหารในเร่ืองความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2563 2564 2563 2564 

บจ. ฟังกช์ั่น มารีน รายการค้า     บริษัทไดใ้หเ้ช่าอาคารสาํนกังานระยะเวลาตัง้แต่ 1 มี.ค. 

2563 – 28 ก.พ. 2564 คิดค่าเช่าเดือนละ 49,000 บาท 

เนื้อท่ี 546.75 ตารางเมตร และเมื่อวันท่ี 1 ก.พ. 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 

1) รายการให้เช่าสาํนักงานมีการอา้งอิงจาก

ราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ และเป็นพืน้ท่ี
รายไดค่้าเช่าสาํนกังาน 688.00 564.35 - - 

รายไดค่้าบรกิารใชพ้ืน้ท่ี 36.00 31.01 - - 
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รายไดข้ายสินคา้ 658.96 700.99 - - บริษัทไดท้าํการต่อสญัญาเดิมมีระยะเวลาตัง้แต่ 1 มี.ค. 

2564 - 28 ก.พ. 2565 คิดค่าเช่าเดือนละ 49,000 บาท 

และ ณ วันท่ี 29 มี.ค. 2564 บริษัทไดจ้ัดทาํบันทึกแนบ

ท้ายสัญญาเช่าพืน้ท่ี โดยปรับลดเนือ้ท่ีเช่าเป็น 490.50 

ตารางเมตร คิดค่าเช่าเดือนละ 46,372.50 บาท โดยค่า

เ ช่าดังกล่าวเป็นราคาประเมินตามความเห็นของผู้

ประเมินอิสระ บจ.โปรสเปค แอพเพรซลั 
นอกจากนั้น บริษัทยังมีรายไดค่้าบริการใช้พืน้ท่ีเดือน

ละ 3,000 บาท สญัญาเริ่ม 1 มี.ค. 2563 - 28 ก.พ. 2564 
และ ณ วันท่ี 1 ก.พ.2564 บริษัทไดท้าํการต่อสญัญาเดิม

มีระยะเวลาตัง้แต่ 1 มี.ค.2564 - 28 ก.พ. 2565 และ ณ 

วันท่ี 29 มี .ค. 2564 บริษัทได้จัดทําบันทึกแนบท้าย

สญัญาเช่าพืน้ท่ี คิดค่าบริการใชพ้ืน้ท่ีเดือนละ 2,827.50 

บาท เน่ืองจากการปรับลดพืน้ท่ีเช่า และต่อมา 1 ก.ย. 

2564 บริษัทไดจ้ดัทาํสญัญาแนบทา้ยสญัญาเช่าพืน้ท่ี คิด

ค่าบริการใชพ้ืน้ท่ีเดือนละ 1,968 บาทเน่ืองจากบริษัทได้

จ่ายค่าบริการพื ้นท่ีส่วนกลางให้แก่ผู้รับจ้างภายนอก

ลดลงตามเงื่อนไขใหม่  บริษัทจึงปรับลดค่าใช้จ่าย

ส่วนกลางลง ซึ่งบริษัทคาํนวณจากค่าใชจ่้ายท่ีบริษัทจ่าย  

 

 

 

ส่วนเกินท่ีบริษัทไม่ไดใ้ชง้านโดยมีเงินส่วนท่ีเป็น

เงินประกันพืน้ท่ีให้เช่า ซึ่งเป็นไปตามปกติของ

ธุรกิจทั่วไป โดยผู้เช่าเป็นผู้รบัผิดชอบจ่ายค่านํา้

ค่าไฟตามมิเตอรจ์ริงท่ีบริษัทเรียกเก็บ ซึ่งบริษัท

ไม่มีกาํไรจากส่วนนี ้

ส่วนค่าบริการใช้พื ้น ท่ีเป็นราคาท่ีมีความ

เหมาะสมเน่ืองจากคาํนวณจากอัตราส่วนพืน้ท่ี

เช่าต่อพืน้ท่ีทัง้หมด คูณดว้ยค่าใชจ่้ายส่วนกลาง

ท่ีบริษัทจ่ายไป 

2) รายการขายสินค้าเป็นปกติทางการค้า

ทั่ ว ไ ป แ ล ะ ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง จ า ก ร า ค า ท่ี ข า ย ใ ห้

บุคคลภายนอก โดยมูลค่าคงคา้ง ณ วันสิน้งวด

บริษัทแสดงเป็นลูกหนีก้ารคา้ ซึ่งมี Credit term 

ตามปกติท่ีใหก้บัลกูคา้รายอ่ืน 

 

รายไดอ่ื้น 1.96 - - - 

ลกูหนีก้ารคา้ - - - 680.65 

ลกูหนีอ่ื้น - - 52.21 48.48 

เงินทดรองจ่าย - - 13.73 8.34 

เงินประกนัพืน้ท่ีใหเ้ช่า - - 49.00 49.00 

รวม 1,384.92 1,296.35 114.94 786.47 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

    

บุคคล/นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) ยอดคงค้าง (พันบาท) คาํชีแ้จงของผู้บริหารในเร่ืองความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2563 2564 2563 2564 

      เพื่อส่วนกลางทั้งหมดคูณดว้ยอัตราส่วนพืน้ท่ีให้เช่าต่อ

พืน้ท่ีทัง้หมด 
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ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง เช่น ค่ารกัษาความปลอดภัย ส่วน

ค่านํา้ประปา / ไฟฟ้า บริษัทเก็บตามจริงจากมิเตอร ์ดว้ย

อตัราเดียวกบัท่ีบริษัทจ่าย โดย ณ วนัสิน้งวดบริษัทมียอด

คงคา้งแสดงเป็นลกูหนีอ่ื้นสาํหรบัรายไดค่้าเช่าและรายได้

ค่าบริการพืน้ท่ีประจาํเดือนธ.ค. 2564 และเงินทดรองจ่าย 

ณ วนัสิน้งวดเป็นค่านํา้ประปาและค่าไฟฟ้าของเดือนพ.ย. 

ถึง ธ.ค. 2564 ซึ่งบริษัทไดร้บัคืนในรอบบิลถดัไป 
บริษัทมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ประเภทเครื่องกรอง

นํา้และไสก้รอง โดย บจ.ฟังกช์ั่น มารีน ซือ้เพื่อใชใ้นกิจการ 

ซึ่งเป็นการซือ้-ขายตามปกติ ซึ่งราคาดังกล่าวไม่ตํ่ากว่า

ราคาตลาด โดย ณ วนัสิน้งวดบริษัทมีลกูหนีก้ารคา้คงคา้ง

เกิดจากการขายสินคา้ในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 2564 Credit 

term 30 วนั 

นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ก็บเงินประกันพืน้ท่ีใหเ้ช่า 49,000 
บาท เพื่อเป็นหลกัประกันความเสียหายแก่ทรพัยสิ์นท่ีให้

เช่าและจะคืนเมื่อสญัญาเช่าสิน้สดุลง 

บุคคล/นิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้ง 
ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ (พันบาท) ยอดคงค้าง (พันบาท) คาํชีแ้จงของผู้บริหารในเร่ืองความจาํเป็นและ 

ความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2563 2564 2563 2564 

บจ. ศรีชงโค รายไดค่้าเช่าสาํนกังาน 534.00 541.05 - - บริษัทไดใ้ห้เช่าอาคารสาํนักงาน ระยะเวลาตัง้แต่ 1 

มี.ค. 2563 – 28 ก.พ. 2566 คิดค่าเช่าเดือนละ 45,000 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่ 

รายไดค่้าบรกิารใชพ้ืน้ท่ี 26.00 22.28 - - 
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รายไดข้ายสินคา้ 281.95 144.33 - - บาท เนือ้ท่ี 376.82 ตารางเมตร โดยเป็นค่าเช่าดงักล่าว

เป็นราคาประเมินตามความเห็นของผูป้ระเมินอิสระ บจ.

โปรสเปค แอพเพรซลั  

นอกจากนั้นบริษัทยังมีรายไดค่้าบริการใชพ้ืน้ท่ีเดือน

ละ 2,000 บาท สญัญาเริ่ม 1 มี.ค.2563 – 28 ก.พ. 2566  

และ  1 ก.ย. 2564 บรษิัทไดจ้ดัทาํสญัญาแนบทา้ยสญัญา

เช่าพื ้นท่ี คิดค่าบริการใช้พื ้นท่ีเดือนละ 1 ,571 บาท 

เน่ืองจากบริษัทไดจ่้ายค่าบริการพืน้ท่ีส่วนกลางใหแ้ก่ผูร้บั

จ้างภายนอกลดลงตามเงื่อนไขใหม่ บริษัทจึงปรับลด

ค่าใชจ่้ายส่วนกลางลง ซึ่งบริษัทคาํนวณจากค่าใชจ่้ายท่ี

บริษัทจ่ายเพื่อส่วนกลางทั้งหมดคูณดว้ยอัตราส่วนพืน้ท่ี

ใหเ้ช่าต่อพืน้ท่ีทัง้หมด  

ค่าใชจ่้ายส่วนกลาง เช่น ค่ารกัษาความปลอดภยั ส่วน

ค่านํา้ประปา / ไฟฟ้าบริษัทเก็บตามจริงจากมิเตอร ์เป็น

อตัราเดียวกบัท่ีบริษัทจ่าย โดย ณ วนัสิน้งวดบริษัทมียอด

คงคา้งแสดงเป็นลกูหนีอ่ื้นสาํหรบัรายไดค่้าเช่าและรายได้

ค่าบริการพืน้ท่ีประจาํเดือน ธ.ค. 2564 และเงินทดรอง

จ่าย ณ วันสิน้งวดเป็นรายไดค่้านํา้ประปาและค่าไฟของ

เดือน ธ.ค. 2564 ซึ่งบริษัทจ่ายทดรองจ่ายและจะไดร้บั

เงินคืนในเดือนถดัไป 

บริษัทมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ประเภทเครื่องกรอง

นํา้และไสก้รอง โดย บจ.ศรีชงโค ซือ้เพื่อใชใ้นกิจการ ซึ่ง

เป็นการซือ้-ขายตามปกติ ซึ่งราคาดงักล่าวไม่ตํ่ากว่าราคา

ตลาด โดย ณ วนัสิน้งวดบริษัทมีลกูหนีก้ารคา้คงคา้งเกิด 

1) รายการให้เช่าสาํนักงานมีการอา้งอิงจาก

ราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ และเป็นพืน้ท่ี

ส่วนเกินท่ีบริษัทไม่ไดใ้ชง้านโดยมีเงินส่วนท่ีเป็น

เงินประกันพืน้ท่ีให้เช่า ซึ่งเป็นไปตามปกติของ

ธุรกิจทั่วไป โดยผู้เช่าเป็นผู้รบัผิดชอบจ่ายค่านํา้

ค่าไฟตามมิเตอรจ์ริงท่ีบริษัทเรียกเก็บ ซึ่งบริษัท

ไม่มีกาํไรจากส่วนนี ้

ส่วนค่าบริการใช้พื ้น ท่ี เป็นราคาท่ีมีความ

เหมาะสมเน่ืองจากคาํนวณจากอัตราส่วนพืน้ท่ี

เช่าต่อพืน้ท่ีทัง้หมด คูณดว้ยค่าใชจ่้ายส่วนกลาง

ท่ีบริษัทจ่ายไป 

2) รายการขายสินค้าเป็นปกติทางการค้า

ทั่ ว ไ ป แ ล ะ ไ ม่ แ ต ก ต่ า ง จ า ก ร า ค า ท่ี ข ายใ ห้

บุคคลภายนอก โดยมูลค่าคงคา้ง ณ วันสิน้งวด

บริษัทแสดงเป็นลูกหนีก้ารคา้ ซึ่งมี Credit term 

ตามปกติท่ีใหก้บัลกูคา้รายอ่ืน 

3) รายการค่าใช้จ่ายอ่ืน เป็นค่าท่ีพักและ

โรงแรมเพื่อการสัมมนา ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย

การฝึกอบรมสัมนาของบริษัทประจาํปี โดยจ่าย

ให้ บจ. ศรีชงโค ซึ่งประกอบธุรกิจด้านโรงแรม

และรีสอรท์ โดยราคาท่ีคิดระหว่างกันเป็นไปตาม

ร า ค า ป ก ติ ท า ง ก า ร ค้ า ทั่ ว ไ ป ท่ี คิ ด กั บ

บคุคลภายนอก 

รายไดอ่ื้น 8.60 - - - 

รายไดค่้าบรกิาร 21.68 13.92 - - 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 10.00 385.92 - - 

ลกูหนีก้ารคา้ - - 51.12 29.75 

ลกูหนีอ่ื้น - - 47.73 46.94 

เงินทดรองจ่าย - - 45.43 18.93 

เงินประกนัพืน้ท่ีใหเ้ช่า - - 45.00 45.00 

รวม 882.23 1,107.50 189.28 140.62 

     
     

     

 
     จากการขายสินคา้ในเดือนธันวาคม 2564  Credit term 

30 วนั 
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บริษัทมีค่าใชจ่้ายอ่ืนเป็นค่าใชจ่้ายของบริษัทสาํหรบั

ค่าท่ีพกัและโรงแรมสาํหรบักิจกรรมงานสมัมนา Function 

Day วนัท่ี 13 - 14 ม.ีค. 2564  

นอกจากนี ้บริษัทไดเ้ก็บเงินประกนัพืน้ท่ีใหเ้ช่า 45,000 

บาท เพื่อเป็นหลกัประกันความเสียหายแก่ทรพัยสิ์นท่ีให้

เช่าและจะคืนเมื่อสญัญาเช่าสิน้สดุลง 

บจ.ฟังกช์ั่น กรุ๊ป 
รายการค้า     บริษัทมีรายไดอ่ื้นเป็นการกลบัรายการค่าเส่ือมราคาท่ี

บริษัทเคยบนัทึกทรพัยสิ์นเบ็ดเตล็ดไว ้จากการท่ีบรษิัทได้

ออกเงินใหก้่อน บรษิัทจึงโอนทรพัยสิ์นใหบ้ริษัท ฟังกช์ั่น 

กรุ๊ป จาํกดั และฟังกช์ั่น กรุ๊ปจ่ายเงินใหบ้รษิัท 

เน่ืองจากทรพัยสิ์นเป็นของ ฟังกช์ั่น กรุ๊ป ดงันัน้ 

บริษัทจึงโอนใหถ้กูตอ้ง โดยฟังกช์ั่น กรุ๊ปชาํระเงิน

คืนให้บริษัท ซึ่ งบริษัทไม่มีกําไรจากการทํา

รายการดังกล่าวเน่ืองจากรายไดอ่ื้นเป็นการหัก

กับค่าเส่ือมราคาท่ีบริษัทเคยบนัทึกไว ้ซึ่งรายการ

ประเภทนีจ้ะไม่เกิดขึน้อีก 

รายไดอ่ื้น - 2.56 - - 
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2.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 

ในการเขา้ทาํรายการกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ จะตอ้งมีการนาํเสนอเร่ืองใหก้บัคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพ่ือทาํการพิจารณาและอนมุตัิการทาํรายการระหว่างกนัดงักล่าวใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุต่อกิจการ  และเพ่ือเป็น

การคุม้ครองผูล้งทนุรวมถึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับรษิัท  โดยรายการระหว่างกนัดงักล่าวจะตอ้งปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่า

ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั่ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

รวมถึงการปฏิบัติตามขอ้กาํหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน  ซึ่งผูท่ี้อาจมีความขัดแยง้ทาง

ผลประโยชนห์รือมีส่วนไดเ้สียในการทาํรายการระหว่างกนั จะไม่มีสิทธิเขา้มามีส่วนรว่มในการอนมุตัิรายการดงักล่าวได ้

ก) การทาํรายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป    

การทาํรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ ไดแ้ก่ การขายสินคา้และการใหบ้รกิาร การเช่าทรพัยสิ์น 

เป็นตน้ จะตอ้งมีขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีมีเงื่อนไขการคา้และราคาท่ีเป็นธรรม สามารถเทียบเคียงไดก้ับการทาํรายการ

ระหว่างบริษัทและบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันกับบุคคลทั่วไป หรือการทาํรายการระหว่างบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง

ผลประโยชนก์ับบุคคลทั่วไป หรือการทาํรายการในลักษณะเดียวกันกับของผูป้ระกอบการอ่ืนในธุรกิจ โดยไดอ้นุมัติใน

หลกัการใหฝ่้ายจดัการสามารถอนมุตัิการทาํธุรกรรมดงักล่าวได ้หากธุรกรรมนัน้มีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกับ

ท่ีวิญ�ูชนจะพึงกระทาํกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณเ์ดียวกันดว้ยอาํนาจต่อรองท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมี

สถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดาํเนินการไดต้ามปกติ

ภายใตห้ลกัการท่ีทางคณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาอนุมตัิ และจดัทาํรายงานสรุปการทาํธุรกรรมดงักล่าวท่ีเกิดขึน้ใน

ช่วงเวลาท่ีผ่านมา เพ่ือรายงานในท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษิัททกุไตรมาส  

ข) การทาํรายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไม่เป็นเงื่อนไขการคา้โดยทั่วไป 

การทาํรายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการคา้ท่ีไม่เป็นเงื่อนไขโดยทั่วไป บริษัทกาํหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้

พิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกับความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการและความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนัน้ๆ ใน

กรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะจัดใหม้ีผู้

ประเมินราคาอิสระ ผูเ้ชี่ยวชาญอิสระหรือผูต้รวจสอบบัญชีเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวกับ

คณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบใชป้ระกอบการตดัสินใจและใหค้วามเห็นต่อคณะกรรมการบรษิทั

หรือผูถื้อหุน้ แลว้แต่กรณี เพ่ือพิจารณาอนมุตัิต่อไป  

ทัง้นี ้ทัง้ 2 กรณีท่ีกล่าวขา้วตน้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการ

ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัท และหากหุน้สามญัของบรษิัทไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีของบรษิัทฯ 

(แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑแ์ละกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์และขอ้บังคับ ประกาศ คาํสั่ง หรือ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

 

2.4 แนวโน้มการทาํรายการระหว่างกันในอนาคต 
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บรษิัทมีแนวทางในการจดัการรายการระหว่างกนัในอนาคตดงันี ้

1) การคํา้ประกันเงินกูย้ืมโดยกรรมการ หากสถาบนัการเงินประสงคใ์หก้รรมการของบริษัทลงนามคํา้ประกัน

ร่วมกับบริษัทในการกูย้ืมเงิน เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งเงินกูย้ืมดงักล่าว กรรมการบริษัทท่ีลงนามคํา้ประกันการกูย้ืมดงักล่าวจะไม่มี

ค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามบริษัทมีแผนจะถอนการคํา้ประกนัโดยกรรมการบริษัท หลงัจากบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัย ์ทัง้นีข้ึน้กบัเงื่อนไขของสถาบนัการเงิน 

2) บริษัทไม่มีนโยบายการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติบุคคลหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัท รวมทัง้

กรรมการและผูบ้ริหาร และสาํหรบักรณีท่ีอาจมีบางขณะท่ีตอ้งมีรายการกูย้ืมเงินระหว่างกิจการและบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เพ่ือใหเ้กิดสภาพคล่องในการดาํเนินธุรกิจ จะมีนโยบายการกูย้ืมหรือการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงินระหว่างบรษิัทและ

บริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดยคิดอตัราดอกเบีย้ท่ีเรียกเก็บจะใชอ้ตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมธนาคารท่ีบรษิัทไดร้บับวกดว้ยกาํไรส่วน

เพ่ิม  

3) รายการคา้ปกติ ระหว่างบริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันและบริษัทท่ีเก่ียวขอ้งกัน บริษัทคาดว่ายงัมีการทาํ

รายการระหว่างกนัในอนาคต เช่น การซือ้ขาย หรือการใหบ้รกิาร เก่ียวกบัการจดัจาํหน่ายสินคา้และบรกิารของบรษิัท หรือ

ใหบ้รกิารเช่าพืน้ท่ีต่อบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัและบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งกนั จะกาํหนดใหใ้ชร้าคาในอตัราท่ีไม่ต ํ่ากว่าราคาตลาด 

ทัง้นี ้ในการทาํรายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกดิขึน้ในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ  ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการคา้โดยทั่วไป โดย

อา้งอิงกบัราคาและเงื่อนไขตลาดท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้บรษิัทจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเป็นผูใ้ห้

ความเห็นเก่ียวกบัราคาอตัราค่าตอบแทน รวมทัง้ความจาํเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ดว้ย หากมีรายการใดท่ี

เกิดขึน้กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์นอนาคต บริษัทจะปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ

ขอ้บงัคบัของสาํนกังานคณะกรรมการหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ และ/หรือตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดย

บริษัทอาจให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ใหค้วามเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือ

นาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทัง้นี ้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้น

หมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษิัท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษทั ฟังกช์ัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั
รำยงำนของผูส้อบบญัชีและงบกำรกำรเงิน
ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 



(หน่วย:บำท)
หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 1 มกรำคม 2560

 ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
สินทรัพย์  

สินทรัพยห์มุนเวียน
     เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7 3,700,189.91 3,192,994.67 2,124,656.01
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 47,317,458.54 33,227,290.88 42,463,001.06
     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 9 497,770.00 583,510.00 11,543,400.00
     สินคำ้คงเหลือ 10 363,656,025.25 329,826,392.87 334,745,238.30
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11 832,889.68 366,511.52 10,643,142.29

     รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 416,004,333.38 367,196,699.94 401,519,437.66
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
     ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 12 160,049,256.62 135,059,894.35 134,524,498.91
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 7,508,653.00 8,120,138.46 6,408,335.05
     สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 14.1 4,463,384.35 1,511,189.21 1,293,488.40
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 150,944.56 305,024.56 0.00

     รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 172,172,238.53 144,996,246.58 142,226,322.36
รวมสินทรัพย์ 588,176,571.91 512,192,946.52 543,745,760.02

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี………….เม่ือวนัท่ี ............………………….

             ขอรับรองวำ่รำยกำรขำ้งตน้เป็นควำมจริงและถูกตอ้งทุกประกำร 

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

ณ วนัที่ 31  ธันวาคม  2561 

บริษัท ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั
งบแสดงฐานะการเงิน



(หน่วย:บำท)
หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560 1 มกรำคม 2560

ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน
     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
             จำกสถำบนักำรเงิน 15 178,455,030.17 162,551,536.74 292,645,725.16
     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 16 45,458,732.60 34,490,235.72 12,277,119.15
     เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  17 0.00 1,876,949.00 0.00
     ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคำ้งจ่ำย  11,372,773.05 14,698,077.62 5,717,864.26

     รวมหน้ีสินหมุนเวียน 235,286,535.82 213,616,799.08 310,640,708.57
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  
     ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน
             ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 18 10,821,030.00 7,555,946.07 6,467,442.00

     รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 10,821,030.00 7,555,946.07 6,467,442.00
           รวมหน้ีสิน 246,107,565.82 221,172,745.15 317,108,150.57

ส่วนของผูถื้อหุ้น         
     ทุนเรือนหุ้น
            ทุนจดทะเบียน
                   หุ้นสำมญั 2,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100.00 บำท 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

            ทุนท่ีออกและช ำระแลว้
                   หุ้นสำมญั 2,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100.00 บำท 200,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
     ก  ำไรสะสม
            ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 142,069,006.09 91,020,201.37 26,637,609.45

           รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 342,069,006.09 291,020,201.37 226,637,609.45
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 588,176,571.91 512,192,946.52 543,745,760.02

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

 -  2  -
บริษัท ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31  ธันวาคม  2561 



(หน่วย : บำท)
หมำยเหตุ 31  ธนัวำคม 2561 31  ธนัวำคม 2560

ปรับปรุงใหม่

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 719,276,255.99 684,024,573.53
ตน้ทุนขำยและบริกำร (532,099,175.00) (482,989,944.77)
ก ำไรขั้นตน้ 187,177,080.99 201,034,628.76
รำยไดอ่ื้น ๆ

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 1,750,404.04 438,016.43
รำยไดอ่ื้น ๆ 5,062,874.23 4,390,268.23

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำย 193,990,359.26 205,862,913.42
ค่ำใชจ่้ำย
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย (61,233,570.32) (62,344,968.40)
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (59,916,434.51) (50,197,143.56)
ตน้ทุนทำงกำรเงิน - ดอกเบ้ียจ่ำย (7,075,445.57) (11,911,980.40)
รวมค่ำใชจ่้ำย (128,225,450.40) (124,454,092.36)
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 65,764,908.86 81,408,821.06
รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินได้ 14.2 (13,359,182.54) (16,418,280.34)
ก ำไรส ำหรับปี 52,405,726.32 64,990,540.72
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืน

รำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั
   ผลก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน์พนกังำนท่ีก ำหนดไว้ (1,696,152.00) (759,936.00)

   รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินไดข้องรำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้
          ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 339,230.40 151,987.20

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีสุทธิจำกภำษี (1,356,921.60) (607,948.80)

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 51,048,804.72 64,382,591.92

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 20 26.20 32.50

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี  

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

บริษัท ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม  2561 
 



ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ก ำไรสะสม รวม

และช ำระแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

หมำยเหตุ หุ้นสำมญั

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 (ตำมท่ีเคยรำยงำนไว)้ 200,000,000.00 79,515,048.08 279,515,048.08

ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 4 0.00 1,511,189.21 1,511,189.21

ผลสะสมจำกกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดปีก่อน 29 0.00 9,993,964.08 9,993,964.08

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 (ปรับปรุงใหม)่ 200,000,000.00 91,020,201.37 291,020,201.37

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม ส ำหรับปี 0.00 51,048,804.72 51,048,804.72
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 200,000,000.00 142,069,006.09 342,069,006.09

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 (ตำมท่ีเคยรำยงำนไว)้ 200,000,000.00 25,908,420.98 225,908,420.98

ผลสะสมจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี 4 0.00 729,188.47 729,188.47

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 (ปรับปรุงใหม)่ 200,000,000.00 26,637,609.45 226,637,609.45

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวม ส ำหรับปี (ปรับปรุงใหม)่ 0.00 64,382,591.92 64,382,591.92
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 (ปรับปรุงใหม)่ 200,000,000.00 91,020,201.37 291,020,201.37

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

บำท 

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม  2561 

บริษัท ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั



(หน่วย : บำท)

หมำยเหตุ 31  ธนัวำคม 2561 31  ธนัวำคม 2560

ปรับปรุงใหม่

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
     ก  ำไรก่อนภำษีเงินได้ 65,764,908.86 81,408,821.06
     รำยกำรปรับกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินได้
          เป็นเงินสดรับ(จ่ำย)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
              ค่ำเส่ือมรำคำ 9,514,989.47 9,056,968.59
              ค่ำตดัจ ำหน่ำย 944,953.69 929,330.59
              หน้ีสงสัยจะสูญ 102,575.00 20,516.40
              ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 11,495,891.77 0.00
              ผลประโยชน์พนกังำน 1,725,606.93 328,568.07
              (ก ำไร)ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 109,957.86  (131,388.70)
             (ก ำไร)ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น  (339,014.29)  (748,419.62)
              ดอกเบ้ียรับ  (97,629.76)  (110,722.69)
              ดอกเบ้ียจ่ำย 7,075,445.57 11,911,980.40
     ก  ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
          และหน้ีสินด ำเนินงำน 96,297,685.10 102,665,654.10
     สินทรัพยด์ ำเนินงำนลดลง(เพ่ิมข้ึน)
              ลูกหน้ีกำรคำ้ (9,471,489.39)      13,013,681.22      
              ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (4,760,144.13)      (3,759,596.58)      
              สินคำ้คงเหลือ (45,325,524.15)    4,918,845.43        
              สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (466,378.16)         10,276,630.77      
              สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 154,080.00          (305,024.56)         

สินทรัพยจ์ำกกำรด ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (59,869,455.83)    24,144,536.28      

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี  

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

บริษัท ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  2561 
 



(หน่วย : บำท)
หมำยเหตุ 31  ธนัวำคม 2561 31  ธนัวำคม 2560

ปรับปรุงใหม่

     หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
              เจำ้หน้ีกำรคำ้ 10,535,759.33     11,010,754.01      
              เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (2,002,165.75)      11,293,488.02      

หน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 8,533,593.58       22,304,242.03      
     เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน 44,961,822.85 149,114,432.41
              เงินจ่ำยผลประโยชน์พนกังำน (156,675.00)         0.00
              จ่ำยภำษีเงินได้ (19,297,451.85)    (7,503,780.59)      
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 25,507,696.00 141,610,651.82
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
           เงินสดจ่ำยใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (221,282.82)         0.00
           เงินสดจ่ำยซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (32,323,370.16)    (9,729,512.43)      
           เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (336,800.00)         (2,641,134.00)      
           เงินสดรับคืนจำกกำรใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 307,022.82          10,959,890.00      
           เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 453,364.48          885,568.02           
           เงินสดรับดอกเบ้ีย 136,520.62          71,831.83             
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (31,984,545.06)    (453,356.58)         
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
           เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 15,903,493.43     (130,094,188.42)  
           เงินสดรับจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1,876,949.00)      1,876,949.00        
           เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย (7,042,500.13)      (11,871,717.16)    
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน 6,984,044.30       (140,088,956.58)  
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 507,195.24          1,068,338.66        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้งวด 3,192,994.67       2,124,656.01        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 7  3,700,189.91       3,192,994.67        

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี  

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  2561 

 -  2  -
บริษัท ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั



1.  ข้อมูลทั่วไป

  กำรจดทะเบียน :  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดั ทะเบียนเลขท่ี 0105540000934 เม่ือวนัท่ี 3 มกรำคม 2540
  ท่ีตั้งบริษทั :  เลขท่ี 313 ถนนเจริญพฒันำ  แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ  กรุงเทพมหำนคร
  ประเภทธุรกิจ :  จ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน ้ำ  เคร่ืองสูบน ้ำ  เคมีภณัฑ ์เรือ รถ
  ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ : บริษทั ฟังกช์ัน่ กรุ๊ป จ  ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 85.03 ของหุ้นท่ีออกและช ำระแลว้

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินและน าเสนองบการเงิน

2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน
งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดย สภำวิชำชีพ

บญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์(“สภำวิชำชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
ลงวนัท่ี  22 มกรำคม  2544 เร่ืองกำรจดัท ำและส่งงบกำรเงินและรำยกำรเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั
จดทะเบียน  พ.ศ. 2544    โดยรูปแบบกำรน ำเสนองบกำรเงินไม่แตกต่ำงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 เร่ือง ก ำหนดรำยกำรยอ่ท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559

งบกำรเงินของบริษทัฯ    จดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของรำยกำรในงบกำรเงิน
ยกเวน้รำยกำรท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

งบกำรเงินส ำหรับปี 2560 ท่ีน ำมำแสดงเปรียบเทียบไดป้รับปรุงใหม่โดยถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ซ่ึงเดิมบริษทัฯ  ถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินส ำหรับกิจกำรท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสำธำรณะ    เพ่ือเตรียมกำรแปร
สภำพจำกบริษทัจ ำกดั เป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัในอนำคต 
2.2  กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม

นโยบำยกำรบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลของบริษทัฯ หลำยขอ้ ก ำหนดใหมี้กำรวดัมูลค่ำยติุธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทำงกำรเงินและไม่ใช่ทำงกำรเงิน

บริษทัฯ ก ำหนดกรอบแนวคิดของกำรควบคุมเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำยติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ำ
ซ่ึงมีควำมรับผิดชอบโดยรวมต่อกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมท่ีมีนยัส ำคญั    รวมถึงกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมระดบั 3 และรำยงำนโดยตรง
ต่อผูบ้ริหำรสูงสุดทำงดำ้นกำรเงิน   ผูป้ระเมินมูลค่ำมีกำรทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้  และปรับปรุงกำรวดัมูลค่ำท่ีมี
นยัส ำคญัอยำ่งสม ่ำเสมอ   หำกมีกำรใชข้อ้มูลจำกบุคคลท่ีสำมเพ่ือวดัมูลค่ำยติุธรรม  เช่น  รำคำจำกนำยหนำ้   หรือกำรตั้งรำคำ   
ผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐำนท่ีไดม้ำจำกบุคคลท่ีสำมท่ีสนบัสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบักำรวดัมูลค่ำ     รวมถึงกำรจดัระดบัชั้นของ
มูลค่ำยติุธรรมวำ่เป็นไปตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินอยำ่งเหมำะสม   ประเด็นปัญหำของกำรวดัมูลค่ำ
ท่ีมีนยัส ำคญัจะถูกรำยงำนต่อคณะกรรมกำรของบริษทัฯ

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

บริษัท  ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31  ธันวาคม  2561 

 



2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินและน าเสนองบการเงิน (ต่อ)

เม่ือวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน  บริษทัฯ ไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดใ้หม้ำกท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้ 
มูลค่ำยติุธรรมเหล่ำน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมตำมขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำดงัน้ี
       ขอ้มูลระดบั 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่ง

เดียวกนั
       ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น รำคำขำย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้ำจำกรำคำ) ถำ้สินทรัพยน์ั้น

หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1
       ขอ้มูลระดบั 3 เป็นขอ้มูลส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้ำจำกขอ้มูลท่ีสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได)้

หำกขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินถูกจดัประเภทล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม
ท่ีแตกต่ำงกนักำรวดัมูลค่ำยติุธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภำพรวมในระดบัเดียวกนัตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม
ของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่ำสุดท่ีมีนยัส ำคญัส ำหรับกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมโดยรวม

บริษทัฯ รับรู้กำรโอนระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีเกิดกำรโอน
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติฐำนท่ีใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ขอ้ 26  เคร่ืองมือ

ทำงกำรเงิน
2.3  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั

ในระหวำ่งปี     บริษทัฯ  ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัปรับปรุง  (ปรับปรุง 2560)  จ ำนวนหลำยฉบบั    ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน 
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือ 
ใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ       โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและ
ค ำศพัท ์    กำรตีควำม    และกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน    กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ี ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ
2.4  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต

ในระหวำ่งปี  สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช ้  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน    และกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง   จ  ำนวนหลำยฉบบั     ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 และวนัท่ี 1 มกรำคม 2563 บริษทัฯ ไม่ไดใ้ชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้โดยมีเน้ือหำปรังปรุงท่ีส ำคญั ดงัน้ี

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินและน าเสนองบการเงิน (ต่อ)

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ฉบบัท่ี  15  เร่ือง  รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้  ก  ำหนดหลกักำรส ำคญัเก่ียวกบั

กำรรับรู้รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้   โดยบริษทัฯ จะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีบริษทัฯ คำดวำ่
จะไดรั้บเม่ือบริษทัฯ ส่งมอบกำรควบคุมสินคำ้หรือบริกำรใหก้บัลูกคำ้ ตำมท่ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีก ำหนด 
5  ขั้นตอน    และรวมถึงกำรใชดุ้ลยพินิจท่ีส ำคญัในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน    มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีดงัต่อไปน้ี

มำตรฐำนกำรบญัชี
       ฉบบัท่ี  11 (ปรับปรุง 2560)      สัญญำก่อสร้ำง
       ฉบบัท่ี  18 (ปรับปรุง 2560)      รำยได้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี
       ฉบบัท่ี  31 (ปรับปรุง 2560)      รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
       ฉบบัท่ี  13 (ปรับปรุง 2560)      โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้
       ฉบบัท่ี  15 (ปรับปรุง 2560)      สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย์
       ฉบบัท่ี  18 (ปรับปรุง 2560)      กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ เช่ือวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำว  จะไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่อ
งบกำรเงินในปีท่ีถือปฏิบติั

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 

5 ฉบบั ไดแ้ก่ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
       ฉบบัท่ี  7               กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
       ฉบบัท่ี  9               เคร่ืองมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบญัชี
       ฉบบัท่ี  32             กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
       ฉบบัท่ี  16             กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
       ฉบบัท่ี  19             กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินและน าเสนองบการเงิน (ต่อ)

      มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้   ก  ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภท   และกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย   โดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน  ลกัษณะของกระแส
เงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร   (Business Model)    หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน    และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง   รวมถึง
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน       และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้
จะท ำใหม้ำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั
ถูกยกเลิกไป

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16  เร่ือง สัญญำเช่ำ  ก  ำหนดหลกักำรส ำหรับกำรรับรู้รำยกำร  กำรวดัมูลค่ำ 
กำรน ำเสนอและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสัญญำเช่ำ  ซ่ึงก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสิทธิและภำระผกูพนั
ท่ีจะเกิดข้ึนจำกสัญญำเช่ำ  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีดงัต่อไปน้ี

มำตรฐำนกำรบญัชี
       ฉบบัท่ี  17 (ปรับปรุง 2561)      สัญญำเช่ำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี
       ฉบบัท่ี  15 (ปรับปรุง 2561)      สัญญำเช่ำด ำเนินงำน-ส่ิงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ
       ฉบบัท่ี  27 (ปรับปรุง 2561)      กำรประเมินเน้ือหำสัญญำเช่ำท่ีท  ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
       ฉบบัท่ี  4 (ปรับปรุง 2561)        กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่

        ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ   อยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ท่ีจะมีผลใชบ้งัคบัในอนำคตตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้
        บริษทัฯ ไม่มีแผนท่ีจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำใชก่้อนวนัถือปฏิบติั และคำดวำ่จะไม่มีผลกระทบ
ท่ีมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั

3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั  

3.1 กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย
       รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้  รับรู้เม่ือบริษทัฯ  ไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นนยัส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของ
สินคำ้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำในใบก ำกบัสินคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมส ำหรับสินคำ้
ท่ีไดส่้งมอบภำยหลงัหกัรับคืนและส่วนลดแลว้
       รำยไดค้่ำบริกำร รับรู้รำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ โดยพิจำรณำถึงขั้นควำมส ำเร็จของงำน    
       รำยไดค้่ำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ
       ดอกเบ้ียรับ รับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
       รำยไดอ่ื้นและค่ำใชจ่้ำย รับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง
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3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั  (ต่อ)

3.2  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
       เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  หมำยถึง  เงินสดและเงินฝำกสถำบนักำรเงินซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะ
เวลำไม่เกิน 3 เดือน และไม่ติดภำระผกูพนั
3.3  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
       ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในรำคำตำมสิทธิท่ีจะไดรั้บ/ใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
       บริษทัฯ ตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเท่ำกบัจ ำนวนหน้ีท่ีคำดวำ่จะเก็บเงินไม่ได ้โดยประมำณจำกประสบกำรณ์ในกำร
เก็บหน้ีและวิเครำะห์ฐำนะลูกหน้ีแต่ละรำย   ณ วนัส้ินงวด  ตำมควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร  หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้น
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร
3.4  สินคำ้คงเหลือ
       บริษทัฯ  แสดงสินคำ้คงเหลือในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่   รำคำทุนค ำนวณโดย
วิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน
3.5  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์
       บริษทัฯ แสดงรำคำอำคำรและอุปกรณ์ในรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) 
ยกเวน้  ท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงแสดงในรำคำทุนหกัค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)  โดยรำคำทุนรวมถึงรำยจ่ำย
ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง เพ่ือใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสถำนท่ีและสภำพท่ีพร้อมใชง้ำน  บริษทัฯ  ค  ำนวณค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพย์
โดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร  ซ่ึงพิจำรณำแต่ละส่วนประกอบแยกต่ำง
หำกจำกกนั  เม่ือแต่ละส่วนประกอบนั้นมีสำระส ำคญั  และประมำณกำรอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี

อำคำรโรงงำนและส ำนกังำน 20  ปี
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  5  ปี
อุปกรณ์ส ำนกังำนและคอมพิวเตอร์  5  ปี
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน  5  ปี
ยำนพำหนะ  5  ปี
สินทรัพยถ์ำวรอ่ืน  5  ปี

       บริษทัฯ ไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง
       ทุกส้ินรอบระยะเวลำของรำยงำนจะทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
ใหเ้หมำะสม  
       ตน้ทุนของกำรปรับปรุงสินทรัพยใ์หดี้ข้ึนอยำ่งส ำคญั   ตน้ทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงแทนส่วนประกอบของ
รำยกำร ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด  บริษทัฯ  จะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของรำคำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละคิดค่ำเส่ือมรำคำ     ทั้งน้ีส ำหรับกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแทนและไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของ
รำคำตำมบญัชีของสินทรัพย ์บริษทัฯ จะตดัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนประกอบท่ีถูกเปล่ียนแทนออก
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3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั  (ต่อ)
3.6 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
       บริษทัฯ แสดงรำคำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ในรำคำทุนหกัดว้ยค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี)
       บริษทัฯ   ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    ท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ  ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น   และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยน์ั้น   เกิดกำรดอ้ยค่ำ 
บริษทัฯ จะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
       สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ  ำกดัมีดงัน้ี

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10    ปี
3.7  กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
       บริษทัฯ  พิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์   เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัฯ  สูงกวำ่มูลค่ำ
ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน   (รำคำขำยสุทธิของสินทรัพยน์ั้นๆ     ตำมปกติธุรกิจ หรือมูลค่ำกำรใช ้   แลว้แต่อยำ่งใดจะสูงกวำ่) 
โดยท่ีกำรพิจำรณำจะประมำณจำกสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร    หรือพิจำรณำจำกหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่
กรณี ในกรณีท่ีรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนบริษทัฯ   จะรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำก็ต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่กำรดอ้ยค่ำดงักล่ำว
ไม่มีอยูอี่กต่อไป หรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทำงท่ีลดลง
       มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์  หมำยถึงรำคำขำยสุทธิหรือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์   แลว้แต่รำคำใดจะ
ต ่ำสูงกวำ่  และจะประมำณจำกสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำรหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
3.8  กำรบนัทึกดอกเบ้ียเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์
       ตน้ทุนกำรกูย้มืจะตั้งเป็นรำคำทุนของสินทรัพยเ์ม่ือบริษทัฯ มีตน้ทุนกำรกูย้มืท่ีเกิดข้ึนจริงเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์จ  ำตอ้ง
อำศยัระยะเวลำช่วงหน่ึงก่อนท่ีสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใชง้ำน  กำรตั้งตน้ทุนกำรกูย้มืเป็นรำคำทุนของสินทรัพย ์จะหยดุ
เม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใชง้ำน
3.9  สัญญำเช่ำด ำเนินงำน
       สัญญำเพ่ือเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้หเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญำเช่ำ
นั้น  ถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน   ค่ำเช่ำภำยใตส้ัญญำเช่ำดงักล่ำวจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    โดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอำยสุัญญำเช่ำ
       ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยกุำรเช่ำ     เช่น     เงินเพ่ิมท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ
จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในรอบระยะเวลำท่ีกำรยกเลิกนั้นเกิดข้ึน
3.10  รำยกำรธุรกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
       บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ   หมำยถึง  บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ  หรือ ถูกควบคุม
โดยบริษทัฯ ไม่วำ่จะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้มหรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำร
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั      ยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบับริษทัฯ    ผูบ้ริหำรคนส ำคญั  
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ  ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ
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3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั  (ต่อ)

3.11  ประมำณกำรหน้ีสิน
       บริษทัฯ  จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่      ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนัตาม
กฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต  ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลใหสู้ญเสีย
ทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนั      และจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่า
เช่ือถือ หากบริษทัฯ คาดวา่จะไดรั้บคืนรายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปเพ่ือประมาณการหน้ีสินทั้งหมดหรือบางส่วนอยา่งแน่นอน
บริษทัฯ    จะรับรู้รายจ่ายท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก แต่ตอ้งไม่เกินจ านวนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง

          ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการปรับปรุงบญัชีในปีถดัไปต่อมูลค่าสินทรัพยย์กไป ณ วนัท่ี
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  ไดแ้ก่   หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังำน    เป็นมูลค่ำท่ีประมำณกำรโดยผูเ้ช่ียวชำญตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั และผูบ้ริหำรใหก้ำรรับรอง กำรประมำณกำรในเร่ืองน้ีค่อนขำ้งมีควำมไม่แน่นอนอนัเน่ืองมำจำก
ลกัษณะของโครงกำรท่ีมีระยะเวลำยำว    (หมำยเหตุ 3.12.2)   กำรประมำณกำรในเร่ืองอ่ืนๆ  ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินน้ี
3.12  กองทุนส ำรองเล้ียงชีพและผลประโยชน์ของพนกังำน
       3.12.1  กองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนกังำน
       บริษทัฯ  จดัใหมี้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบตำมท่ีไดก้  ำหนดกำรจ่ำยสมทบไวแ้ลว้ 
สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  ไดแ้ยกออกไปจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯ  และไดรั้บกำรบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุน
ภำยนอก        กองทุนส ำรองเล้ียงชีพดงักล่ำวไดรั้บเงินสะสมเขำ้กองทุนจำกพนกังำนและเงินสมทบจำกบริษทัฯ   เงินจ่ำย
สมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดรำยกำรนั้น
       3.12.2  ผลประโยชน์พนกังำน
       บริษทัฯ   จดัใหมี้ผลประโยชน์ของพนกังำน หลงักำรเลิกจำ้งเพ่ือจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำนไทย
มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังำน ไดถู้กรับรู้รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินโดยกำรประมำณกำรตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้  ( Projected  Unit  Credit  Method ) ซ่ึงค  ำนวณ
โดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญำต โดยใชเ้ทคนิคกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  (Actuarial 
Technique) อนัเป็นประมำณกำรจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยในอนำคต และค ำนวณคิดลดโดย
ใชอ้ตัรำดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบำลท่ีมีก ำหนดเวลำใกลเ้คียงกบัระยะเวลำของหน้ีสินดงักล่ำว   โดยประมำณกำรกระแส
เงินสด     ท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยในอนำคตนั้น  ประมำณกำรจำกเงินเดือนพนกังำน  อตัรำกำรลำออก  อำยงุำน  และปัจจยัอ่ืน 
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำร    จะรับรู้รำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    ส ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเกิดรำยกำรนั้น ส่วนค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์พนกังำนจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนเพ่ือกระจำยตน้ทุน
ดงักล่ำวตลอดระยะเวลำของกำรจำ้งงำน
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3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั  (ต่อ)
       เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561  สภำนิติบญัญติัแห่งชำติ (สนช.) ไดมี้มติผำ่นร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่ 
ซ่ึงไดก้  ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพ่ิมเติมกรณีเลิกจำ้ง  ส ำหรับลูกจำ้งท่ีท  ำงำนติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่ำชดเชย
ไม่นอ้ยกวำ่อตัรำสุดทำ้ย 400 วนั อยำ่งไรก็ตำม พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่ดงักล่ำวอยูร่ะหวำ่งรอประกำศใน
รำชกิจจำนุเบกษำ ดงันั้นบริษทัฯ จะบนัทึกผลกระทบจำกพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่ เม่ือมีผลบงัคบัใชต้ำม
กฏหมำย
3.13  รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
       รำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บนัทึกเป็นเงินบำทดว้ยอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร
ยอดคงเหลือของบญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ   ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินไดแ้ปลงค่ำเป็นเงิน
บำท  ดว้ยอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
       ก  ำไรขำดทุนจำกกำรแลกเปล่ียนเงินตรำถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยประจ ำปี  
3.14 ภำษีเงินได้
       ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
       3.14.1 ภำษีเงินไดปั้จจุบนั
      บริษทัฯ บนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไร
ทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
       3.14.2 ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
      บริษทัฯ บนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำว ระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และหน้ีสิน
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น    โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
 -   หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร
 -   สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกรับรู้ส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี   และผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯ จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์
จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
 -   สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ใช่กำรรวม
ธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบต่อก ำไรทำงบญัชีและก ำไรหรือขำดทุนทำงภำษี   
          บริษทัฯ จะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและ
จะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯ จะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อ
กำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั  (ต่อ)

         นอกจำกน้ีบริษทัฯ   จะประเมินสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ใหม่ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน     และจะท ำกำรรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้นั้นไดต้ำมจ ำนวนท่ีมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่     วำ่จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตท่ีจะท ำใหไ้ดรั้บประโยชน์ในอนำคตในสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดั
บญัชีดงักล่ำว   บริษทัฯ  จะบนัทึกรำยกำรภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น
3.15  กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั
          ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณ
กำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ    กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี    ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ี
แสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน     ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวน
ท่ีประมำณกำรไว ้  กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี
          ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี้

          ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของลูกหน้ี     จำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีอำจเกิดข้ึน   ฝ่ำย
บริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย   โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินในอดีต       อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั     อยำ่งไรก็ตำม     กำรใชป้ระมำณกำรและ
ขอ้สมมติฐำนท่ีแตกต่ำงกนัอำจมีผลต่อจ ำนวนค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ    ดงันั้น  กำรปรับปรุงค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญอำจมี
ข้ึนไดใ้นอนำคต
          ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ

          ในกำรประมำณค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ   ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุน
ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกสินคำ้คงเหลือนั้น โดยค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บพิจำรณำจำกรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยได้
ตำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยสินคำ้นั้น และค่ำเผ่ือส ำหรับสินคำ้ลำ้สมยั เคล่ือนไหวชำ้หรือเส่ือมคุณภำพ
พิจำรณำจำกอำยโุดยประมำณของสินคำ้แต่ละชนิด
          ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

          ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์    ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรใหป้ระโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์    และตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่
หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน
         นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจะตอ้งพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ หำกมีขอ้บ่งช้ีและบนัทึกขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำ หำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น
         ขอ้บ่งช้ีดงักล่ำว  รวมถึงกำรลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญัของมูลค่ำตลำด หรือมูลค่ำท่ีไดรั้บจำกกำรใชป้ระโยชน์ในอนำคต
ของสินทรัพย ์  กำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญัของกลยทุธ์ทำงธุรกิจของกิจกำรท่ีมีผลกระทบต่อกำรใชสิ้นทรัพยน์ั้นใน
อนำคต แนวโนม้ในทำงลบของภำวะอุตสำหกรรมและสภำพเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  กำรสูญเสียส่วนแบ่งตลำดท่ีส ำคญัของ
กิจกำร   รวมถึงกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีส ำคญัหรือค ำตดัสินของศำลท่ีมีผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ เป็นตน้

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั  (ต่อ)
         กำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์   ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรกระแส
เงินสด   ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพย ์  หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดรวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ี
เหมำะสมในกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ    ทั้งน้ี   กระแสเงินสดประมำณกำรบนพ้ืนฐำนของขอ้มูล
กำรด ำเนินงำนท่ีมีอยู ่  ณ ปัจจุบนั ซ่ึงฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบัสภำวะตลำด
ในอนำคต   รวมถึงรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคต   ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น   
โดยประมำณกำรกระแสเงินสดดงักล่ำวอำจเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจำก ภำวะกำรณ์แข่งขนั แนวโนม้กำรเปล่ียนแปลงของ
รำยได ้ โครงสร้ำงตน้ทุน กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำคิดลดภำวะอุตสำหกรรมและภำวะตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง
          สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
          บริษทัฯ รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี    ซ่ึงค  ำนวณข้ึนจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว  ณ  วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนระหวำ่งฐำนภำษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกบัรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น เม่ือมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัฯ จะมีก ำไรทำงภำษีจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษี
เงินไดน้ั้น    ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่  บริษทัฯ ควรรับรู้จ  ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
เป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
          สัญญาเช่า 

          ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำ  วำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน  ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำ       เพ่ือพิจำรณำวำ่บริษทัฯ  ไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียง
และผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่
          ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน
          หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน  ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  ซ่ึง
ตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด  อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต  อตัรำมรณะ และ
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้
          คดฟ้ีองร้อง
          บริษทัฯ   มีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดจำกกำรถูกกรมศุลกำกรประเมินภำษีอำกรขำเขำ้      ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
กำรประเมินผลของรำยกำรต่ำงๆ ดงักล่ำว   ซ่ึงรวมถึงกำรประเมินระดบัของควำมน่ำจะเป็นท่ีจะเกิดผลเสียหำยและควำม
สำมำรถในกำรประมำณกำรผลเสียหำยท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งเหมำะสม กำรเปล่ียนแปลงในปัจจยัต่ำงๆท่ีใชป้ระกอบ
กำรประเมินของผูบ้ริหำรและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  ท่ีไม่คำดวำ่จะเกิดข้ึนอำจส่งผลใหผ้ลท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่ำงไปจำกท่ีไดมี้
กำรประมำณกำรไว ้อยำ่งไรก็ตำมในกรณีท่ีฝ่ำยบริหำรเช่ือมัน่วำ่จะไม่มีควำมเสียหำยท่ีมีนยัส ำคญัเกิดข้ึน  บริษทัฯ  จะไม่
ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
3.16 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน
         เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ี
กำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ี
กำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน       เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั    ซ่ึงนโยบำยกำรบญัชี เกณฑก์ำรรับรู้และ
วดัมูลค่ำส ำหรับแต่ละรำยกำรไดมี้กำรเปิดเผยแยกตำมแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั  (ต่อ)
3.17 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน
        ก  ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนท่ีแสดงไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    ค  ำนวณโดยกำรหำรก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีดว้ย
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นในระหวำ่งปี

4.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  
        ตำมหมำยเหตุขอ้ 2 บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีจำกกำรถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ส ำหรับกิจกำรท่ีไม่มีส่วนไดเ้สียสำธำรณะมำถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงนโยบำย
ดงักล่ำว    มีผลท ำใหบ้ริษทัฯ  ตอ้งปรับยอ้นหลงังบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  เสมือนไดใ้ชม้ำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินมำแต่ตน้    ซ่ึงจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีดงักล่ำว     มีผลกระทบต่อมำตรฐำนกำรบญัชี  
2 ฉบบั คือ มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังำน และฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) 
เร่ือง  ภำษีเงินได ้  เน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรบญัชีใหม่มำถือปฏิบติั  โดยน ำผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำร
บญัชีถือเสมือนวำ่บริษทัฯ ใชน้โยบำยกำรบญัชีดงักล่ำวมำโดยตลอดมำปรับปรุงก ำไรสะสมตน้ปี  2561  และปรับยอ้นหลงั    
งบกำรเงินของปี 2560 ใหม่
       จ  ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินวนัท่ี  31 ธนัวำคม  2560 และ
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัน้ี

(หน่วย : บำท)

ยอดก่อนปรับปรุง เพ่ิมข้ึน(ลดลง) ยอดปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.00 1,511,189.21 1,511,189.21
ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรตน้งวด 25,908,420.98 729,188.47 26,637,609.45
ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรปลำยงวด 79,515,048.08 1,511,189.21 81,026,237.29

ยอดก่อนปรับปรุง
หลงัจดัประเภทรำยกำร

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 51,521,379.49 (1,324,235.93)            50,197,143.56
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 13,985,502.93 (65,713.61)                 13,919,789.32
ก ำไรส ำหรับงวด 53,606,627.10 1,389,949.54             54,996,576.64
ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด 0.00 (607,948.80)               (607,948.80)               

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 0.00 27.50 27.50

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560

เพ่ิมข้ึน(ลดลง) ยอดปรับปรุงใหม่



4.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี  (ต่อ)
(หน่วย : บำท)

ยอดก่อนปรับปรุง เพ่ิมข้ึน(ลดลง) ยอดปรับปรุงใหม่

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 0.00 1,293,488.40 1,293,488.40
ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนวียน
     ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 5,903,142.07 564,299.93 6,467,442.00
ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรปลำยงวด 25,908,420.98 729,188.47 26,637,609.45

5.  รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั
5.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำระหวำ่งกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ รำยกำรคำ้               นโยบำยก ำหนดรำคำ

บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั   ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีบริกำร          เดือนละ 180,000.00 บำท
  กำรค ้ำประกนั  และ          ไม่มีค่ำตอบแทน
  กำรใชว้งเงินสินเช่ือ
  ร่วมกนั
  ซ้ือสินคำ้และบริกำร          รำคำตลำด 

บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั   ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีบริกำร          เดือนละ 23,364.49 บำท
  ซ้ือสินคำ้และบริกำร          รำคำตลำด 
  กำรค ้ำประกนั          ไม่มีค่ำตอบแทน

บริษทั คอสกำ้ คอสเมติก จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั   ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีบริกำร          เดือนละ 28,037.38 บำท
  ซ้ือสินคำ้และบริกำร          รำคำตลำด 

บริษทั ฟังกช์ัน่ กรุ๊ป จ  ำกดั ผูถื้อหุ้นใหญ่และ   เงินใหกู้ย้มื          อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 0.80 
มีกรรมกำรร่วมกนั 

นำยวิกร ภูวพชัร์ ผูถื้อหุ้นใหญ่ทำงออ้ม   กำรค ้ำประกนั          ไม่มีค่ำตอบแทน
และมีกรรมกำรร่วมกนั 

นำงวรญำ ภูวพชัร์ ผูถื้อหุ้นใหญ่ทำงออ้ม   เงินกูย้มื          ไม่มีค่ำตอบแทน
และมีกรรมกำรร่วมกนั   กำรค ้ำประกนั          ไม่มีค่ำตอบแทน

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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ณ วนัท่ี 1  มกรำคม   2560



5.  รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ)

5.2  รำยงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ยอดคงเหลือกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี

(หน่วย:บำท)
31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
บริษทั ฟังกช์ัน่ กรุ๊ป จ  ำกดั 0.00 0.00

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
กรรมกำร 0.00 1,876,949.00

ดอกเบ้ียคำ้งรับ
กรรมกำร 0.00 38,890.86

ลูกหน้ีกำรคำ้ 
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 14,055.02 6,328.08
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 60,299.85 3,086.95
บริษทั คอสกำ้ คอสเมติก จ ำกดั 514.67 1,070.00

เจำ้หน้ีกำรคำ้
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 0.00 2,273,440.00

กำรเปล่ียนแปลงในเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย:บำท)
ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ

31 ธนัวำคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวำคม 2561
เงินใหกู้ย้มืจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทั ฟังกช์ัน่ กรุ๊ป จ  ำกดั 0.00 221,281.82 221,281.82 0.00
รวม 0.00 221,281.82 221,281.82 0.00

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

กำรเปล่ียนแปลง
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5.  รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ)

กำรเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี
(หน่วย:บำท)

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ
31 ธนัวำคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวำคม 2561

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
กรรมกำร 1,876,949.00 0.00 1,876,949.00 0.00
รวม 1,876,949.00 0.00 1,876,949.00 0.00

5.3 รำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญั ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560

มีดงัน้ี
(หน่วย:บำท)

31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560
ค่ำเช่ำ

บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 2,160,000.00 2,160,000.00
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 280,373.88 280,373.88
บริษทั คอสกำ้ คอสเมติก จ ำกดั 336,448.56 336,448.56

2,776,822.44 2,776,822.44

รำยไดค้่ำบริกำร
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 21,149.53 34,288.09
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 310,520.00 270,132.09
บริษทั คอสกำ้ คอสเมติก จ ำกดั 871.04 38,667.76

332,540.57 343,087.94

รำยไดข้ำยสินคำ้ 
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 756,953.71 940,223.60
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 1,588,175.00 1,498,779.40
บริษทั คอสกำ้ คอสเมติก จ ำกดั 6,157.00 1,792.00

2,351,285.71 2,440,795.00

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

กำรเปล่ียนแปลง
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5.  รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ)

(หน่วย:บำท)
31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560

ซ้ือสินคำ้
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 3,169,000.00 2,773,440.00
บริษทั คอสกำ้ คอสเมติก จ ำกดั 261,487.60 38,570.00

3,430,487.60 2,812,010.00

ค่ำจดัเล้ียงและสันทนำกำร
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 191,921.44 1,131,900.00

6.  ข้อมูลเพิ่มเติมงบกระแสเงินสด

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  บริษทัฯ ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ำยช ำระเงิน คงคำ้งเป็นเจำ้หน้ีค่ำทรัพยสิ์น  
จ  ำนวน 2.29 ลำ้นบำท

7.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

(หน่วย:บำท)
 31  ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560

เงินสด 40,000.00 66,013.00
เงินฝำกออมทรัพย์ 3,585,033.71 3,096,981.67
เงินฝำกกระแสรำยวนั 75,156.20 30,000.00

รวม 3,700,189.91 3,192,994.67

8.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  ประกอบด้วย

(หน่วย:บำท)
ลูกหน้ีกำรคำ้  31  ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560
เช็ครับล่วงหนำ้ 12,049,368.01 9,304,254.20
ลูกหน้ีกำรคำ้ 22,663,525.37 15,937,149.79

รวม 34,712,893.38 25,241,403.99
หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (123,091.40)      (20,516.40)           

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 34,589,801.98 25,220,887.59

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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8.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน (ต่อ)

(หน่วย:บำท)
 31  ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560

     ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
 เงินมดัจ ำ-ค่ำสินคำ้ 11,218,152.77 7,584,756.69

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 1,382,503.79 248,455.74
เงินทดรองจ่ำย 127,000.00 134,300.00
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 0.00 38,890.86

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 12,727,656.56 8,006,403.29
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 47,317,458.54 33,227,290.88

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560  มูลค่ำของลูกหน้ีกำรคำ้และเช็ครับล่วงหนำ้แยกตำมอำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ี
ตอ้งก ำหนดช ำระมีดงัต่อไปน้ี

(หน่วย:บำท)
 31  ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560

ยอดท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 27,501,383.77 20,695,170.45
คำ้งช ำระ
     ไม่เกิน 3  เดือน 7,089,418.66 4,525,717.14
     3 - 6  เดือน 11,539.55 0.00
     6 - 12  เดือน 68,806.40 0.00
     มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 41,745.00 20,516.40

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 34,712,893.38 25,241,403.99

ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
ยอดยกมำ 20,516.40 0.00
เพ่ิม (ลด) ระหวำ่งปี 102,575.00 20,516.40
ยอดยกไป 123,091.40 20,516.40

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                (                                                                                                            )
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9.  เงินให้กู้ ยืมระยะส้ัน ประกอบด้วย (หน่วย:บำท)
 31  ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่พนกังำน 497,770.00 583,510.00

รวม 497,770.00 583,510.00

        ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561   บริษทัฯ มีเงินใหกู้ย้มืแก่บริษทัใหญ่โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละต่อปีของเงินฝำกประจ ำ
ประเภท 3 เดือนของธนำคำรแห่งหน่ึง
        ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ  มีเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังำน โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1  ต่อเดือน

10.  สินค้าคงเหลือ  ประกอบด้วย

(หน่วย:บำท)
 31  ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560

สินคำ้ส ำเร็จรูป 117,452,412.24 109,886,261.62
อะไหล่ 226,655,029.18 207,404,688.84
วสัดุส้ินเปลืองและบรรจุภณัฑ์ 10,311,927.18 8,474,682.57
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 0.00 1,450,000.00
สินคำ้ระหวำ่งทำง 20,732,548.42 2,610,759.84

รวม 375,151,917.02 329,826,392.87
หกั ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้  (11,495,891.77) 0.00

รวม 363,656,025.25 329,826,392.87

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2561  ขำดทุนจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้ จ  ำนวน 11,495,891.77  บำท ไดแ้สดงรำยกำร
เป็นส่วนหน่ึงในตน้ทุนขำยและบริกำร

11.  สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  ประกอบด้วย

(หน่วย:บำท)
 31  ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560

ภำษีซ้ือรอกำรใชสิ้ทธิ 832,889.68 366,511.52

รวม 832,889.68 366,511.52

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                (                                                                                                            )
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12.  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

ท่ีดิน อำคำรโรงงำนและ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ส ำนกังำน เคร่ืองตกแต่ง ยำนพำหนะ สินทรัพยถ์ำวรอ่ืน สินทรัพยร์ะหว่ำง รวม
ส ำนกังำน เคร่ืองใช้ และคอมพิวเตอร์ ส ำนกังำน  ก่อสร้ำง

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 48,251,515.00 92,473,333.04 13,723,763.57 11,427,272.04 2,321,698.48 8,219,116.67 782,669.39 515,000.00 177,714,368.19
ซ้ือเพ่ิม 570,090.00 0.00 1,079,850.50 1,224,745.43 3,750.00 3,317,757.01 58,000.00 3,475,319.49 9,729,512.43
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 (123,742.50) (103,550.00) 0.00 (1,308,411.22) 0.00 0.00 (1,535,703.72)
โอนเขำ้(โอนออก) 0.00 3,929,700.93 801,351.63 0.00 (18,682.24) 0.00 (782,669.39) (3,929,700.93) 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 48,821,605.00 96,403,033.97 15,481,223.20 12,548,467.47 2,306,766.24 10,228,462.46 58,000.00 60,618.56 185,908,176.90
ซ้ือเพ่ิม 0.00 68,550.00 1,260,587.38 1,298,826.53 83,495.00 2,928,420.56 0.00 28,975,490.69 34,615,370.16
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 (490,113.93) (185,421.35) (77,650.00) (1,537,000.00) 0.00 0.00 (2,290,185.28)
โอนเขำ้(โอนออก) 0.00 152,405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (152,405.00) 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 48,821,605.00 96,623,988.97 16,251,696.65 13,661,872.65 2,312,611.24 11,619,883.02 58,000.00 28,883,704.25 218,233,361.78

คำ่เส่ือมรำคำสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 0.00 20,800,925.35 5,684,032.64 7,083,101.51 1,254,781.17 7,664,471.53 702,557.08 0.00 43,189,869.28
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี 0.00 4,722,751.62 2,189,322.70 1,259,985.71 368,297.60 507,876.96 8,734.00 0.00 9,056,968.59
คำ่เส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 (54,203.49) (35,940.61) 0.00 (1,308,411.22) 0.00 0.00 (1,398,555.32)
โอนเขำ้/โอนออก 0.00 0.00 717,305.48 0.00 (14,748.40) 0.00 (702,557.08) 0.00 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 0.00 25,523,676.97 8,536,457.33 8,307,146.61 1,608,330.37 6,863,937.27 8,734.00 0.00 50,848,282.55
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี 0.00 4,804,956.57 2,212,962.44 1,304,644.33 363,418.69 817,415.04 11,592.40 0.00 9,514,989.47
คำ่เส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 (444,019.27) (132,758.98) (65,390.61) (1,536,998.00) 0.00 0.00 (2,179,166.86)
โอนเขำ้/โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 0.00 30,328,633.54 10,305,400.50 9,479,031.96 1,906,358.45 6,144,354.31 20,326.40 0.00 58,184,105.16

มลูคำ่สุทธิตำมบญัชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 48,821,605.00 66,295,355.43 5,946,296.15 4,182,840.69 406,252.79 5,475,528.71 37,673.60 28,883,704.25 160,049,256.62

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 48,821,605.00 70,879,357.00 6,944,765.87 4,241,320.86 698,435.87 3,364,525.19 49,266.00 60,618.56 135,059,894.35

คำ่เส่ือมรำคำซ่ึงรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทนุ
             ส ำหรับปี  2554ส ำหรับปี  2561 9,514,989.47
             ส ำหรับปี  2553ส ำหรับปี  2560 9,056,968.59

                  (ลงช่ือ) ..........................................................…………................………………………………..... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                               (                                                                                                                                   )
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บำท



12.  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

       อำคำรและอุปกรณ์ท่ีหกัค่ำเส่ือมรำคำจนหมดมูลค่ำแลว้ แต่ยงัคงใชง้ำนอยูมี่รำคำทุน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 
จ ำนวน 17,598,215.99 บำท  และ 18,163,798.65 บำท ตำมล ำดบั 
       ณ  วนัท่ี  31  ธนัวำคม  2561  และ  2560  ท่ีดินบำงส่วน   จ  ำนวน  39,251,515.00  บำท    อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วน 
มูลค่ำสุทธิ   จ  ำนวน  64,579,578.68  บำท   และ  69,138,683.60  บำท   ตำมล ำดบั    ไดจ้ดจ ำนองค ้ำประกนัสินเช่ือจำกธนำคำร
แห่งหน่ึง   ตำมหมำยเหตุ 15

13.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีรำยกำรเปล่ียนแปลงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สรุปไดด้งัน้ี

หน่วย : บำท
โปรแกรม โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวม
คอมพิวเตอร์ ระหวา่งพฒันา

       รำคำทุน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 981,734.34 5,516,456.00 6,498,190.34
ซ้ือเพ่ิม 8,157,590.00 2,641,134.00 10,798,724.00
จ ำหน่ำย/โอน 0.00 (8,157,590.00) (8,157,590.00)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 9,139,324.34 0.00 9,139,324.34
ซ้ือเพ่ิม 336,800.00 0.00 336,800.00
จ ำหน่ำย/โอน (7,000.00) 0.00 (7,000.00)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 9,469,124.34 0.00 9,469,124.34

       ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2560 89,855.29 0.00 89,855.29
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 929,330.59 0.00 929,330.59
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 1,019,185.88 0.00 1,019,185.88
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 944,953.69 0.00 944,953.69
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (3,668.23) 0.00 (3,668.23)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,960,471.34 0.00 1,960,471.34

       มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 7,508,653.00 0.00 7,508,653.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 8,120,138.46 0.00 8,120,138.46

       ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  2561 944,953.69
       ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  2560 929,330.59

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                (                                                                                                            )
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14.  สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย

14.1  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ส่วนประกอบของภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีมีดงัน้ี

(หน่วย : บำท)
31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 4,463,384.35         1,511,189.21         
สุทธิ 4,463,384.35         1,511,189.21         

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงปีมีดงัน้ี
(หน่วย : บำท)

1 มกรำคม 2560 ก ำไรหรือ ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 2560 ก ำไรหรือ ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 2561

ขำดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน  ขำดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน

 หมายเหต ุ 14.2

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

คำ่เผ่ือกำรลดมลูคำ่สินคำ้ 0.00 0.00 0.00 0.00  (2,299,178.35) 2,299,178.35

ประมำณกำรหน้ีสินไมห่มนุเวียน

   ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 1,293,488.40  (65,713.61)  (151,987.20) 1,511,189.21  (313,786.39)  (339,230.40) 2,164,206.00

รวม 1,293,488.40  (65,713.61)  (151,987.20) 1,511,189.21  (2,612,964.74)  (339,230.40) 4,463,384.35

14.2  ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม  2561 และ 2560  สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บำท)

31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560

         ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

         ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลส ำหรับปี 15,972,147.28 16,483,993.95

         ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

         ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (2,612,964.74) (65,713.61)

         ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ 13,359,182.54       16,418,280.34       

                                     (ลงช่ือ) ....................................................……………………………………..... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                                                  (                                                                                                                    )
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บนัทึกเป็นรำยจ่ำย  (รำยได)้ใน บนัทึกเป็นรำยจ่ำย (รำยได)้ ใน



14.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี  (ต่อ)

14.3  การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง

อตัรำภำษี อตัรำภำษี
ร้อยละ ร้อยละ

         ก  าไรก่อนภาษีเงินได้ 65,764,908.86 81,408,821.06

         จ  านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 13,152,981.77 20.00 16,281,764.21

         ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี 206,200.77 136,516.13
         รายไดอ่ื้นท่ีไม่ตอ้งเสียภาษี 0.00 0.00

         ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น

                 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 20.31 13,359,182.54 20.17 16,418,280.34

15.  เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ประกอบดว้ย

(หน่วย:บำท)
31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 178,455,030.17 162,551,536.74
รวม 178,455,030.17 162,551,536.74

       ณ  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ  มีเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้มืระยะสั้นกบัธนำคำร  2  แห่ง 
วงเงินรวม 990 ลำ้นบำท   โดยเป็นวงเงินสินเช่ือท่ีใชร่้วมกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัแห่งหน่ึง   จ  ำนวน 700 ลำ้นบำท  และ 
150  ลำ้นบำท   ตำมล ำดบั   อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ   MLR   ถึง   MOR   ต่อปี   ค  ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินบำงส่วน   
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วน  ตำมหมำยเหตุ 12 ค ้ำประกนัโดยกรรมกำร และโดยบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 แห่ง 

                                     (ลงช่ือ) ....................................................……………………………………..... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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31 ธนัวำคม 256031 ธนัวำคม 2561

บาท บาท



16.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  ประกอบดว้ย

(หน่วย:บำท)
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560
        ตัว๋เงินจ่ำย 0.00 48,500.00
        เจำ้หน้ีกำรคำ้ 28,704,724.26 18,010,507.07
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  
        เจำ้หน้ีค่ำทรัพยสิ์น 2,292,000.00 0.00
        เงินมดัจ ำรับค่ำสินคำ้ 2,969,576.63 7,772,762.47
        ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 8,759,338.15 5,510,676.24
        เจำ้หน้ีอ่ืนๆ 2,733,093.56 3,147,789.94

รวม 45,458,732.60 34,490,235.72

17.  เงินกู้ยืมระยะส้ันจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกนั  

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯ มีเงินกูย้มืจำกกรรมกำรท่ำนหน่ึง โดยไม่มีหลกัประกนัและไม่คิดดอกเบ้ีย

        กำรเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31  ธนัวำคม  2561 และ 2560

สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย:บำท)

ยอดคงเหลือ ยอดคงเหลือ 
31 ธนัวำคม 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวำคม 2561

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั
กรรมกำร 1,876,949.00 0.00 1,876,949.00 0.00

รวม 1,876,949.00 0.00 1,876,949.00 0.00

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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กำรเปล่ียนแปลง 



18. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน

       บริษทัฯ  มีภำระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังำน ตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 

ในกำรใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยแุก่พนกังำนตำมสิทธิและอำยงุำนและผลประโยชน์จำกกำรใหบ้ริกำรระยะยำว

       โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก  ำหนดไวมี้ควำมเส่ียงจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ควำมเส่ียง

ของช่วงชีวิต ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนและควำมเส่ียงจำกอตัรำตลำด (เงินลงทุน)

(หน่วย:บำท)

 31 ธนัวำคม 2561 31 ธนัวำคม 2560

ภำระผกูพนัตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงัน้ี
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนั 10,821,030.00 7,555,946.07

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน มีดงัน้ี

(หน่วย:บำท)

2561 2560

มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน ปรับปรุงใหม่

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 7,555,946.07 6,467,442.00

ผลประโยชน์พนกังำนท่ีจ่ำยระหวำ่งปี  (156,675.00)  (157,275.00)

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน

ตน้ทุนบริกำรงวดปัจจุบนั 1,494,967.93 297,521.07

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 230,639.00 188,322.00

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 1,696,152.00 759,936.00
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 10,821,030.00 7,555,946.07

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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18.  ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

คำ่ใชจ่้ำยท่ีรับรู้ท่ีแสดงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำม 2561 และ 2560  มีดงัน้ี 
(หน่วย:บำท)

 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560
       คำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร 1,725,606.93 485,843.07

รวมคำ่ใชจ่้ำย 1,725,606.93 485,843.07

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจำก
(หน่วย:บำท)

 31 ธนัวำคม 2561
กำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำน
       กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 1,659,777.00
       อตัรำคิดลด 36,375.00

รวม 1,696,152.00

       ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวำคม  2560    ไม่ไดแ้สดงขอ้มูลเปรียบเทียบกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนผลขำดทุนจำก
กำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน จ ำนวน 759,936.00 บำท  เน่ืองจำก
ไม่สำมำรถหำขอ้มูลได้
       ขอ้สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ( Actuarial Technique) มีดงัน้ี

อตัรำกำรคิดลด ร้อยละ 3.11
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 5.00
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน ร้อยละ 0.00 - 22.00 

(ข้ึนอยูก่บัระยะเวลำกำรท ำงำนของพนกังำน )
อตัรำมรณะ ร้อยละ 100 ของตำรำงมรณะไทยปี 2560
อตัรำกำรทุพพลภำพ ร้อยละ     0 ของตำรำงมรณะไทยปี 2560

       ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.12.2 บริษทัฯ จะบนัทึกผลกระทบจำกพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน
ฉบบัใหม่ เม่ือมีกำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ ซ่ึงอำจจะมีผลบงัคบัใชใ้นปี 2562 เม่ือมีผลบงัคบัใชบ้ริษทัฯ คำดว่ำจะมีกำร
ตั้งส ำรองผลประโยชน์พนกังำนท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ิมข้ึนเป็นจ ำนวน  2,737,380.00  บำท

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว 
กำรเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีอำจเป็นไปได้

อยำ่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรำยงำน โดยถือว่ำขอ้สมมติฐำนอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก  ำหนดไว้
เป็นจ ำนวนเงิน ดงัต่อไปน้ี

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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18.  ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

หน่วย : บำท
31  ธนัวำคม  2561 31  ธนัวำคม  2560

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์  เพ่ิมข้ึน(ลดลง) เพ่ิมข้ึน(ลดลง)
อตัรำกำรคิดลดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1                                      (1,168,781.00) (850,539.00)
อตัรำกำรคิดลดลดลงร้อยละ  1 1,356,389.00 997,143.00
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 1,315,972.00 923,031.00
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนลดลงร้อยละ 1 (1,154,725.00) (798,659.00)
อตัรำกำรหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 (401,334.00) (343,445.00)
อตัรำกำรหมุนเวียนลดลงร้อยละ 10 438,685.00 378,256.00

19.  ส ารองตามกฎหมาย

       ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บริษทัฯ จะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 เป็นทุนส ารอง

ตามกฎหมายทุกคร้ังท่ีประกาศจ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนส ารองตามกฎหมายจะมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ  10   ของทุนจดทะเบียน 

ทุนส ารองตามกฎหมายน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

20.  ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน

       ก  ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน ค  ำนวณโดยกำรหำรยอดก ำไรส ำหรับงวด  ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียท่ีออกและเรียกช ำระแลว้

โดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั แสดงไดด้งัน้ี

       ก  ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน  ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560

(หน่วย:บำท)

 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560

ก ำไรส ำหรับปี 52,405,726.32 64,990,540.72

จ ำนวนหุน้สำมญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 2,000,000.00 2,000,000.00
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 26.20 32.50

21.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

       คำ่ตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นคำ่ใชจ่้ำยเก่ียวกบัเงินเดือน   คำ่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร   
ตำมนิยำมในประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ อนัไดแ้ก่  ผูจ้ดักำรหรือผูด้  ำรง
ต ำแหน่งระดบับริหำรส่ีรำยแรกต่อจำกผูจ้ดักำรลงมำ และผูซ่ึ้งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบัผูบ้ริหำรรำย
ท่ีส่ีทุกรำย  และให้หมำยควำมรวมถึงผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบับริหำรในสำยงำนบญัชีหรือกำรเงินท่ีเป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำย
ข้ึนไปหรือเทียบเท่ำ

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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21.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร  (ต่อ)

       คำ่ตอบแทนท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรส ำคญั ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
(หน่วย:บำท)

 31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2560

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น 19,518,356.00 12,398,922.00
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 398,161.00

รวม 19,916,517.00 12,398,922.00

       ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ไม่ไดแ้สดงขอ้มูลเปรียบเทียบเน่ืองจำกไม่
สำมำรถหำขอ้มูลได้

22. ค่าตอบแทนกรรมการ
       คำ่ตอบแทนกรรมกำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษทัฯ ตำมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย
เบ้ียประชุมในฐำนะกรรมกำร
       ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯ จ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำรจ ำนวน  320,000.00 บำท

23. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ

       บริษทัฯ และพนกังำนบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
โดยบริษทัฯ และพนกังำนจะจ่ำยเงินสมทบและเงินสะสมเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือน บริษทัฯ จ่ำยสมทบในอตัรำร้อยละ  3  และ
พนกังำนจ่ำยสะสมในอตัรำร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบ
ว่ำดว้ยกองทุนของบริษทัฯ   กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน เอม็เอฟซี  จ  ำกดั    เงินสมทบ
ท่ีจ่ำยเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มีจ  ำนวน 863,056.42 บำท และ 861,314.97 
บำท ตำมล ำดบั

24.  ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ
       คำ่ใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญั ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560  มีดงัน้ี

หน่วย : บำท
31  ธนัวำคม  2561 31  ธนัวำคม  2560

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ  (27,203,735.57) 6,121,250.26
ซ้ือสินคำ้ 559,302,910.57 476,868,694.51
คำ่ใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 57,644,711.28 57,276,375.51
คำ่นำยหนำ้ 17,349,016.92 15,941,300.98
คำ่ตอบแทนผูบ้ริหำร  19,916,517.00 12,398,922.00
คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 10,459,943.16 9,986,299.18
คำ่ขนส่งสินคำ้ 3,871,788.46 3,721,057.53
ขำดทุนจำกกำรลดมูลคำ่สินคำ้ 11,495,891.77 0.00

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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25.  ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน
25.1  ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯ  ท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำร
ด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำน และประเมินผล
กำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  ทั้งน้ี  ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ คือ กรรมกำรผูจ้ดักำรของบริษทั
25.2  ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนทำงธุรกิจของบริษทัฯ ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  2561 และ 2560  มีดงัน้ี 

(หน่วย:บำท)

ขำยสินคำ้ ขำยอะไหล่ บริกำร รวม ขำยสินคำ้ ขำยอะไหล่ บริกำร รวม

รำยได้ 300,505,014.91 418,256,007.64 515,233.44 719,276,255.99  277,091,189.93 406,269,507.01 663,876.59 684,024,573.53
ตน้ทนุขำยและบริกำร (532,099,175.00) (482,989,944.77)
ก ำไรขั้นตน้ 187,177,080.99 201,034,628.76
รำยไดอ่ื้น 6,813,278.27 4,828,284.66
ตน้ทนุในกำรจดัจ ำหน่ำย (61,233,570.32) (62,344,968.40)
คำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร (59,916,434.51) (50,197,143.56)
ตน้ทนุทำงกำรเงิน (7,075,445.57) (11,911,980.40)
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 65,764,908.86 81,408,821.06
คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (13,359,182.54) (16,418,280.34)
ก ำไรส ำหรับปี 52,405,726.32 64,990,540.72

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 160,049,256.62 135,059,894.35
สินทรัพยอ่ื์น 428,127,315.29 377,133,052.17
รวมสินทรัพย์ 588,176,571.91 512,192,946.52

       บริษทัฯ มิไดแ้สดงสินทรัพยจ์  ำแนกตำมส่วนงำนทำงธุรกิจเน่ืองจำกบริษทัฯ ใชสิ้นทรัพยร่์วมกนั
25.3  บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว จึงไม่ไดน้ ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงิน
จ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์
25.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่
         ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560  บริษทัฯ ไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลคำ่เท่ำกบัหรือเกินกว่ำ
ร้อยละ 10  ของรำยไดร้วมของกิจกำร 

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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26.  เคร่ืองมือทางการเงิน

       บริษทัฯ ไมมี่นโยบำยท่ีจะประกอบธุรกรรมตรำสำรทำงกำรเงินนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์เพ่ือเกง็
ก ำไรหรือเพ่ือกำรคำ้

26.1 นโยบำยกำรบญัชี

       รำยละเอียดของนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั    วิธีกำรท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑใ์นกำรรับรู้กำรวดัมลูคำ่และคำ่ใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบั

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมำยเหตุขอ้ 3
26.2  ควำมเส่ียงจำกกำรไมป่ฏิบติัตำมสญัญำ
       ควำมเส่ียงจำกกำรไมป่ฏิบติัตำมสญัญำเกิดจำกกำรท่ีคูส่ญัญำไมป่ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำ ซ่ึงก่อให้เกิดควำมเสียหำย
แก่บริษทัฯ ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ลงัจำกหกัคำ่เผ่ือหน้ี

สงสยัจะสูญ ถือเป็นมลูคำ่สูงสุดของควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรไมป่ฏิบติัตำมสญัญำ
26.3  ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย

      ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย   ซ่ึงเกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด    บริษทัฯ ไมมี่ควำมเส่ียงเก่ียวกบั

อตัรำดอกเบ้ีย เน่ืองจำกบริษทัฯ ไมมี่วงเงินกูย้ืมระยะยำว  เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นอตัรำดอกเบ้ียปรับข้ึนลง

ตำมอตัรำตลำด

26.4 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน

       บริษทัฯ มีรำยกำรลูกหน้ีและเจำ้หน้ีเป็นสกลุเงินตรำต่ำงประเทศ  บริษทัฯ มิไดป้้องกนัควำมเสียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน

เงินตรำต่ำงประเทศ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินสกลุต่ำงประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 มียอดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย:บำท)

 31 ธนัวำคม 2560 31  ธนัวำคม  2560

เจำ้หน้ีกำรคำ้

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 711,417.19 351,900.55

26.5 รำคำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

       สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และ

ลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน  เงินให้กูย้ืมระยะสั้น  หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชี

และเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน    เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน    เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

       รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินมีมลูคำ่ใกลเ้คียงกบัรำคำยติุธรรม    นอกจำกน้ีผูบ้ริหำรเช่ือว่ำบริษทัฯ  

ไมมี่ควำมเส่ียงจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมีนยัส ำคญั

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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27. การบริหารจัดการทุน

       วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญั   คือ  กำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมและกำรด ำรงไว้

ซ่ึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 งบกำรเงินแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่ำกบั 0.72 : 1 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  เท่ำกบั 

0.76 :1)

28.  ภาระผูกพันและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ในภายหน้า  

28.1  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  บริษทัฯ  มีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรค ้ำประกนับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั

          แห่งหน่ึงกบัธนำคำรแห่งหน่ึงจำกกำรใชว้งเงินสินเช่ือร่วมตำมหมำยเหตุ 15 วงเงิน 730 ลำ้นบำท

28.2  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560  บริษทัฯ มีภำระผกูพนั

         28.2.1  จำกกำรให้ธนำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนั

-  กำรใชไ้ฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำนครหลวง จ ำนวน 200,000.00 บำท 

-  กำรซ้ือขำยสินคำ้กบัหน่วยงำนรำชกำรแห่งหน่ึง จ  ำนวน 388,540.00 บำท และ 1,268,160.00 บำท ตำมล ำดบั

-  อำกรน ำเขำ้กบักรมศลุกำกร จ ำนวน 3,614,400.00  บำท และ  2,594,400.00  บำท ตำมล ำดบั

         28.2.2  ตำมสญัญำว่ำจำ้ง

-  ตำมสญัญำก่อสร้ำงอำคำรกบับริษทัแห่งหน่ึง จ  ำนวน 13,752,000.00 บำท และ 38,200,000.00 บำท ตำมล ำดบั

-  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ตำมสญัญำจำ้งบริกำรระยะเวลำสญัญำ 1-2 ปี กบับริษทั 2 แห่ง จ  ำนวน 1,117,080.00 บำท

         28.2.3  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ตำมสญัญำกำรให้บริกำรเช่ำพ้ืนท่ีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 แห่ง อำยสุญัญำกำรให้เช่ำ 

         5 ปี  ส้ินสุดเดือนธนัวำคม 2564 จ ำนวน 1 แห่ง และส้ินสุดเดือนพฤศจิกำยน 2564 จ ำนวน 2 แห่ง รำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย:บำท)

31 ธนัวำคม 2561

            กำรให้บริกำรเช่ำพ้ืนท่ี  ท่ีจะถึงก ำหนดรับช ำระภำยใน 1 ปี 2,776,822.44

            กำรให้บริกำรเช่ำพ้ืนท่ี  ท่ีจะถึงก ำหนดรับช ำระส่วนท่ีเกิน 1 ปีแต่ไมเ่กิน 5 ปี 9,770,841.14
รวม 12,547,663.58

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                (                                                                                                            )

29.  การแก้ไขข้อผดิพลาดปีก่อน
      ในระหว่ำงปี  2561  บริษทัฯ พบขอ้ผิดพลำดเก่ียวกบักำรค ำนวณสินคำ้คงเหลือส ำหรับปี 2560 จำกกำรผกูระบบกำรบนัทึก
ขอ้มลูคำ่แรงคิดเขำ้งำน  ท่ีบนัทึกเขำ้มำในระบบสินคำ้คงเหลือ    โดยแสดงรำยกำรลดยอดรวมสินคำ้คงเหลือในรำยงำนสินคำ้

  -  30  -



คงเหลือ    ท  ำให้สินคำ้คงเหลือแสดงรำยกำรต ่ำกว่ำควำมจริง   บริษทัฯ  จึงไดแ้กไ้ขโปรแกรมระบบรำยงำนสินคำ้คงเหลือใหม ่
และแกไ้ขขอ้ผิดพลำดปีก่อนโดยน ำผลสะสมท่ีค  ำนวณข้ึนเสมือนว่ำบริษทัฯ บนัทึกบญัชีถูกตอ้งมำปรับปรุงก ำไรสะสมตน้งวด
ของปี 2561  และปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปี 2560 ใหม ่  ผลจำกกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดดงักล่ำวท ำให้งบกำรเงินส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  สินคำ้คงเหลือเพ่ิมข้ึนจ ำนวน 12.49 ลำ้นบำท  จ  ำนวนเงินท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงต่อรำยกำรในงบกำรเงิน
ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560  รำยละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บำท)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ยอดก่อนปรับปรุง เพ่ิมข้ึน(ลดลง) ยอดปรับปรุงใหม่
สินคำ้คงเหลือ 317,333,937.77 12,492,455.10 329,826,392.87
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคำ้งจ่ำย 12,199,586.60 2,498,491.02 14,698,077.62
ก ำไรสะสมยงัไมไ่ดจ้ดัสรรปลำยงวด 79,515,048.08 9,993,964.08 89,509,012.16

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
ยอดก่อนปรับปรุง

หลงัจดัประเภทรำยกำร เพ่ิมข้ึน(ลดลง) ยอดปรับปรุงใหม่
ตน้ทุนขำยและบริกำร 486,902,884.37  (3,912,939.60) 482,989,944.77
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 70,924,483.90  (8,579,515.50) 62,344,968.40
คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 13,985,502.93 2,498,491.02 16,483,993.95
ก ำไรส ำหรับงวด 53,606,627.10 9,993,964.08 63,600,591.18

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 0.00 5.00 5.00
  

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

30.  การจัดประเภทรายการใหม่
      ในระหว่ำงวดปัจจุบนั  บริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทคำ่ใชจ่้ำยส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคลงัสินคำ้ ไปเป็นตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำยจ ำนวน 
35.01 ลำ้นบำท บริษทัฯ จึงไดแ้กไ้ขจดัประเภทรำยกำรปีก่อน โดยกำรปรับยอ้นหลงังบกำรเงินของปี 2560 ใหม ่จ  ำนวนเงินของ
รำยกำรปรับปรุงท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงต่อรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 มีดงัน้ี

(หน่วย : บำท)

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560
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ยอดก่อนปรับปรุง เพ่ิมข้ึน(ลดลง) ยอดปรับปรุงใหม่
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ

ตน้ทุนขำยและบริกำร 521,912,346.10  (35,009,461.73) 486,902,884.37
ตนัทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 35,915,022.17 35,009,461.73 70,924,483.90

รวม 557,827,368.27 0.00 557,827,368.27

31.  คดฟ้ีองร้อง

      เม่ือวนัท่ี 10 เมษำยน 2561  กรมศลุกำกรแจง้ประเมินเรียกเกบ็เงินเพ่ิมเติมอำกรน ำเขำ้ท่ีช ำระไวไ้มค่รบถว้น  รวมเงินท่ีตอ้ง
ช ำระจ ำนวน 1,026,120.00 บำท (ค ำนวณเงินเพ่ิมอำกรน ำเขำ้เดือนละ 7,545.00 บำท  ค  ำนวณถึงเดือนพฤษภำคม 2561) บริษทัฯ 
ไดย้ื่นอุทธรณ์กำรประเมิน  และเม่ือวนัท่ี 10 ตุลำคม 2561  บริษทัฯ ไดรั้บจดหมำยจำกส ำนกังำนศลุกำกรตรวจสินคำ้ลำดกระบงั  
ว่ำในระหว่ำงกำรอนุมติัให้ทุเลำกำรเสียภำษี ยงัไมต่อ้งช ำระเงินอำกรจนกว่ำจะไดรั้บแจง้ค  ำวินิจฉยัอุทธรณ์  แต่ตอ้งไมเ่กิน 9 ปี
นบัจำกวนัน ำของเขำ้ (น ำเขำ้เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2558) เวน้แต่กรณีท่ีกรมศลุกำกรไดย้ื่นฟ้องคดีเรียกร้องคำ่ภำษีอำกรต่อศำลแลว้
      ฝ่ำยบริหำรเช่ือมัน่ว่ำบริษทัฯ จะไมไ่ดรั้บควำมเสียหำยจำกคดี บริษทัฯ จึงยงัไมไ่ดบ้นัทึกหน้ีสินดงักล่ำวในงบกำรเงิน

32.  การอนุมตังิบการเงิน
       งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกงบกำรเงินโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทั เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )



 
 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท ฟังก์ช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด   
 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ฟังก์ชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ

งบกระแสเงินสด  สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน  และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย     

การบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ฟังกช์ัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2561  ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสด  สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน   โดยถูกต้องตามท่ีควร          

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

 เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น

วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ ์     

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 

โดยมิไดเ้ป็นการแสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข ขา้พเจา้ขอใหส้ังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

1) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 4  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯ ไดเ้ปล่ียนนโยบายการบญัชีจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินสําหรับกิจการท่ีไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะมาถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวมีผลทาํให้บริษทัฯ ตอ้งปรับยอ้นหลงังบการเงินปี 2560 ท่ีนาํมาเปรียบเทียบ

ใหม่   ซ่ึงมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลกระทบ คือ มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุงปี 2559) เร่ือง ภาษีเงินได ้

และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุงปี 2559) เร่ือง ผลประโยชน์พนกังาน โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติั

ตามมาตรฐานดงักล่าว  ทาํให้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเพิ่มขึ้นจาํนวน  1,511,189.21 บาท  กาํไรสําหรับ

งวดเพิ่มขึ้นจาํนวน 1,389,949.54  บาท  กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 27.50 บาท  กาํไรสะสมปลายงวดเพิ่มขึ้น

จาํนวน 1,511,189.21  บาท   
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2)   หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 29 การแกไ้ขขอ้ผิดพลาดปีก่อน 

ปี 2561 บริษทัฯ ไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินปี 2560 ท่ีนํามาเปรียบเทียบใหม่ จากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด

เก่ียวกบัการผูกระบบการบนัทึกขอ้มูลค่าแรงคิดเขา้งานท่ีบนัทึกเขา้มาในระบบสินคา้คงเหลือโดยแสดงรายการ       

ลดยอดรวมของสินคา้คงเหลือในรายงานสินคา้คงเหลือ ทาํให้สินคา้คงเหลือตํ่ากว่าความจริง บริษทัฯ จึงไดแ้กไ้ข

ขอ้ผิดพลาดโดยการปรับยอ้นหลงังบการเงินปี 2560 ใหม่ทาํให้สินคา้คงเหลือเพิ่มขึ้นจาํนวน 12,492,455.10 บาท 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่ายเพิ่มขึ้นจาํนวน 2,498,491.02 บาท กาํไรสําหรับงวดเพิ่มขึ้นจาํนวน 9,993,964.08 บาท 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 5.00 บาท  กําไรสะสมปลายงวดเพิ่มขึ้นจาํนวน 9,993,964.08 บาท ข้าพเจ้าได้

ตรวจสอบรายการปรับปรุงดงักล่าวแลว้และขา้พเจา้เห็นว่ารายการปรับปรุงดงักล่าวมีความเหมาะสมและไดน้าํไป

ปรับยอ้นหลงังบการเงินปี 2560 ใหม่โดยถูกตอ้งตามท่ีควรแลว้ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํ

งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด 

ในการจัดทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษัทหรือหยุดดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ

บริษทั 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ

ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป  ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  และถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง    

แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี 
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง                                                    

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบ

การเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ

เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ

เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ

ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดง

ขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ทาํความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความ

มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณ

การทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร 

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของ

ผูบ้ริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญ          

ท่ี เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ท่ีอาจเป็นเหตุให้ เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อ

ความสามารถของบริษัทในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่

แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 

ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชี     

ท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู ้สอบบัญชีของข้าพเจ้า  อย่างไรก็ตาม  เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
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• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่า  

งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนําเสนอขอ้มูลโดยถูกต้องตาม      

ท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ

การตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัใน

ระบบการควบคุมภายใน  หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้          
 

ขา้พเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลว่า ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณ        

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจน

เร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและ

มาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

 

(นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 

 

วนัท่ี  5 เมษายน 2562 



บริษทั ฟังกช์ัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั
รำยงำนของผูส้อบบญัชีและงบกำรเงิน
ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562



(หน่วย:บำท)
หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 1 มกรำคม 2561

 ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
สินทรัพย์  

สินทรัพยห์มุนเวียน
     เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 6 5,899,155.07 3,700,189.91 3,192,994.67
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 50,181,309.96 47,317,458.54 33,227,290.88
     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 8 456,394.00 497,770.00 583,510.00
     สินคำ้คงเหลือ 9 381,727,620.37 363,656,025.25 329,826,392.87
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 288,789.13 832,889.68 366,511.52

     รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 438,553,268.53 416,004,333.38 367,196,699.94
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
     ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 11 177,483,535.74 160,601,378.56 136,026,107.75
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 7,071,690.26 7,508,653.00 8,120,138.46
     สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 13.1 7,271,630.26 4,463,384.35 1,511,189.21
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 303,694.56 150,944.56 305,024.56

     รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 192,130,550.82 172,724,360.47 145,962,459.98
รวมสินทรัพย์ 630,683,819.35 588,728,693.85 513,159,159.92

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี………….เม่ือวนัท่ี ............………………….

             ขอรับรองวำ่รำยกำรขำ้งตน้เป็นควำมจริงและถูกตอ้งทกุประกำร 

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

บริษทั ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที่ 31  ธันวำคม  2562



(หน่วย:บำท)
หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561 1 มกรำคม 2561

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น  ปรับปรุงใหม่ ปรับปรุงใหม่
หน้ีสินหมุนเวียน  
     เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
             จำกสถำบนักำรเงิน 14 219,551,902.35 178,455,030.17 162,551,536.74
     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15 54,729,789.51 45,458,732.60 34,490,235.72
     เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 1,876,949.00
     ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลคำ้งจ่ำย  1,149,436.28 11,372,773.05 14,698,077.62
     ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับคืน 1,700,577.00 0.00 0.00

     รวมหน้ีสินหมุนเวียน 277,131,705.14 235,286,535.82 213,616,799.08
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  
     ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน
             ส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน 16 23,161,682.51 10,821,030.00 7,555,946.07

     รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 23,161,682.51 10,821,030.00 7,555,946.07
           รวมหน้ีสิน 300,293,387.65 246,107,565.82 221,172,745.15

ส่วนของผูถื้อหุ้น
     ทนุเรือนหุ้น
            ทนุจดทะเบียน
                   หุ้นสำมญั 2,250,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100.00 บำท 17
                   หุ้นสำมญั 2,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100.00 บำท 225,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00

            ทนุท่ีออกและช ำระแลว้
                   หุ้นสำมญั 2,250,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100.00 บำท
                   หุ้นสำมญั 2,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100.00 บำท 225,000,000.00 200,000,000.00 200,000,000.00
     ก  ำไรสะสม
            จดัสรรแลว้
                   ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 18,19 22,500,000.00 0.00 0.00
            ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 82,890,431.70 142,621,128.03 91,986,414.77

           รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 330,390,431.70 342,621,128.03 291,986,414.77
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 630,683,819.35 588,728,693.85 513,159,159.92

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

ณ วนัที่ 31  ธันวำคม  2562
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บริษทั ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)



(หน่วย : บำท)
หมำยเหตุ 31  ธนัวำคม 2562 31  ธนัวำคม 2561

ปรับปรุงใหม่

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 733,274,478.23 719,276,255.99
ตน้ทนุขำยและบริกำร (530,988,114.06)    (532,099,175.00)    
ก ำไรขั้นตน้ 202,286,364.17 187,177,080.99
รำยไดอ่ื้น ๆ

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 0.00 1,750,404.04
รำยไดอ่ื้น ๆ 5,259,197.02 5,062,874.23

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำย 207,545,561.19 193,990,359.26
ค่ำใชจ่้ำย
ตน้ทนุในกำรจดัจ ำหน่ำย (71,105,645.65)      (61,233,570.32)      
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (82,242,195.15)      (60,330,525.97)      
ตน้ทนุทำงกำรเงิน - ดอกเบ้ียจ่ำย (6,820,186.80)        (7,075,445.57)        
รวมค่ำใชจ่้ำย (160,168,027.60)    (128,639,541.86)    
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 47,377,533.59 65,350,817.40
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 13.2 (9,625,506.72)        (13,359,182.54)      
ก ำไรส ำหรับปี 37,752,026.87 51,991,634.86
ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน

รำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั
   ผลก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ของผลประโยชนพ์นกังำนท่ีก ำหนดไว้ (6,228,404.00)        (1,696,152.00)        
   รำยได้(ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินไดข้องรำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

          ไวใ้นก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั 1,245,680.80 339,230.40
ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีสุทธิจำกภำษี (4,982,723.20)        (1,356,921.60)        
ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 32,769,303.67 50,634,713.26

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 20 17.56 26.00                     

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี  

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

บริษทั ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที่  31 ธันวำคม  2562
 



ทุนเรือนหุ้นท่ีออก รวม

และช ำระแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร

หุ้นสำมญั ทุนส ำรอง

หมำยเหตุ ตำมกฎหมำย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 (ตำมท่ีเคยรำยงำนไว)้ 200,000,000.00 0.00 142,069,006.09 342,069,006.09

ผลสะสมจำกกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดปีก่อน 29 0.00 0.00 552,121.94 552,121.94

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 (ปรับปรุงใหม)่ 200,000,000.00 0.00 142,621,128.03 342,621,128.03

เพ่ิมทุน 17 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00     

ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 18,19 0.00 22,500,000.00    (22,500,000.00)      0.00

เงินปันผลจ่ำย 19 0.00 0.00 (70,000,000.00)      (70,000,000.00)   

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวม ส ำหรับปี 0.00 0.00 32,769,303.67        32,769,303.67     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 225,000,000.00 22,500,000.00 82,890,431.70 330,390,431.70

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 (ตำมท่ีเคยรำยงำนไว)้ 200,000,000.00 0.00 91,020,201.37 291,020,201.37

ผลสะสมจำกกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดปีก่อน 29 0.00 0.00 966,213.40 966,213.40

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 (ปรับปรุงใหม)่ 200,000,000.00 0.00 91,986,414.77 291,986,414.77

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวม ส ำหรับปี (ปรับปรุงใหม)่ 0.00 0.00 50,634,713.26 50,634,713.26
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 (ปรับปรุงใหม)่ 200,000,000.00 0.00 142,621,128.03 342,621,128.03

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

บริษทั ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั

ก ำไรสะสม

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : บำท)

ส ำหรับปี ส้ินสุดวันที่  31 ธันวำคม  2562



(หน่วย : บำท)

31  ธนัวำคม 2562 31  ธนัวำคม 2561

ปรับปรุงใหม่

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
     ก  ำไรก่อนภำษีเงินได้ 47,377,533.59 65,350,817.40
     รำยกำรปรับกระทบก ำไรก่อนภำษีเงินได้
          เป็นเงินสดรับ(จ่ำย)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
              ค่ำเส่ือมรำคำ 13,097,390.25 9,929,080.93
              ค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,003,886.67 944,953.69
              หน้ีสงสยัจะสูญ 387,891.18 102,575.00
              หน้ีสูญ 7,099.45 0.00
              ขำดทนุจำกกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 0.00 11,495,891.77
              ประมำณกำรหน้ีสิน - ผลประโยชนพ์นกังำน 6,231,738.51 1,725,606.93
              ประมำณกำรหน้ีสินรับคืน 1,700,577.00 0.00
              (ก ำไร)ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียน 0.00 109,957.86
              (ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น (1,338,833.62)  (339,014.29)
              ดอกเบ้ียรับ  (96,606.28)  (97,629.76)
              ดอกเบ้ียจ่ำย 6,820,186.80 7,075,445.57
     ก  ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
          และหน้ีสินด ำเนินงำน 75,190,863.55 96,297,685.10
     สินทรัพยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
              ลูกหน้ีกำรคำ้ 2,277,692.11        (9,471,489.39)       
              ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (5,536,534.16)      (4,760,144.13)       
              สินคำ้คงเหลือ (18,071,595.12)    (45,325,524.15)     
              สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 544,100.55           (466,378.16)          
              สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (152,750.00)         154,080.00           

สินทรัพยจ์ำกกำรด ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (20,939,086.62)    (59,869,455.83)     

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี  

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

บริษทั ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม  2562
 



(หน่วย : บำท)
หมำยเหตุ 31  ธนัวำคม 2562 31  ธนัวำคม 2561

ปรับปรุงใหม่

     หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
              เจำ้หน้ีกำรคำ้ 9,197,877.31        10,535,759.33      
              เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,059,648.28        (2,002,165.75)       

หน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 10,257,525.59      8,533,593.58        
     เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน 64,509,302.52 44,961,822.85
              เงินจ่ำยผลประโยชนพ์นกังำน (119,490.00)         (156,675.00)          
              จ่ำยภำษีเงินได้ (21,411,408.60)    (19,297,451.85)     
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 42,978,403.92 25,507,696.00
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ
           เงินสดจ่ำยใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 (221,282.82)          
           เงินสดจ่ำยซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (30,539,975.45)    (32,323,370.16)     
           เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (474,909.03)         (336,800.00)          
           เงินสดจ่ำยเจำ้หน้ีค่ำทรัพยสิ์น (2,292,000.00)      0.00
           เงินสดรับคืนจำกกำรใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 41,376.00             307,022.82           
           เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น 3,127,585.52        453,364.48           
           เงินสดรับดอกเบ้ีย 96,606.28             136,520.62           
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ (30,041,316.68)    (31,984,545.06)     
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
           เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 41,096,872.18      15,903,493.43      
           เงินสดจ่ำยจำกเงินกูย้มืระยะสั้นจำกบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 (1,876,949.00)       
           เงินสดรับจำกกำรเพ่ิมทนุ 25,000,000.00      0.00
           เงินสดจ่ำยปันผล (70,000,000.00)    0.00
           เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย (6,834,994.26)      (7,042,500.13)       
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน (10,738,122.08)    6,984,044.30        
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ 2,198,965.16        507,195.24           
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัตน้ปี 3,700,189.91        3,192,994.67        
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัส้ินปี 6  5,899,155.07        3,700,189.91        

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี  

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม  2562

 -  2  -
บริษทั ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั



1.  ข้อมูลทั่วไป

  กำรจดทะเบียน :  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดั ทะเบียนเลขท่ี 0105540000934 เม่ือวนัท่ี 3 มกรำคม 2540
  ท่ีตั้งบริษทั :  เลขท่ี 313 ถนนเจริญพฒันำ  แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ  กรุงเทพมหำนคร
  ประเภทธุรกิจ :  จ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน ้ำ  เคร่ืองสูบน ้ำ  เคมีภณัฑ ์
  ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ : บริษทั ฟังกช์ัน่ กรุ๊ป จ  ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 86.69 ของหุ้นท่ีออกและช ำระแลว้

2. หลกัเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิและน ำเสนองบกำรเงนิ

2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน
งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดย สภำวิชำชีพ

บญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์(“สภำวิชำชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
ลงวนัท่ี  22 มกรำคม  2544 เร่ือง กำรจดัท ำและส่งงบกำรเงินและรำยกำรเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั
จดทะเบียน  พ.ศ. 2544    โดยรูปแบบกำรน ำเสนองบกำรเงินไม่แตกต่ำงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 เร่ือง ก ำหนดรำยกำรยอ่ท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559

งบกำรเงินของบริษทัฯ    จดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทนุเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของรำยกำรในงบกำรเงิน
ยกเวน้รำยกำรท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั
       ในระหวำ่งปี บริษทัฯ ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2561)  จ ำนวนหลำยฉบบัและฉบบัใหม่    ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1  มกรำคม 2562 มำถือปฏิบติั   มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำ
เทำ่เทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ     โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์   กำรตีควำม   
และกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน      กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ี   ไม่มีผล
กระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ   อยำ่งไรก็ตำม  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่    ซ่ึงไดมี้กำร
เปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี
       มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำที่ท ำกบัลูกค้ำ

       มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15  เร่ือง รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ก ำหนดหลกักำรส ำคญัเก่ียวกบักำรรับรู้
รำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้     โดยกิจกำรจะรับรู้รำยไดใ้นจ ำนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดวำ่จะไดรั้บเม่ือ
กิจกำรส่งมอบกำรควบคุมสินคำ้หรือบริกำรใหก้บัลูกคำ้     ตำมท่ีมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีก ำหนด  5   ขั้นตอน 
และรวมถึงกำรใชดุ้ลยพินิจท่ีส ำคญัในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี ดงัต่อไปน้ี

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

บริษทั  ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ำกดั

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31  ธันวำคม  2562

 



2. หลกัเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิและน ำเสนองบกำรเงนิ (ต่อ)

2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั (ต่อ)
มำตรฐำนกำรบญัชี
          ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) สญัญำก่อสร้ำง
          ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) รำยได้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี
          ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริกำรโฆษณำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
          ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้
          ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) สญัญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสงัหำริมทรัพย์
          ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯ

2.3  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต 
       สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช ้ มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัใหม่   ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2563  มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดมี้กำรเปล่ียนแปลงส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี
       มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงนิ

       มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 
5 ฉบบั ไดแ้ก่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
          ฉบบัท่ี  7               กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
          ฉบบัท่ี  9               เคร่ืองมือทำงกำรเงิน
มำตรฐำนกำรบญัชี
          ฉบบัท่ี  32             กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
          ฉบบัท่ี  16             กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทนุสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
          ฉบบัท่ี  19             กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทนุ

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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2. หลกัเกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงนิและน ำเสนองบกำรเงนิ (ต่อ)

2.3  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนำคต (ต่อ)
       มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทนุตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแส
เงินสดตำมสญัญำและแผนธุรกิจของกิจกำร  (Business Model)  หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน  และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง  รวมถึง
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน    และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้
จะท ำใหม้ำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั
ถูกยกเลิกไป
       มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ

       มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญำเช่ำ ก ำหนดหลกักำรส ำหรับกำรรับรู้รำยกำร กำรวดัมูลค่ำ กำรน ำ
เสนอและกำรเปิดเผยขอ้มูลของสญัญำเช่ำ   ซ่ึงก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสญัญำเช่ำทกุรำยกำรท่ีมีระยะ
เวลำในกำรเช่ำมำกกวำ่   12  เดือน  เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต  ่ำ  กำรบญัชีส ำหรับผูใ้หเ้ช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่ง
มีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี  17   ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำ
เช่ำเงินทนุ    โดยใชห้ลกักำรเช่นเดียวกบัมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 17  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี  16   ใชแ้ทน
มำตรฐำนกำรบญัชีดงัต่อไปน้ี

มำตรฐำนกำรบญัชี
         ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2561) สญัญำเช่ำ
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี
         ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2561) สญัญำเช่ำด ำเนินงำน - ส่ิงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้ช่ำ
         ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2561) กำรประเมินเน้ือหำสญัญำเช่ำท่ีท  ำข้ึนตำมรูปแบบกฎหมำย
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
         ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) กำรประเมินวำ่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญำเช่ำหรือไม่

       ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯ  อยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบต่องบกำรเงินของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ท่ีจะมีผลใชบ้งัคบัในอนำคตตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้
       บริษทัฯ ไม่มีแผนจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำใชก่้อนวนัถือปฏิบติั  และคำดวำ่จะไม่มีผลกระทบ
ท่ีมีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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3.  สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั  

3.1 กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย
       รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือลูกคำ้มีอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้ใหก้บัลูกคำ้ 
ส ำหรับสัญญำท่ีใหสิ้ทธิลูกคำ้ในกำรคืนสินคำ้      รำยไดจ้ะรับรู้ในจ ำนวนท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำกวำ่
จะไม่มีกำรกลบัรำยกำรอยำ่งมีนยัส ำคญัของรำยไดท่ี้รับรู้สะสม     ดงันั้น    รำยไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมำณกำรรับคืน
สินคำ้  ซ่ึงประมำณกำรจำกขอ้มูลในอดีต  และไม่รวมจ ำนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสำม ภำษีมูลค่ำเพ่ิม  และแสดงสุทธิจำก
ส่วนลดกำรคำ้และส่วนลดตำมปริมำณ
       รำยไดค้่ำบริกำร รับรู้รำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้เสร็จ
       รำยไดค้่ำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ
       ดอกเบ้ียรับ รับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
       รำยไดอ่ื้นและค่ำใชจ่้ำย รับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง
3.2  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
       เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกสถำบนักำรเงินซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำ
ไม่เกิน 3 เดือน และไม่ติดภำระผกูพนั
3.3  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
       ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในรำคำตำมสิทธิท่ีจะไดรั้บ/ใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
       บริษทัฯ ตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเท่ำกบัจ ำนวนหน้ีท่ีคำดวำ่จะเก็บเงินไม่ได ้โดยประมำณจำกประสบกำรณ์ในกำร
เก็บหน้ีและวิเครำะห์ฐำนะลูกหน้ีแต่ละรำย   ณ วนัส้ินงวด  ตำมควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร  หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้น
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร
3.4  สินคำ้คงเหลือ
       บริษทัฯ  แสดงสินคำ้คงเหลือในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่   รำคำทุนค ำนวณโดย
วิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน
3.5  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์
       บริษทัฯ แสดงรำคำอำคำรและอุปกรณ์ในรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ยกเวน้
ท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงแสดงในรำคำทุนหกัค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)      โดยรำคำทุนรวมถึงรำยจ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรง เพ่ือใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสถำนท่ีและสภำพท่ีพร้อมใชง้ำน   บริษทัฯ  ค  ำนวณค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง
ตำมอำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ซ่ึงพิจำรณำแต่ละส่วนประกอบแยกต่ำงหำกจำกกนั เม่ือแต่ละ
ส่วนประกอบนั้นมีสำระส ำคญั และประมำณกำรอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี
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3.  สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั  (ต่อ)

3.5  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)
อำคำรโรงงำนและส ำนกังำน 20  ปี
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  5  ปี
อุปกรณ์ส ำนกังำนและคอมพิวเตอร์  5  ปี
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน  5  ปี
ยำนพำหนะ  5  ปี
สินทรัพยถ์ำวรอ่ืน  5  ปี

       บริษทัฯ ไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง
       ทุกส้ินรอบระยะเวลำของรำยงำนจะทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
ใหเ้หมำะสม  
       ตน้ทุนของกำรปรับปรุงสินทรัพยใ์หดี้ข้ึนอยำ่งส ำคญั   ตน้ทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงแทนส่วนประกอบของ
รำยกำร ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด  บริษทัฯ  จะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของรำคำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละคิดค่ำเส่ือมรำคำ     ทั้งน้ีส ำหรับกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแทนและไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของ
รำคำตำมบญัชีของสินทรัพย ์บริษทัฯ จะตดัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนประกอบท่ีถูกเปล่ียนแทนออก
3.6 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
       บริษทัฯ แสดงรำคำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ในรำคำทุนหกัดว้ยค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี)
       บริษทัฯ   ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    ท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ  ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์เชิง
เศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น   และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยน์ั้น   เกิดกำรดอ้ยค่ำ 
บริษทัฯ จะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
       สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ  ำกดัมีดงัน้ี

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 10    ปี
3.7  กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย์
       บริษทัฯ  พิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์   เม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยข์องบริษทัฯ  สูงกวำ่มูลค่ำ
ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน   (รำคำขำยสุทธิของสินทรัพยน์ั้นๆ     ตำมปกติธุรกิจ หรือมูลค่ำกำรใช ้   แลว้แต่อยำ่งใดจะสูงกวำ่) 
โดยท่ีกำรพิจำรณำจะประมำณจำกสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร    หรือพิจำรณำจำกหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่
กรณี ในกรณีท่ีรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยสู์งกวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนบริษทัฯ   จะรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและจะบนัทึกกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำก็ต่อเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่กำรดอ้ยค่ำดงักล่ำว
ไม่มีอยูอี่กต่อไป หรือยงัคงมีอยูแ่ต่เป็นไปในทำงท่ีลดลง
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3.  สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั  (ต่อ)
3.7  กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ต่อ)
       มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์  หมำยถึงรำคำขำยสุทธิหรือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพย ์   แลว้แต่รำคำใดจะ
ต ่ำสูงกวำ่  และจะประมำณจำกสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำรหรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแลว้แต่กรณี 
3.8  กำรบนัทึกดอกเบ้ียเป็นตน้ทุนของสินทรัพย์
       ตน้ทุนกำรกูย้มืจะตั้งเป็นรำคำทุนของสินทรัพยเ์ม่ือบริษทัฯ มีตน้ทุนกำรกูย้มืท่ีเกิดข้ึนจริงเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์จ  ำตอ้ง
อำศยัระยะเวลำช่วงหน่ึงก่อนท่ีสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใชง้ำน  กำรตั้งตน้ทุนกำรกูย้มืเป็นรำคำทุนของสินทรัพย ์จะหยดุ
เม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใชง้ำน
3.9  สัญญำเช่ำด ำเนินงำน
       สัญญำเพ่ือเช่ำสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้หเ้ช่ำเป็นผูรั้บควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญำเช่ำ
นั้น  ถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน   ค่ำเช่ำภำยใตส้ัญญำเช่ำดงักล่ำวจะบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    โดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอำยสุัญญำเช่ำ
       ค่ำใชจ่้ำยท่ีเกิดข้ึนจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำด ำเนินงำนก่อนหมดอำยกุำรเช่ำ     เช่น     เงินเพ่ิมท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่ำ
จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในรอบระยะเวลำท่ีกำรยกเลิกนั้นเกิดข้ึน
3.10  รำยกำรธุรกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
       บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ   หมำยถึง  บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ  หรือ ถูกควบคุม
โดยบริษทัฯ ไม่วำ่จะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้มหรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำร
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั      ยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบับริษทัฯ    ผูบ้ริหำรคนส ำคญั  
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ  ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ
3.11  ประมำณกำรหน้ีสิน
       บริษทัฯ  จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่      ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนัตาม
กฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต  ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลใหสู้ญเสีย
ทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนั      และจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่า
เช่ือถือ หากบริษทัฯ คาดวา่จะไดรั้บคืนรายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปเพ่ือประมาณการหน้ีสินทั้งหมดหรือบางส่วนอยา่งแน่นอน
บริษทัฯ จะรับรู้รายจ่ายท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก แต่ตอ้งไม่เกินจ านวนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง

          ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการปรับปรุงบญัชีในปีถดัไปต่อมูลค่าสินทรัพยย์กไป ณ วนัท่ี
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  ไดแ้ก่   หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังำน    เป็นมูลค่ำท่ีประมำณกำรโดยผูเ้ช่ียวชำญตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั และผูบ้ริหำรใหก้ำรรับรอง กำรประมำณกำรในเร่ืองน้ีค่อนขำ้งมีควำมไม่แน่นอนอนัเน่ืองมำจำก
ลกัษณะของโครงกำรท่ีมีระยะเวลำยำว    (หมำยเหตุ 3.12.2)   กำรประมำณกำรในเร่ืองอ่ืนๆ  ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินน้ี
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3.  สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั  (ต่อ)

3.12  กองทุนส ำรองเล้ียงชีพและผลประโยชน์ของพนกังำน
       3.12.1  กองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนกังำน
       บริษทัฯ  จดัใหมี้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบตำมท่ีไดก้  ำหนดกำรจ่ำยสมทบไวแ้ลว้ 
สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  ไดแ้ยกออกไปจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯ  และไดรั้บกำรบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุน
ภำยนอก      กองทุนส ำรองเล้ียงชีพดงักล่ำวไดรั้บเงินสะสมเขำ้กองทุนจำกพนกังำนและเงินสมทบจำกบริษทัฯ     เงินจ่ำย
สมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดรำยกำรนั้น
       3.12.2  ผลประโยชน์พนกังำน
       บริษทัฯ   จดัใหมี้ผลประโยชน์ของพนกังำน หลงักำรเลิกจำ้งเพ่ือจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำนไทย
มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังำน ไดถู้กรับรู้รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินโดยกำรประมำณกำรตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้  ( Projected  Unit  Credit  Method ) ซ่ึงค  ำนวณ
โดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญำต โดยใชเ้ทคนิคกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  (Actuarial 
Technique) อนัเป็นประมำณกำรจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยในอนำคต และค ำนวณคิดลดโดย
ใชอ้ตัรำดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบำลท่ีมีก ำหนดเวลำใกลเ้คียงกบัระยะเวลำของหน้ีสินดงักล่ำว   โดยประมำณกำรกระแส
เงินสด     ท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยในอนำคตนั้น  ประมำณกำรจำกเงินเดือนพนกังำน  อตัรำกำรลำออก  อำยงุำน  และปัจจยัอ่ืน 
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำร    จะรับรู้รำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    ส ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเกิดรำยกำรนั้น ส่วนค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์พนกังำนจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนเพ่ือกระจำยตน้ทุน
ดงักล่ำวตลอดระยะเวลำของกำรจำ้งงำน
       เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่ไดป้ระกำศใชแ้ลว้ในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยมี
ผลบงัคบัใชเ้ม่ือพน้ก ำหนดสำมสิบวนันบัแต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นตน้ไป       “ซ่ึงก ำหนดอตัรำค่ำชดเชย
เพ่ิมเติมกรณีเลิกจำ้ง  ส ำหรับลูกจำ้งท่ีท  ำงำนติดต่อกนัครบยี่สิบปีข้ึนไปใหจ่้ำยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ยส่ีร้อยวนั”  
โดยบริษทัฯ ไดบ้นัทึกผลกระทบจำกพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัดงักล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ขอ้ 16
3.13  รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
       รำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  บนัทึกเป็นเงินบำทดว้ยอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำร  ยอดคงเหลือของบญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ    ณ  วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินได้
แปลงค่ำเป็นเงินบำท  ดว้ยอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
       ก  ำไรขำดทุนจำกกำรแลกเปล่ียนเงินตรำถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยประจ ำปี  

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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3.  สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั  (ต่อ)

3.14 ภำษีเงินได้
       ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
       3.14.1 ภำษีเงินไดปั้จจุบนั
      บริษทัฯ บนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไร
ทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
       3.14.2 ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
      บริษทัฯ บนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำว ระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และหน้ีสิน
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น    โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
 -   หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร
 -   สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกรับรู้ส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี   และผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯ จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์
จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
 -   สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ใช่กำรรวม
ธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบต่อก ำไรทำงบญัชีและก ำไรหรือขำดทุนทำงภำษี   
          บริษทัฯ จะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและ
จะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯ จะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อ
กำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์
         นอกจำกน้ีบริษทัฯ   จะประเมินสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ใหม่ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน     และจะท ำกำรรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้นั้นไดต้ำมจ ำนวนท่ีมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่     วำ่จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตท่ีจะท ำใหไ้ดรั้บประโยชน์ในอนำคตในสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดั
บญัชีดงักล่ำว   บริษทัฯ  จะบนัทึกรำยกำรภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น
3.15  กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั
          ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณ
กำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ    กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี    ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ี
แสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน     ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวน
ท่ีประมำณกำรไว ้  กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี
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3.  สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั  (ต่อ)

3.15  กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ)
          ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี้

          ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ีเกิดจำกกำรปรับมูลค่ำของลูกหน้ี     จำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีอำจเกิดข้ึน   ฝ่ำย
บริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย   โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์
กำรเก็บเงินในอดีต       อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั     อยำ่งไรก็ตำม     กำรใชป้ระมำณกำรและ
ขอ้สมมติฐำนท่ีแตกต่ำงกนัอำจมีผลต่อจ ำนวนค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ    ดงันั้น  กำรปรับปรุงค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญอำจมี
ข้ึนไดใ้นอนำคต
          ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ

          ในกำรประมำณค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ   ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุน
ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกสินคำ้คงเหลือนั้น โดยค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บพิจำรณำจำกรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยได้
ตำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยสินคำ้นั้น และค่ำเผ่ือส ำหรับสินคำ้ลำ้สมยั เคล่ือนไหวชำ้หรือเส่ือมคุณภำพ
พิจำรณำจำกอำยโุดยประมำณของสินคำ้แต่ละชนิด
          ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

          ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์    ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรใหป้ระโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์    และตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่

หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน
         นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจะตอ้งพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ หำกมีขอ้บ่งช้ีและบนัทึกขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำ หำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น
         ขอ้บ่งช้ีดงักล่ำว  รวมถึงกำรลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญัของมูลค่ำตลำด หรือมูลค่ำท่ีไดรั้บจำกกำรใชป้ระโยชน์ในอนำคต
ของสินทรัพย ์  กำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญัของกลยทุธ์ทำงธุรกิจของกิจกำรท่ีมีผลกระทบต่อกำรใชสิ้นทรัพยน์ั้นใน
อนำคต แนวโนม้ในทำงลบของภำวะอุตสำหกรรมและสภำพเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  กำรสูญเสียส่วนแบ่งตลำดท่ีส ำคญัของ
กิจกำร   รวมถึงกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีส ำคญัหรือค ำตดัสินของศำลท่ีมีผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ เป็นตน้
         กำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรกระแส
เงินสด   ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพย ์  หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดรวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ี
เหมำะสมในกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ    ทั้งน้ี   กระแสเงินสดประมำณกำรบนพ้ืนฐำนของขอ้มูล
กำรด ำเนินงำนท่ีมีอยู ่  ณ ปัจจุบนั ซ่ึงฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบัสภำวะตลำด
ในอนำคต   รวมถึงรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคต   ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น   
โดยประมำณกำรกระแสเงินสดดงักล่ำวอำจเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจำก  ภำวะกำรณ์แข่งขนั แนวโนม้กำรเปล่ียนแปลงของ
รำยได ้ โครงสร้ำงตน้ทุน กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำคิดลดภำวะอุตสำหกรรมและภำวะตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง
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3.  สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั  (ต่อ)

3.15  กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ)
          สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี

          บริษทัฯ รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  ซ่ึงค  ำนวณข้ึนจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนระหวำ่งฐำนภำษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกบัรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น เม่ือมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัฯ จะมีก ำไรทำงภำษีจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษี
เงินไดน้ั้น   ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่  บริษทัฯ ควรรับรู้จ  ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
เป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
          สัญญำเช่ำ 

          ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำ  วำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน  ฝ่ำยบริหำรไดใ้ช้
ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำ      เพ่ือพิจำรณำวำ่บริษทัฯ  ไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียง
และผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่

          ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน

          หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  ซ่ึง
ตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด  อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และ
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้

          คดฟ้ีองร้อง

          บริษทัฯ   มีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดจำกกำรถูกกรมศุลกำกรประเมินภำษีอำกรขำเขำ้      ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
กำรประเมินผลของรำยกำรต่ำงๆ ดงักล่ำว   ซ่ึงรวมถึงกำรประเมินระดบัของควำมน่ำจะเป็นท่ีจะเกิดผลเสียหำยและควำม
สำมำรถในกำรประมำณกำรผลเสียหำยท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งเหมำะสม กำรเปล่ียนแปลงในปัจจยัต่ำงๆท่ีใชป้ระกอบ
กำรประเมินของผูบ้ริหำรและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  ท่ีไม่คำดวำ่จะเกิดข้ึนอำจส่งผลใหผ้ลท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่ำงไปจำกท่ีไดมี้
กำรประมำณกำรไว ้อยำ่งไรก็ตำมในกรณีท่ีฝ่ำยบริหำรเช่ือมัน่วำ่จะไม่มีควำมเสียหำยท่ีมีนยัส ำคญัเกิดข้ึน  บริษทัฯ  จะไม่

ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
3.16 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน
         เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ี
กำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน   เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ี
กำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน      เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั   ซ่ึงนโยบำยกำรบญัชี เกณฑก์ำรรับรู้และ
วดัมูลค่ำส ำหรับแต่ละรำยกำรไดมี้กำรเปิดเผยแยกตำมแต่ละหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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3.  สรุปนโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั  (ต่อ)
3.17 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน
        ก  ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนท่ีแสดงไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    ค  ำนวณโดยกำรหำรก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีดว้ย
จ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นในระหวำ่งปี

4.  รำยกำรธุรกจิกบับุคคลและกจิกำรที่เกี่ยวข้องกนั
4.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำระหวำ่งกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ รำยกำรคำ้               นโยบำยก ำหนดรำคำ

บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั   ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีบริกำร          เดือนละ 102,000.00 บำท
  กำรค ้ำประกนั  และ          ไม่มีค่ำตอบแทน
  กำรใชว้งเงินสินเช่ือ
  ร่วมกนั
  ซ้ือสินคำ้และบริกำร          รำคำตลำด 

บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั   ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีบริกำร          เดือนละ 45,000.00 บำท
  ซ้ือสินคำ้และบริกำร          รำคำตลำด 
  กำรค ้ำประกนั          ไม่มีค่ำตอบแทน
  ค่ำบริกำร          รำคำท่ีตกลงกนั

บริษทั คอสกำ้ คอสเมติก จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั   ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีบริกำร          เดือนละ 12,300.00 บำท 
         ถึง 14,000.00 บำท 

  ซ้ือสินคำ้และบริกำร          รำคำตลำด 

บริษทั ฟังกช์ัน่ กรุ๊ป จ  ำกดั ผูถื้อหุ้นใหญ่และ   ไม่มีรำยกำร          ไม่มีรำยกำร
มีกรรมกำรร่วมกนั 

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นใหญ่และ กำรค ้ำประกนัเงิน          ไม่มีค่ำตอบแทน
กรรมกำร กูย้มืระยะสั้น

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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4.  รำยกำรธุรกจิกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ)

4.2  รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
       ยอดคงเหลือกบับคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี

(หน่วย:บำท)
31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561

ลูกหน้ีกำรคำ้ 
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 0.00 14,055.02
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 7,190.40 60,299.85
บริษทั คอสกำ้ คอสเมติก จ ำกดั 0.00 514.67

เจำ้หน้ีค่ำทรัพยสิ์น
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 330,127.10 0.00

เจำ้หน้ีอ่ืน
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 462,333.72 0.00

4.3 รำยกำรในงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ
       รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยกบับคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญั ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561
มีดงัน้ี

(หน่วย:บำท)
31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561

รำยไดค้่ำเช่ำ
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 1,188,000.00 2,160,000.00
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 504,000.00 280,373.88
บริษทั คอสกำ้ คอสเมติก จ ำกดั 109,400.00 336,448.56

1,801,400.00 2,776,822.44

รำยไดค้่ำบริกำร
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 36,500.00 21,149.53
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 122,450.00 310,520.00
บริษทั คอสกำ้ คอสเมติก จ ำกดั 25,500.00 871.04

184,450.00 332,540.57

รำยไดข้ำยสินคำ้ 
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 324,015.00 756,953.71
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 597,262.75 1,588,175.00
บริษทั คอสกำ้ คอสเมติก จ ำกดั 5,930.00 6,157.00

927,207.75 2,351,285.71

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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4.  รำยกำรธุรกจิกบับุคคลและกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ)

4.3 รำยกำรในงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ)
(หน่วย:บำท)

31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561
รำยไดอ่ื้น

บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 24,250.00 0.00
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 8,334.58 0.00

32,584.58 0.00

ซ้ือสินคำ้
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 4,400.00 3,169,000.00
บริษทั คอสกำ้ คอสเมติก จ ำกดั 0.00 261,487.60

4,400.00 3,430,487.60

ซ้ือทรัพยสิ์น
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 347,730.00 0.00
บริษทั คอสกำ้ คอสเมติก จ ำกดั 66,724.30 0.00

414,454.30 0.00

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 450,779.18 191,921.44
บริษทั คอสกำ้ คอสเมติก จ ำกดั 56,074.76 0.00

506,853.94 191,921.44

5.  ข้อมูลเพิม่เติมงบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  บริษทัฯ ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ำยช ำระเงิน  คงคำ้งเป็นเจำ้หน้ีค่ำทรัพยสิ์น  จ  ำนวน 
1.32 ลำ้นบำท
ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  บริษทัฯ ไดท้  ำกำรโอนท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน จ ำนวน 0.09 

ลำ้นบำท 

6.  เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ประกอบด้วย
(หน่วย:บำท)

 31  ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561
เงินสด 40,000.00 40,000.00
เช็คท่ีถึงก ำหนดแต่ยงัไม่น ำฝำก 915,810.18 0.00
เงินฝำกกระแสรำยวนั 32,250.65 75,156.20
เงินฝำกออมทรัพย์ 4,911,094.24 3,585,033.71

รวม 5,899,155.07 3,700,189.91

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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7.  ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  ประกอบด้วย
(หน่วย:บำท)

ลูกหน้ีกำรคำ้  31  ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561
เช็ครับล่วงหนำ้ 10,883,562.77 12,049,368.01
ลูกหน้ีกำรคำ้ 21,461,737.65 22,663,525.37

รวม 32,345,300.42 34,712,893.38
หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 0.00 (123,091.40)           

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 32,345,300.42 34,589,801.98

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
 เงินมดัจ ำ-ค่ำสินคำ้ 10,663,517.29 11,218,152.77
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 7,509,590.23 1,382,503.79
เงินทดรองจ่ำย 75,483.20 127,000.00
ลูกหน้ีอ่ืน ๆ 15,600.00 0.00
หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (428,181.18)             0.00

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 17,836,009.54 # 12,727,656.56
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 50,181,309.96 # 47,317,458.54

     ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561  มูลค่ำของลูกหน้ีกำรคำ้และเช็ครับล่วงหนำ้แยกตำมอำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ี
ครบก ำหนดช ำระมีดงัต่อไปน้ี

 (หน่วย:บำท)
 31  ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561

ยอดท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 26,050,871.67 27,501,383.77
คำ้งช ำระ
     ไม่เกิน 3  เดือน 6,284,973.85 7,089,418.66
     3 - 6  เดือน 9,454.90 11,539.55
     6 - 12  เดือน 0.00 68,806.40
     มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 0.00 41,745.00

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 32,345,300.42 34,712,893.38

ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ
ยอดยกมำ 123,091.40 20,516.40
เพ่ิม (ลด) ระหวำ่งปี  (123,091.40) 102,575.00
ยอดยกไป 0.00 # 123,091.40

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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8.  เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน ประกอบด้วย (หน่วย:บำท)
 31  ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่พนกังำน 456,394.00 497,770.00
รวม 456,394.00 497,770.00

        ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ  มีเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังำน โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1  ต่อเดือน

9.  สินค้ำคงเหลือ  ประกอบด้วย
(หน่วย:บำท)

 31  ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561
สินคำ้ส ำเร็จรูป 336,974,587.12 344,107,441.42
วสัดุส้ินเปลืองและบรรจุภณัฑ์ 9,199,871.31 10,311,927.18
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 61,369.13 0.00
สินคำ้ระหวำ่งทำง 46,987,684.58 20,732,548.42

รวม 393,223,512.14 375,151,917.02
หกั ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้  (11,495,891.77)  (11,495,891.77)

รวม 381,727,620.37 363,656,025.25

10.  สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน  ประกอบด้วย

(หน่วย:บำท)
 31  ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561

ภำษีซ้ือรอกำรใชสิ้ทธิ 288,789.13 832,889.68
รวม 288,789.13 832,889.68

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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11.  ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

ท่ีดิน อำคำรโรงงำนและ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ส ำนกังำน เคร่ืองตกแต่ง ยำนพำหนะ สินทรัพยถ์ำวรอ่ืน สินทรัพยร์ะหว่ำง รวม
ส ำนกังำน เคร่ืองใช้ และคอมพิวเตอร์ ส ำนกังำน  ก่อสร้ำง

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 48,821,605.00 96,403,033.97 15,481,223.20 12,548,467.47 2,306,766.24 15,749,681.90 58,000.00 60,618.56 191,429,396.34
ซ้ือเพ่ิม 0.00 68,550.00 1,260,587.38 1,298,826.53 83,495.00 2,928,420.56 0.00 28,975,490.69 34,615,370.16
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 (490,113.93) (185,421.35) (77,650.00) (1,537,000.00) 0.00 0.00 (2,290,185.28)
โอนเขำ้(โอนออก) 0.00 152,405.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (152,405.00) 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 48,821,605.00 96,623,988.97 16,251,696.65 13,661,872.65 2,312,611.24 17,141,102.46 58,000.00 28,883,704.25 223,754,581.22
ซ้ือเพ่ิม 0.00 242,747.00 2,322,479.16 7,067,301.48 1,770,658.07 947,429.91 983,771.22 18,525,927.39 31,860,314.23
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 (3,934,553.33) (3,911,584.93) (927,887.27) (9,619,677.22) 0.00 0.00 (18,393,702.75)
โอนเขำ้(โอนออก) 0.00 26,183,984.09 4,991,526.82 2,004,483.00 6,913,825.00 0.00 6,177,902.66 (46,424,521.57) (152,800.00)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 48,821,605.00 123,050,720.06 19,631,149.30 18,822,072.20 10,069,207.04 8,468,855.15 7,219,673.88 985,110.07 237,068,392.70

คำ่เส่ือมรำคำสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 0.00 25,523,676.97 8,536,457.33 8,307,146.61 1,608,330.37 11,418,943.31 8,734.00 0.00 55,403,288.59
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี 0.00 4,804,956.57 2,212,962.44 1,304,644.33 363,418.69 1,231,506.50 11,592.40 0.00 9,929,080.93
คำ่เส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 (444,019.27) (132,758.98) (65,390.61) (1,536,998.00) 0.00 0.00 (2,179,166.86)
โอนเขำ้/โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 0.00 30,328,633.54 10,305,400.50 9,479,031.96 1,906,358.45 11,113,451.81 20,326.40 0.00 63,153,202.66
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี 0.00 5,351,831.21 2,742,037.44 2,149,115.42 1,039,096.06 1,142,948.50 672,361.62 0.00 13,097,390.25
คำ่เส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 (3,068,651.10) (3,594,246.59) (926,949.37) (9,015,103.79) 0.00 0.00 (16,604,950.85)
โอนเขำ้/โอนออก 0.00 0.00 0.00 (60,785.10) 0.00 0.00 0.00 0.00 (60,785.10)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 0.00 35,680,464.75 9,978,786.84 7,973,115.69 2,018,505.14 3,241,296.52 692,688.02 0.00 59,584,856.96

มลูคำ่สุทธิตำมบญัชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 48,821,605.00 87,370,255.31 9,652,362.46 10,848,956.51 8,050,701.90 5,227,558.63 6,526,985.86 985,110.07 177,483,535.74

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 48,821,605.00 66,295,355.43 5,946,296.15 4,182,840.69 406,252.79 6,027,650.65 37,673.60 28,883,704.25 160,601,378.56

คำ่เส่ือมรำคำซ่ึงรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทนุเบค็เสร็จ
             ส ำหรับปี  2554ส ำหรับปี  2562 13,097,390.25
             ส ำหรับปี  2553ส ำหรับปี  2561 9,929,080.93

                  (ลงช่ือ) ..........................................................…………................………………………………..... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                               (                                                                                                                                   )
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(หน่วย:บำท)



11.  ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ (ต่อ)

       อำคำรและอุปกรณ์ท่ีหกัค่ำเส่ือมรำคำจนหมดมูลค่ำแลว้ แต่ยงัคงใชง้ำนอยูมี่รำคำทุน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561
จ ำนวน 10,286,593.30 บำท  และ 17,598,215.99 บำท ตำมล ำดบั 
       ณ  วนัท่ี  31  ธนัวำคม  2562  และ  2561  ท่ีดินบำงส่วน   จ  ำนวน  39,251,515.00  บำท    อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วน 
มูลค่ำสุทธิ   จ  ำนวน   85,746,463.98  บำท  และ  64,579,578.68  บำท   ตำมล ำดบั   ไดจ้ดจ ำนองค ้ำประกนัสินเช่ือจำกธนำคำร
แห่งหน่ึง   ตำมหมำยเหตุ 14

12.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ มีรำยกำรเปล่ียนแปลงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สรุปไดด้งัน้ี

หน่วย : บำท
โปรแกรม รวม
คอมพิวเตอร์

       รำคำทุน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 9,139,324.34 9,139,324.34
ซ้ือเพ่ิม 336,800.00 336,800.00
จ ำหน่ำย/โอน (7,000.00)               (7,000.00)               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 9,469,124.34 9,469,124.34
ซ้ือเพ่ิม 474,909.03 474,909.03
จ ำหน่ำย/โอน 152,800.00 152,800.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 10,096,833.37 10,096,833.37

       ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2561 1,019,185.88 1,019,185.88
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 944,953.69 944,953.69
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย (3,668.23)               (3,668.23)               
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 1,960,471.34 1,960,471.34
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,003,886.67 1,003,886.67
จ ำหน่ำย/โอน 60,785.10 60,785.10
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 3,025,143.11 3,025,143.11

       มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 7,071,690.26 7,071,690.26
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 7,508,653.00 7,508,653.00

       ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  2562 1,003,886.67
       ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  2561 944,953.69

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                (                                                                                                            )
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13.  สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี ประกอบด้วย

13.1  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 ส่วนประกอบของภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  มีดงัน้ี

(หน่วย : บำท)
31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 7,271,630.26         4,463,384.35     
สุทธิ 7,271,630.26         4,463,384.35                                                 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีมีดงัน้ี
(หน่วย : บำท)

1 มกรำคม 2561 ก ำไรหรือ ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 2561 ก ำไรหรือ ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 2562

ขำดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน  ขำดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน

 หมายเหต ุ 13.2

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 0.00  (2,299,178.35) 0.00 2,299,178.35 0.00 0.00 2,299,178.35

 ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับคืน 0.00 0.00 0.00 0.00  (340,115.40) 0.00 340,115.40

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน

   ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 1,511,189.21  (313,786.39)  (339,230.40) 2,164,206.00  (1,222,449.71)  (1,245,680.80) 4,632,336.51

รวม 1,511,189.21  (313,786.39)  (339,230.40) 4,463,384.35  (1,562,565.11)  (1,245,680.80) 7,271,630.26

13.2  ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม  2562 และ 2561  สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บำท)

31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561

         ภำษเีงนิได้ปัจจุบัน

         ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 11,188,071.83 15,972,147.28

         ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี

         ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (1,562,565.11)        (2,612,964.74)    

         ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 9,625,506.72         13,359,182.54   

                                     (ลงช่ือ) ....................................................……………………………………..... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                                                  (                                                                                                                    )
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บนัทึกเป็นรำยจ่ำย  (รำยได)้ใน บนัทึกเป็นรำยจ่ำย (รำยได)้ ใน



13.  สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี (ต่อ) 

13.3  การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง

อตัรำภำษี บาท อตัรำภำษี

ร้อยละ ร้อยละ

         ก  าไรก่อนภาษีเงินได้ 47,377,533.59 65,350,817.40

         จ  านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 9,475,506.72 20 13,070,163.48

         ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี 150,000.00 206,200.77

         รายการปรับปรุงปีก่อนๆ 0.00 82,818.29

         ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น

                 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 20.32 9,625,506.72 20.31 13,359,182.54

14.  เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน ประกอบดว้ย

(หน่วย:บำท)
31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 219,551,902.35 178,455,030.17
รวม 219,551,902.35 178,455,030.17

       ณ  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 บริษทัฯ  มีเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรและเงินกูย้มืระยะสั้นกบัธนำคำร 2 แห่ง  
วงเงินรวม  965  ลำ้นบำท     อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ  MLR  ถึง  MOR  ต่อปี     ค  ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินบำงส่วน 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำง บำงส่วน  ตำมหมำยเหตุ 11 ค ้ำประกนัโดยกรรมกำร และบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 แห่ง 

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                (                                                                                                            )
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บาท

Thursday, December 31, 2561Friday, December 31, 2562



15.  เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  ประกอบดว้ย

(หน่วย:บำท)
31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561

เจำ้หน้ีกำรคำ้
        เจำ้หน้ีกำรคำ้ 37,902,601.57 28,704,724.26
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  
        เจำ้หน้ีค่ำทรัพยสิ์น 1,320,338.78 2,292,000.00
        เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 1,974,435.76 1,343,694.82
        เงินมดัจ ำรับค่ำสินคำ้ 1,625,226.89 2,969,576.63
        ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 8,227,355.10 6,957,317.33
        เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 1,785,740.27 1,261,539.07
        เจำ้หน้ีอ่ืนๆ 1,894,091.14 1,929,880.49
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  54,729,789.51 45,458,732.60

16. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน

       บริษทัฯ  มีภำระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังำน   ตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 

ในกำรใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยแุก่พนกังำนตำมสิทธิและอำยงุำนและผลประโยชน์จำกกำรใหบ้ริกำรระยะยำว

       โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก  ำหนดไวมี้ควำมเส่ียงจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ควำมเส่ียง

ของช่วงชีวิต ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนและควำมเส่ียงจำกอตัรำตลำด (เงินลงทุน)

(หน่วย:บำท)

 31 ธนัวำคม 2562 31 ธนัวำคม 2561

ภำระผกูพนัตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงัน้ี
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนั 23,161,682.51 10,821,030.00

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                (                                                                                                            )
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16. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ)

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน มีดงัน้ี

(หน่วย:บำท)

2562 2561

มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 10,821,030.00 7,555,946.07

ผลประโยชน์พนกังำนท่ีจ่ำยระหวำ่งปี  (119,490.00)  (156,675.00)

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน

ตน้ทุนบริกำรงวดปัจจุบนั 3,067,271.36 1,494,967.93

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 427,087.35 230,639.00

ตน้ทุนบริกำรในอดีต 2,737,379.80 0.00

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 6,228,404.00 1,696,152.00
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 23,161,682.51 10,821,030.00

ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ท่ีแสดงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำม 2562 และ 2561  มีดงัน้ี 
(หน่วย:บำท)

 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561
       ตน้ทุนขำยและบริกำร 419,986.82 0.00
       ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 1,944,412.87 0.00
       ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 3,867,338.81 1,725,606.93

รวมค่ำใชจ่้ำย 6,231,738.51 1,725,606.93

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                (                                                                                                            )
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16. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ)

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจำก
(หน่วย:บำท)

 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561
กำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำน
       กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 5,779,255.00 1,659,777.00
       กำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนทำงกำรเงิน 449,149.00 36,375.00

รวม 6,228,404.00 1,696,152.00

       ขอ้สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ( Actuarial Technique) มีดงัน้ี

อตัรำกำรคิดลด ร้อยละ 1.71 ร้อยละ 3.08
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 5.00
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน ร้อยละ 0.00 - 22.00 ร้อยละ 0.00 - 22.00 

(ข้ึนอยูก่บัระยะเวลำกำรท ำงำนของพนกังำน) (ข้ึนอยูก่บัระยะเวลำกำรท ำงำนของพนกังำน)

อตัรำมรณะ ร้อยละ 100 ของตำรำงมรณะไทยปี 2560 ร้อยละ 100 ของตำรำงมรณะไทยปี 2560
อตัรำกำรทุพพลภำพ ร้อยละ     0 ของตำรำงมรณะไทยปี 2560 ร้อยละ     0 ของตำรำงมรณะไทยปี 2560

       ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.12.2 บริษทัฯ ไดบ้นัทึกผลกระทบจำกพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน
ฉบบัใหม่ ในไตรมำส 2 ปี 2562 แลว้จ ำนวน 2,737,380.80  บำท

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว 
กำรเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีอำจเป็นไปได้

อยำ่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรำยงำน โดยถือว่ำขอ้สมมติฐำนอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก  ำหนดไว้
เป็นจ ำนวนเงิน ดงัต่อไปน้ี
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16.  ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน (ต่อ)

(หน่วย:บำท)
31  ธนัวำคม  2562 31  ธนัวำคม  2561

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์  เพ่ิมข้ึน(ลดลง) เพ่ิมข้ึน(ลดลง)
อตัรำกำรคิดลดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1                                       (2,426,942.00)  (1,168,781.00)
อตัรำกำรคิดลดลดลงร้อยละ  1 2,803,195.00 1,356,389.00
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 2,802,278.00 1,315,972.00
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนลดลงร้อยละ 1  (2,445,653.00)  (1,154,725.00)
อตัรำกำรหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10  (649,587.00)  (401,334.00)
อตัรำกำรหมุนเวียนลดลงร้อยละ 10 722,188.00 438,685.00

17. ทุนจดทะเบียน 
       ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 วนัท่ี 27 พฤษภำคม 2562 มีมติพิเศษให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน จำก 200 
ลำ้นบำท  เป็น 225 ลำ้นบำท   แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 2,250,000 หุน้  หุน้ละ 100.00 บำท  โดยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรม
พฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2562 
  

18.  ทุนส ำรองตำมกฎหมำย
       ตำมบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์บริษทัฯ จะตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิอยำ่งนอ้ยร้อยละ 5 เป็นทุนส ำรอง
ตำมกฎหมำยทุกคร้ังท่ีประกำศจ่ำยเงินปันผลจนกว่ำทุนส ำรองตำมกฎหมำยจะมีจ ำนวนเท่ำกบัร้อยละ  10  ของทุนจดทะเบียน 
ทุนส ำรองตำมกฎหมำยน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได้

19.  เงนิปันผลจ่ำย
        ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เม่ือวนัท่ี 30 เมษำยน 2562 มีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้
จ  ำนวน 2 ลำ้นหุน้ หุน้ละ 20.00 บำท  เป็นเงิน 40 ลำ้นบำท และจดัสรรไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย  จ  ำนวน  20  ลำ้นบำท 
โดยไดจ่้ำยเงินปันผลไปแลว้เม่ือวนัท่ี  2  พฤษภำคม  2562   จ ำนวน  20  ลำ้นบำท   และวนัท่ี  24  พฤษภำคม  2562  จ ำนวน 
20 ลำ้นบำท 
      ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั   คร้ังท่ี  2/2562    เม่ือวนัท่ี  15  มิถุนำยน  2562   มีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผล
ระหว่ำงกำลให้แก่ผูถื้อหุน้ จ  ำนวน 2.25 ลำ้นหุน้  เป็นเงิน 30 ลำ้นบำท   และจดัสรรไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย  จ  ำนวน 
2.50 ลำ้นบำท โดยไดจ่้ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแลว้เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2562 
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20.  ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน

       ก  ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน ค  ำนวณโดยกำรหำรยอดก ำไร(ขำดทุน)ส ำหรับปี  ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียท่ีออก

และเรียกช ำระแลว้โดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 

       ก  ำไร(ขำดทุน)ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน  ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 แสดงไดด้งัน้ี

(หน่วย:บำท)

 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561

ก ำไรส ำหรับปี 37,752,026.87 51,991,634.86

จ ำนวนหุน้สำมญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 2,150,000.00 2,000,000.00
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 17.56 26.00

21.  ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 

       คำ่ตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นคำ่ใชจ่้ำยเก่ียวกบัเงินเดือน   คำ่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร   
ตำมนิยำมในประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ อนัไดแ้ก่  ผูจ้ดักำรหรือผูด้  ำรง
ต ำแหน่งระดบับริหำรส่ีรำยแรกต่อจำกผูจ้ดักำรลงมำ  และผูซ่ึ้งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบัผูบ้ริหำรรำย
ท่ีส่ีทุกรำย  
       คำ่ตอบแทนท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรส ำคญั ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีดงัน้ี 

(หน่วย:บำท)
 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น 26,629,703.00 20,021,004.00
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 2,457,154.11 398,161.00

รวม 29,086,857.11 20,419,165.00

22. ค่ำตอบแทนกรรมกำร

       คำ่ตอบแทนกรรมกำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษทัฯ ตำมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย
เบ้ียประชุมในฐำนะกรรมกำร
       ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561  บริษทัฯ  จ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำรจ ำนวน  492,500.00 บำท  และ 
320,000.00 บำท ตำมล ำดบั
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23. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ

       บริษทัฯ   และพนกังำนบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ  พ.ศ. 2530 
โดยบริษทัฯ  และพนกังำนจะจ่ำยเงินสมทบและเงินสะสมเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือน บริษทัฯ จ่ำยสมทบในอตัรำร้อยละ  3  และ
พนกังำนจ่ำยสะสมในอตัรำร้อยละ  3 - 15  ของเงินเดือน  และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบ
ว่ำดว้ยกองทุนของบริษทัฯ    กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน  เอม็เอฟซี   จ  ำกดั   เงินสมทบ
ท่ีจ่ำยเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561 มีจ  ำนวน 1,066,897.19 บำท และ 863,056.42
บำท ตำมล ำดบั

24.  ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ
       คำ่ใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญั ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561  มีดงัน้ี

(หน่วย:บำท)
31  ธนัวำคม  2562 31  ธนัวำคม  2562

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ 8,244,910.17  (27,203,735.57)
ซ้ือสินคำ้ 516,944,236.06 559,302,910.57
คำ่ใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 71,819,967.47 57,142,063.28
คำ่นำยหนำ้ 17,877,461.34 17,349,016.92
คำ่ตอบแทนผูบ้ริหำร  29,086,857.11 20,419,615.00
คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 14,101,276.92 10,874,034.62
คำ่ขนส่งสินคำ้ 3,900,700.00 3,871,788.46
ขำดทุนจำกกำรลดมูลคำ่สินคำ้ 0.00 11,495,891.77

25.  ข้อมูลทำงกำรเงนิจ ำแนกตำมส่วนงำน
25.1  ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯ   ท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำร
ด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำน และประเมิน
ผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ี ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  คือ  กรรมกำรผูจ้ดักำรของ
บริษทั  โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทัฯ ตำมกลุ่มของผลิตภณัฑ์
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25.  ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ)
25.2  ขอ้มลูทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนทำงธุรกิจของบริษทัฯ ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  2562 และ 2561  มีดงัน้ี 

(หน่วย:บำท)

ครัวเรือน พำณิชย์ อุตสำหกรรม สำรกรองและสำรเคมี อ่ืนๆ รวม

รำยได้ 233,768,660.66 250,306,052.28 171,701,425.43 77,271,799.58 226,540.27 733,274,478.23
ตน้ทุนขำยและบริกำร  (530,988,114.06)
ก ำไรขั้นตน้ 202,286,364.17
รำยไดอ่ื้น 5,259,197.02
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย   (71,105,645.65)
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  (82,242,195.15)
ตน้ทุนทำงกำรเงิน  (6,820,186.80)
ก ำไร(ขำดทุน)ก่อนภำษีเงินได้ 47,377,533.59
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้  (9,625,506.72)
ก ำไรส ำหรับปี 37,752,026.87

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 177,483,535.74
สินทรัพยอ่ื์น 453,200,283.61
รวมสินทรัพย์ 630,683,819.35

       ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวำคม  2561    ไมไ่ดแ้สดงขอ้มลูเปรียบเทียบส ำหรับขอ้มลูทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน
เน่ืองจำกไมมี่ขอ้มลู
       บริษทัฯ มิไดแ้สดงสินทรัพยจ์  ำแนกตำมส่วนงำนทำงธุรกิจเน่ืองจำกบริษทัฯ ใชสิ้นทรัพยร่์วมกนั
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25.  ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน (ต่อ)

25.3  บริษทัฯ  ด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ในประเทศไทยเพียงแห่งเดียว   จึงไม่ไดน้ ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงิน
จ ำแนกตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์
25.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่
         ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561  บริษทัฯ  ไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือเกินกวำ่
ร้อยละ 10  ของรำยไดร้วมของกิจกำร 

26.  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน

       บริษทัฯ ไม่มีนโยบำยท่ีจะประกอบธุรกรรมตรำสำรทำงกำรเงินนอกงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีเป็นตรำสำรอนุพนัธ์เพ่ือเก็ง
ก ำไรหรือเพ่ือกำรคำ้

26.1 นโยบำยกำรบญัชี

       รำยละเอียดของนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั    วิธีกำรท่ีใชซ่ึ้งรวมถึงเกณฑใ์นกำรรับรู้กำรวดัมูลค่ำและค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวกบั

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินแต่ละประเภทไดเ้ปิดเผยไวแ้ลว้ในหมำยเหตุขอ้ 3
26.2  ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ
       ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมสัญญำเกิดจำกกำรท่ีคูส่ัญญำไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำ ซ่ึงก่อใหเ้กิดควำมเสียหำย
แก่บริษทัฯ ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ลงัจำกหกัค่ำเผ่ือหน้ี
สงสัยจะสูญ ถือเป็นมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ
26.3  ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย

      ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย   ซ่ึงเกิดจำกควำมผนัผวนของอตัรำดอกเบ้ียในตลำด    บริษทัฯ ไม่มีควำมเส่ียงเก่ียวกบั

อตัรำดอกเบ้ีย เน่ืองจำกบริษทัฯ  ไม่มีวงเงินกูย้มืระยะยำว   เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นอตัรำดอกเบ้ียปรับข้ึนลง

ตำมอตัรำตลำด

26.4 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน

       26.4.1  บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือสินคำ้ป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บริษทัฯ ไดต้กลง

ท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรป้องกนัควำมเส่ียงซ่ึงสัญญำดงักล่ำวมีอำยไุม่เกิน

หน่ึงปี

                    บริษทัฯ มีสัญญำซ้ือเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้คงเหลือ ดงัน้ี

 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561  31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 30.20 - 30.60 0.00 422,978.76 0.00

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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อตัรำแลกเปล่ียนต่อบำท



26.  เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ)

       26.4.2  บริษทัฯ มีรำยกำรลูกหน้ีและเจำ้หน้ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ บริษทัฯ มิไดป้้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำแลก

เปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินสกุลต่ำงประเทศ   ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561  มียอด

ดงัต่อไปน้ี

 31 ธนัวำคม 2562  31 ธนัวำคม 2561

เจำ้หน้ีกำรคำ้

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 1,142,665.82 711,417.19

ยโูร 100.00 0.00

26.5 รำคำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน

       สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และ

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย เงินเบิกเกินบญัชี

และเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน    เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน    เงินกูย้มืระยะสั้นจำกบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั

       รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัรำคำยติุธรรม    นอกจำกน้ีผูบ้ริหำรเช่ือวำ่บริษทัฯ  

ไม่มีควำมเส่ียงจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีมีนยัส ำคญั

27. กำรบริหำรจัดกำรทุน

       วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญั   คือ  กำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมและกำรด ำรงไว้

ซ่ึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 งบกำรเงินแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่ำกบั 0.91 : 1 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561  เท่ำกบั 

0.72 : 1)

28.  ภำระผูกพนัและหนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้ในภำยหน้ำ

28.1  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 และ 2561  บริษทัฯ มีภำระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน

         28.1.1  จำกกำรใหธ้นำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนั

-  กำรใชไ้ฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำนครหลวง จ ำนวน 200,000.00 บำท 

-  กำรซ้ือขำยสินคำ้กบัหน่วยงำนรำชกำรแห่งหน่ึง จ  ำนวน 264,290.00 บำท และ 388,540.00 บำท ตำมล ำดบั

-  อำกรน ำเขำ้กบักรมศุลกำกร จ ำนวน   3,614,400.00  บำท

         28.1.2  จำกกำรเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต จ ำนวน 233,930.19  เหรียญดอลลำร์สหรัฐฯ แปลงค่ำเป็นเงินบำท จ ำนวน 
 7,095,406.77 บำท

28.2  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  บริษทัฯ มีภำระผกูพนัท่ีตอ้งส่งจดัส่งสินคำ้ ตำมใบสัง่ซ้ือ จ  ำนวน  2,254,551.17 บำท 

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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29.  กำรแก้ไขข้อผิดพลำดปีก่อน
      ในระหวำ่งปี 2562 บริษทัฯ พบขอ้ผิดพลำดเก่ียวกบักำรบนัทึกท่ีดิน อำคำร และอุปกรณ์ โดยบริษทัฯ ไม่ไดบ้นัทึกทรัพยสิ์น
บำงรำยกำรเขำ้มำในงบกำรเงินปีก่อนท ำใหร้ำยกำร  ท่ีดิน  อำคำรและอุปกรณ์   แสดงมูลค่ำสุทธิต ่ำกวำ่ควำมเป็นจริง   จ  ำนวน   
552,121.94 บำท บริษทัฯ  จึงไดแ้กไ้ขขอ้ผิดพลำดปีก่อนโดยน ำผลสะสมท่ีค  ำนวณข้ึนเสมือนวำ่บริษทัฯ บนัทึกบญัชีถูกตอ้งมำ
ปรับปรุงก ำไรสะสมตน้งวดของปี 2562 และปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปี 2561 ใหม่  ผลจำกกำรแกไ้ขขอ้ผิดพลำดดงักล่ำวท ำให้
งบกำรเงิน   ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวำคม  2561 แสดงรำยกำรท่ีดิน  อำคำรและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน จ ำนวน  552,121.94  บำท 
ค่ำเส่ือมรำคำเพ่ิมข้ึน  จ  ำนวน  414,091.469  บำท และก ำไรส ำหรับปีเพ่ิมข้ึนจ ำนวนเดียวกนั จ  ำนวนเงินท่ีมีกำรเปล่ียนแปลงต่อ
รำยกำรในงบกำรเงิน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 รำยละเอียดดงัน้ี

(หน่วย : บำท)

งบแสดงฐำนะกำรเงิน ยอดก่อนปรับปรุง เพ่ิมข้ึน(ลดลง) ยอดปรับปรุงใหม่
ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 160,049,256.62 # 552,121.94 # 160,601,378.56
ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรตน้ปี 91,020,201.37 966,213.40 91,986,414.77
ก ำไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรส้ินปี 142,069,006.09 552,121.94 # 142,621,128.03#

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 59,916,434.51 414,091.46 # 60,330,525.97
ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 51,048,804.72  (414,091.46) # 50,634,713.26

ก ำไร(ขำดทุน)ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 26.20  (0.20) # 26.00 #  
30.  คดฟ้ีองร้อง

      เม่ือวนัท่ี  10 เมษำยน 2561  กรมศุลกำกรแจง้ประเมินเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมอำกรน ำเขำ้ท่ีช ำระไวไ้ม่ครบถว้น    รวมเงินท่ีตอ้ง
ช ำระจ ำนวน 1,026,120.00 บำท  (ค ำนวณเงินเพ่ิมอำกรน ำเขำ้เดือนละ 7,545.00 บำท  ค  ำนวณถึงเดือนพฤษภำคม 2561) บริษทัฯ 
ไดย้ื่นอุทธรณ์กำรประเมิน  และเม่ือวนัท่ี 10 ตุลำคม 2561  บริษทัฯ ไดรั้บจดหมำยจำกส ำนกังำนศุลกำกรตรวจสินคำ้ลำดกระบงั  
วำ่ในระหวำ่งกำรอนุมติัใหทุ้เลำกำรเสียภำษี  ยงัไม่ตอ้งช ำระเงินอำกรจนกวำ่จะไดรั้บแจง้ค  ำวินิจฉยัอุทธรณ์   แต่ตอ้งไม่เกิน 9 ปี
นบัจำกวนัน ำของเขำ้ (น ำเขำ้เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2558) เวน้แต่กรณีท่ีกรมศุลกำกรไดย้ื่นฟ้องคดีเรียกร้องค่ำภำษีอำกรต่อศำลแลว้
      ฝ่ำยบริหำรเช่ือมัน่วำ่บริษทัฯ จะไม่ไดรั้บควำมเสียหำยจำกคดี บริษทัฯ จึงยงัไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินดงักล่ำวในงบกำรเงิน

31.  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน

        ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 25 มีนำคม 2563 มีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น
จ ำนวน 2.25 ลำ้นหุ้น หุ้นละ 18 บำทเป็นเงิน 40.50 ลำ้นบำท 

32.  กำรอนุมัติงบกำรเงิน
       งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกงบกำรเงินโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 มีนำคม 2563 

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561



 
 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท ฟังก์ช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด   
 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ฟังก์ชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ

งบกระแสเงินสด  สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน  และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย     

การบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ฟังกช์ัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2562  ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสด  สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน   โดยถูกต้องตามท่ีควร          

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

 เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น

วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ ์     

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํ

งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด 

ในการจัดทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษัทหรือหยุดดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลมีหน้าท่ีในการกาํกับดูแลกระบวนการในการจัดทาํรายงานทางการเงินของ

บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ

ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป  ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  และถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง    

แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง                                                    

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบ

การเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ

เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ

เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ

ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดง

ขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความ

มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณ

การทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร 
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• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของ

ผูบ้ริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญ          

ท่ี เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ท่ีอาจเป็นเหตุให้ เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อ

ความสามารถของบริษัทในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่

แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 

ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชี     

ท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู ้สอบบัญชีของข้าพเจ้า  อย่างไรก็ตาม  เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่า  

งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนําเสนอขอ้มูลโดยถูกต้องตาม      

ท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ

การตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัใน

ระบบการควบคุมภายใน  หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้          
 

ขา้พเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลว่า ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณ        

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจน

เร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและ

มาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

 บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

 

 

 (นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์) 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 

 

 

วนัท่ี  25 มีนาคม 2563 



บริษทั ฟังกช์ัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั
รำยงำนของผูส้อบบญัชีและงบกำรเงิน
ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563



(หน่วย:บำท)
หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562

สินทรัพย์  
สินทรัพยห์มุนเวียน
     เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 7 28,944,020.52 5,899,155.07
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 51,691,695.97 50,181,309.96
     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 9 555,020.00 456,394.00
     สินคำ้คงเหลือ 10 291,395,149.45 381,727,620.37
     สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 26.5 251,153.19 0.00
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 30,964.92 288,789.13

     รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 372,868,004.05 438,553,268.53
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
     ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 11 167,391,614.20 177,483,535.74
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 12 6,472,880.99 7,071,690.26
     สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 13.1 7,375,377.27 7,271,630.26
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 301,694.56 303,694.56

     รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 181,541,567.02 192,130,550.82
รวมสินทรัพย์ 554,409,571.07 630,683,819.35

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี………….เม่ือวนัท่ี ............………………….

             ขอรับรองวำ่รำยกำรขำ้งตน้เป็นควำมจริงและถูกตอ้งทกุประกำร 

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31  ธันวาคม  2563

บริษทั ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั



(หน่วย:บำท)
หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น  
หน้ีสินหมุนเวียน  
     เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 14 129,808,560.46 219,551,902.35
     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15 56,339,074.23 54,729,789.51
     ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลคำ้งจ่ำย  8,694,243.28 1,149,436.28
     ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับคืน 221,369.87 1,700,577.00

     รวมหน้ีสินหมุนเวียน 195,063,247.84 277,131,705.14
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  
     ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน
             ส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน 16 32,181,276.33 23,161,682.51

     รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 32,181,276.33 23,161,682.51
           รวมหน้ีสิน 227,244,524.17 300,293,387.65

ส่วนของผูถื้อหุ้น
     ทนุเรือนหุ้น
            ทนุจดทะเบียน
                   หุ้นสำมญั 2,250,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100.00 บำท 17 225,000,000.00 225,000,000.00

            ทนุท่ีออกและช ำระแลว้
                   หุ้นสำมญั 2,250,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100.00 บำท 225,000,000.00 225,000,000.00
     ก  ำไรสะสม
            จดัสรรแลว้
                   ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 18,19 22,500,000.00 22,500,000.00
            ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 79,665,046.90 82,890,431.70

           รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 327,165,046.90 330,390,431.70
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 554,409,571.07 630,683,819.35

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

ณ วนัที่ 31  ธันวาคม  2563
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บริษทั ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



(หน่วย : บำท)
หมำยเหตุ 31  ธนัวำคม 2563 31  ธนัวำคม 2562

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 855,904,286.96 733,274,478.23
ตน้ทนุขำยและบริกำร (610,975,409.12) (530,988,114.06)
ก ำไรขั้นตน้ 244,928,877.84 202,286,364.17
รำยไดอ่ื้น ๆ

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 3,983,853.03 0.00
รำยไดอ่ื้น ๆ 10,842,038.82 5,162,590.74

ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ 82,673.01 0.00
ตน้ทนุในกำรจดัจ ำหน่ำย (75,384,566.22) (71,105,645.65)
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (91,474,757.71) (82,242,195.15)
ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 92,978,118.77 54,101,114.11
รำยไดท้ำงกำรเงิน 83,902.67 96,606.28
ตน้ทนุทำงกำรเงิน - ดอกเบ้ียจ่ำย (5,304,452.83) (6,820,186.80)
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 87,757,568.61 47,377,533.59
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 13.2 (17,462,303.69) (9,625,506.72)
ก ำไรส ำหรับปี 70,295,264.92 37,752,026.87
ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน

รำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั
   ผลก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ของผลประโยชนพ์นกังำนท่ีก ำหนดไว้ (3,517,662.38) (6,228,404.00)
   รำยได้(ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินไดข้องรำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

          ไวใ้นก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั 703,532.48 1,245,680.80
ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีสุทธิจำกภำษี (2,814,129.90) (4,982,723.20)
ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 67,481,135.02 32,769,303.67

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 20 31.24 17.56

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี  

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

บริษทั ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม  2563
 



ทุนเรือนหุ้นท่ีออก รวม

และช ำระแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร

หุ้นสำมญั ทุนส ำรอง

หมำยเหตุ ตำมกฎหมำย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 ท่ีเคยรำยงำนไว ้ 225,000,000.00 22,500,000.00 82,890,431.70 330,390,431.70

ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยบญัชี 4 0.00 0.00 168,480.18 168,480.18

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 (หลงัปรับปรุง ) 225,000,000.00 22,500,000.00 83,058,911.88 330,558,911.88

เงินปันผลจ่ำย 19 0.00 0.00 (70,875,000.00) (70,875,000.00)

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวม ส ำหรับปี 0.00 0.00 67,481,135.02 67,481,135.02
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 225,000,000.00 22,500,000.00 79,665,046.90 327,165,046.90

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 200,000,000.00 0.00 142,621,128.03 342,621,128.03

เพ่ิมทุน 17 25,000,000.00 0.00 0.00 25,000,000.00

ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 18,19 0.00 22,500,000.00 (22,500,000.00) 0.00

เงินปันผลจ่ำย 19 0.00 0.00 (70,000,000.00) (70,000,000.00)

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวม ส ำหรับปี 0.00 0.00 32,769,303.67 32,769,303.67
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 225,000,000.00 22,500,000.00 82,890,431.70 330,390,431.70

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

บริษทั ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั

ก ำไรสะสม

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : บำท)

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2563



(หน่วย : บำท)
31  ธนัวำคม 2563 31  ธนัวำคม 2562

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
     ก  ำไรส ำหรับปี 70,295,264.92 37,752,026.87
     รำยกำรปรับกระทบก ำไรเป็นเงินสดรับ(จ่ำย)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
              ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 17,462,303.69 9,625,506.72
              ค่ำเส่ือมรำคำ 17,148,646.87 13,097,390.25
              ค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,103,032.19 1,003,886.67
              ผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (2562 : หน้ีสงสยัจะสูญ) 55,100.99 387,891.18
              หน้ีสูญ 0.00 7,099.45
              ผลประโยชนพ์นกังำน 5,713,281.44 6,231,738.51
              ประมำณกำรหน้ีสินรับคืน 0.00 1,700,577.00
              บริจำคสินทรัพยจ์ำกกำรเลิกใช้ 4,349.61 0.00
              (ก ำไร)ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 46,815.72 (1,338,833.62)
              (ก ำไร)ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียน (10,821.88) 0.00
              โอนกลบัค่ำเผ่ือจำกกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ (7,076,752.63) 0.00
              โอนกลบัประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับคืน (1,479,207.13) 0.00
              โอนกลบัประมำณกำรจำกกำรลดมูลค่ำเงินมดัจ ำค่ำสินคำ้ (104,796.51) 0.00
              ก  ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ (82,673.01) 0.00
              ดอกเบ้ียรับ (83,902.67) (96,606.28)
              ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 5,304,452.83 6,820,186.80
     ก  ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 108,295,094.43 75,190,863.55
     สินทรัพยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
              ลูกหน้ีกำรคำ้ (6,279,095.58) 2,277,692.11
              ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 4,818,908.65 (5,536,534.16)
              สินคำ้คงเหลือ 97,409,223.55 (18,071,595.12)
              สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 257,824.21 544,100.55
              สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 2,000.00 (152,750.00)

สินทรัพยจ์ำกกำรด ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง 96,208,860.83 (20,939,086.62)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี  

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

บริษทั ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  2563



(หน่วย : บำท)
หมำยเหตุ 31  ธนัวำคม 2563 31  ธนัวำคม 2562

     หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
           เจำ้หน้ีกำรคำ้ (33,743,697.00) 9,197,877.31
           เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5,796,911.27 1,059,648.28

หน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (27,946,785.73) 10,257,525.59
     เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน 176,557,169.53 64,509,302.52
           เงินจ่ำยผลประโยชนพ์นกังำน (211,350.00) (119,490.00)
           จ่ำยภำษีเงินได้ (9,317,711.22) (21,411,408.60)
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 167,028,108.31 42,978,403.92
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ
           เงินสดจ่ำยจำกกำรใหกู้ย้มืระยะสั้น (98,626.00) 0.00
           เงินสดจ่ำยซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (7,912,271.70) (32,831,975.45)
           เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (504,222.92) (474,909.03)
           เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 14,628.51 3,127,585.52
           เงินสดรับดอกเบ้ีย 83,399.11 96,606.28
           เงินสดรับคืนจำกกำรใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 41,376.00
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ (8,417,093.00) (30,041,316.68)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
           เงินสดรับจำก(จ่ำยเพ่ือช ำระ)เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (89,743,341.89) 41,096,872.18
           เงินสดรับจำกกำรเพ่ิมทนุ 0.00 25,000,000.00
           เงินสดจ่ำยปันผล (40,500,000.00) (70,000,000.00)
           เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย (5,322,807.97) (6,834,994.26)
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน (135,566,149.86) (10,738,122.08)
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพ่ิมข้ึน - สุทธิ 23,044,865.45 2,198,965.16
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัตน้ปี 5,899,155.07 3,700,189.91
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัส้ินปี 7  28,944,020.52 5,899,155.07

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี  

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  2563

 -  2  -
บริษทั ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั



1.  ข้อมูลทั่วไป

  กำรจดทะเบียน :  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดั ทะเบียนเลขท่ี 0105540000934 เม่ือวนัท่ี 3 มกรำคม 2540
  ท่ีตั้งบริษทั :  เลขท่ี 313 ถนนเจริญพฒันำ  แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ  กรุงเทพมหำนคร
  ประเภทธุรกิจ :  จ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน ้ำ  เคร่ืองสูบน ้ำ  เคมีภณัฑ ์อุปกรณ์ส ำหรับเคร่ืองกรองน ้ำ
  ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ :  บริษทั ฟังกช์ัน่ กรุ๊ป จ  ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 86.69 ของหุ้นท่ีออกและช ำระแลว้

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิและน าเสนองบการเงนิ

2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน
งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดย สภำวิชำชีพ

บญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์(“สภำวิชำชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
ลงวนัท่ี  22 มกรำคม  2544 เร่ือง กำรจดัท ำและส่งงบกำรเงินและรำยกำรเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั
จดทะเบียน  พ.ศ. 2544    โดยรูปแบบกำรน ำเสนองบกำรเงินไม่แตกต่ำงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
ลงวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2562  เร่ือง ก ำหนดรำยกำรยอ่ท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562

งบกำรเงินของบริษทัฯ    จดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทนุเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของรำยกำรในงบกำรเงิน
ยกเวน้รำยกำรท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั
       ในระหวำ่งปี บริษทัฯ ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ  ำนวนหลำยฉบบั     ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี  1  มกรำคม  2563 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำ
เทำ่เทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ         โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำง
กำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน     กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ี
ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทั อยำ่งไรก็ตำม มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่    ซ่ึงไดมี้
กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี
       มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงนิ

       มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั 
ไดแ้ก่

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
          ฉบบัท่ี  7               กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
          ฉบบัท่ี  9               เคร่ืองมือทำงกำรเงิน

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

บริษทั  ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31  ธันวาคม  2563

 



2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิและน าเสนองบการเงนิ (ต่อ)

2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั (ต่อ)
มำตรฐำนกำรบญัชี
          ฉบบัท่ี  32             กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
          ฉบบัท่ี  16             กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทนุสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ
          ฉบบัท่ี  19             กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทนุ

       มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและกำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือรำคำทนุตดัจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำกประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแส
เงินสดตำมสญัญำและแผนธุรกิจของกิจกำร   (Business Model)  หลกักำรเก่ียวกบัวิธีกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำง
กำรเงินโดยใชแ้นวคิดของผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน   และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึง
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
       กำรน ำมำตรฐำนกลุ่มน้ีมำถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษทัฯ จำกรำยกำรดงัต่อไปน้ี
        - กำรรับรู้รำยกำรผลขำดทนุดำ้นเครดิต    บริษทัฯ  รับรู้ผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
โดยไม่จ  ำเป็นตอ้งรอใหเ้หตุกำรณ์ท่ีมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน   บริษทัฯ จะใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรพิจำรณำค่ำเผ่ือ
ผลขำดทนุท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยสุ ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้      โดยผูบ้ริหำรของบริษทัฯ  พิจำรณำแลว้วำ่กำรรับรู้รำยกำรผล
ขำดทนุดำ้นเครดิตขำ้งตน้ไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัใหมี้กำรปรับปรุงก ำไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563
         - กำรรับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์บริษทัฯ รับรู้รำยกำรตรำสำรอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรก ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม  ณ วนัท่ีเขำ้ท ำ
สญัญำ และวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยติุธรรมของ
ตรำสำรอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ 
       มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า

       มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   ฉบบัท่ี  16  ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชี  ฉบบัท่ี  17  เร่ือง สญัญำเช่ำ  และกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง  มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้  ำหนดหลกักำรของกำรรับรู้รำยกำร  กำรวดัมูลค่ำ  กำรแสดงรำยกำรและ
กำรเปิดเผยขอ้มูลของสญัญำเช่ำ       และก ำหนดใหผู้เ้ช่ำรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส ำหรับสญัญำเช่ำทกุรำยกำรท่ีมีระยะเวลำ
ในกำรเช่ำมำกกวำ่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์ำ้งอิงนั้นมีมูลค่ำต  ่ำ
       กำรบญัชีส ำหรับผูใ้หเ้ช่ำไม่มีกำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกมำตรฐำนกำรบญัชี  ฉบบัท่ี  17   ผูใ้หเ้ช่ำยงัคงตอ้ง
จดัประเภทสญัญำเช่ำเป็นสญัญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสญัญำเช่ำเงินทนุ
       มำตรฐำนน้ีไม่มีผลกระทบต่องบกำรเงินของบริษทั
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2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินและน าเสนองบการเงิน (ต่อ)

2.3  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
       1 มกรำคม 2564
       สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบั
ผูใ้ชม้ำตรฐำน  เช่น กำรปรับปรุงกำรอำ้งอิงกรอบแนวคิดในมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ค  ำนิยำมของธุรกิจ  ค  ำนิยำม
ของควำมมีสำระส ำคญั
       ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงินในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำว
มำถือปฏิบติั

3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั  

3.1 กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย
       รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือลูกคำ้มีอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีกำรส่งมอบสินคำ้ใหก้บัลูกคำ้ 
ส ำหรับสัญญำท่ีใหสิ้ทธิลูกคำ้ในกำรคืนสินคำ้      รำยไดจ้ะรับรู้ในจ ำนวนท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ในระดบัสูงมำกวำ่
จะไม่มีกำรกลบัรำยกำรอยำ่งมีนยัส ำคญัของรำยไดท่ี้รับรู้สะสม     ดงันั้น    รำยไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมำณกำรรับคืน
สินคำ้  ซ่ึงประมำณกำรจำกขอ้มูลในอดีต  และไม่รวมจ ำนวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสำม ภำษีมูลค่ำเพ่ิม  และแสดงสุทธิจำก
ส่วนลดกำรคำ้และส่วนลดตำมปริมำณ
       รำยไดค้่ำบริกำร รับรู้รำยไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้เสร็จ
       รำยไดค้่ำเช่ำส ำหรับสัญญำเช่ำด ำเนินงำน รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ
       ดอกเบ้ียรับ รับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
       รำยไดอ่ื้นและค่ำใชจ่้ำย รับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง
3.2  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
       เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกสถำบนักำรเงินซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำ
ไม่เกิน 3 เดือน และไม่ติดภำระผกูพนั
3.3  สินคำ้คงเหลือ
       บริษทัฯ  แสดงสินคำ้คงเหลือในรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกวำ่   รำคำทุนค ำนวณโดย
วิธีเขำ้ก่อน-ออกก่อน
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3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั  (ต่อ)

3.4  ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์
       บริษทัฯ แสดงรำคำอำคำรและอุปกรณ์ในรำคำทุนหกัดว้ยค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ยกเวน้
ท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำงแสดงในรำคำทุนหกัค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี)      โดยรำคำทุนรวมถึงรำยจ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรง เพ่ือใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสถำนท่ีและสภำพท่ีพร้อมใชง้ำน   บริษทัฯ  ค  ำนวณค่ำเส่ือมรำคำสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง
ตำมอำยกุำรใชง้ำนโดยประมำณของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ซ่ึงพิจำรณำแต่ละส่วนประกอบแยกต่ำงหำกจำกกนั เม่ือแต่ละ
ส่วนประกอบนั้นมีสำระส ำคญั และประมำณกำรอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี

อำคำรโรงงำนและส ำนกังำน 5-20  ปี
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  5  ปี
อุปกรณ์ส ำนกังำนและคอมพิวเตอร์  5  ปี
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน  5  ปี
ยำนพำหนะ  5  ปี
สินทรัพยถ์ำวรอ่ืน  5  ปี

       บริษทัฯ ไม่คิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง
       ทุกส้ินรอบระยะเวลำของรำยงำนจะทบทวนและปรับปรุงมูลค่ำคงเหลือและอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย์
ใหเ้หมำะสม  
       ตน้ทุนของกำรปรับปรุงสินทรัพยใ์หดี้ข้ึนอยำ่งส ำคญั   ตน้ทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงแทนส่วนประกอบของ
รำยกำร ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ตำมระยะเวลำท่ีก ำหนด  บริษทัฯ  จะรับรู้ตน้ทุนดงักล่ำวไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของรำคำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละคิดค่ำเส่ือมรำคำ     ทั้งน้ีส ำหรับกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนแทนและไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของ
รำคำตำมบญัชีของสินทรัพย ์บริษทัฯ จะตดัมูลค่ำตำมบญัชีของส่วนประกอบท่ีถูกเปล่ียนแทนออก
3.5 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
       บริษทัฯ แสดงรำคำสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ในรำคำทุนหกัดว้ยค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี)
       บริษทัฯ   ตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    ท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ  ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น   และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยน์ั้น เกิดกำร
ดอ้ยค่ำ  บริษทัฯ  จะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปี
เป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
       สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์จ  ำกดัมีดงัน้ี

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3-10    ปี

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

  - 4 -



3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั  (ต่อ)
3.6 กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน
       ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯ จะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิ
กำรใช ้   อสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุนหรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของบริษทั     หำกมีขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจ
ดอ้ยค่ำ     และจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ไม่ทรำบ
แน่นอนเป็นรำยปี   บริษทัฯ รับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต  ่ำกวำ่มูลค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น     ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพย์
หรือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่ 
      บริษทัฯ  จะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในงบก ำไรขำดทุน
3.7  กำรบนัทึกตน้ทุนกำรกูย้มืเป็นรำคำทุนของสินทรัพย์
       ตน้ทุนกำรกูย้มืจะตั้งเป็นรำคำทุนของสินทรัพยเ์ม่ือบริษทัฯ มีตน้ทุนกำรกูย้มืท่ีเกิดข้ึนจริงเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์จ  ำตอ้ง
อำศยัระยะเวลำช่วงหน่ึงก่อนท่ีสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใชง้ำน  กำรตั้งตน้ทุนกำรกูย้มืเป็นรำคำทุนของสินทรัพย ์จะหยดุ
เม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใชง้ำน
3.8  สัญญำเช่ำ
       ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ บริษทัฯ จะประเมินวำ่สัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่โดยสัญญำ
จะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ  ถำ้สัญญำนั้นมีกำรใหสิ้ทธิในกำรควบคุมกำรใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับ
ช่วงเวลำหน่ึงเพ่ือเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน
       3.8.1 บริษทัฯ ในฐำนะผูเ้ช่ำ 
       สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต  ่ำ
       สัญญำเช่ำท่ีมีอำยสุัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือนอ้ยกวำ่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิง
มีมูลค่ำต  ่ำ จะถูกรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ
       3.8.2 บริษทัฯ ในฐำนะผูใ้หเ้ช่ำ
       สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำ
ด ำเนินงำน    บริษทัฯ บนัทึกจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นรำยไดใ้นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำม
วิธีเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนจำกกำรไดม้ำซ่ึงสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมในมูลค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยอ์ำ้งอิงและรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดอำยสุัญญำเช่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำ
3.9  รำยกำรธุรกิจกบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั
       บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ   หมำยถึง  บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ  หรือ ถูกควบคุม
โดยบริษทัฯ ไม่วำ่จะเป็นทำงตรงหรือทำงออ้มหรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำร
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั      ยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบับริษทัฯ    ผูบ้ริหำรคนส ำคญั  
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯ ท่ีมีอ  ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ
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3.10  ประมำณกำรหน้ีสิน
         บริษทัฯ  จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่    ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนัตาม
กฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต  ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลใหสู้ญเสีย
ทรัพยากรท่ีมีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนั      และจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่า
เช่ือถือ หากบริษทัฯ คาดวา่จะไดรั้บคืนรายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปเพ่ือประมาณการหน้ีสินทั้งหมดหรือบางส่วนอยา่งแน่นอน
บริษทัฯ จะรับรู้รายจ่ายท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก แต่ตอ้งไม่เกินจ านวนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง

         ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการปรับปรุงบญัชีในปีถดัไปต่อมูลค่าสินทรัพยย์กไป ณ วนัท่ี
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน  ไดแ้ก่   หน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังำน    เป็นมูลค่ำท่ีประมำณกำรโดยผูเ้ช่ียวชำญตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั และผูบ้ริหำรใหก้ำรรับรอง กำรประมำณกำรในเร่ืองน้ีค่อนขำ้งมีควำมไม่แน่นอนอนัเน่ืองมำจำก
ลกัษณะของโครงกำรท่ีมีระยะเวลำยำว    (หมำยเหตุ 3.11.2)   กำรประมำณกำรในเร่ืองอ่ืนๆ  ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งของหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินน้ี
3.11  กองทุนส ำรองเล้ียงชีพและผลประโยชน์ของพนกังำน
         3.11.1  กองทุนส ำรองเล้ียงชีพพนกังำน
         บริษทัฯ  จดัใหมี้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนกำรจ่ำยสมทบตำมท่ีไดก้  ำหนดกำรจ่ำยสมทบไวแ้ลว้ 
สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ   ไดแ้ยกออกไปจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯ   และไดรั้บกำรบริหำรโดยผูจ้ดักำรกองทุน
ภำยนอก        กองทุนส ำรองเล้ียงชีพดงักล่ำวไดรั้บเงินสะสมเขำ้กองทุนจำกพนกังำนและเงินสมทบจำกบริษทัฯ      เงินจ่ำย
สมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดรำยกำรนั้น
         3.11.2  ผลประโยชน์พนกังำน
         บริษทัฯ   จดัใหมี้ผลประโยชน์ของพนกังำน หลงักำรเลิกจำ้งเพ่ือจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเป็นไปตำมกฎหมำยแรงงำนไทย
มูลค่ำปัจจุบนัของหน้ีสินผลประโยชน์ของพนกังำน   ไดถู้กรับรู้รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินโดยกำรประมำณกำรตำม
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้   ( Projected  Unit  Credit  Method )  ซ่ึงค  ำนวณ
โดยนกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญำต   โดยใชเ้ทคนิคกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  (Actuarial 
Technique) อนัเป็นประมำณกำรจำกมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยในอนำคต   และค ำนวณคิดลดโดย
ใชอ้ตัรำดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบำลท่ีมีก ำหนดเวลำใกลเ้คียงกบัระยะเวลำของหน้ีสินดงักล่ำว     โดยประมำณกำรกระแส
เงินสด     ท่ีคำดวำ่จะตอ้งจ่ำยในอนำคตนั้น  ประมำณกำรจำกเงินเดือนพนกังำน  อตัรำกำรลำออก   อำยงุำน   และปัจจยัอ่ืน 
ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำร      จะรับรู้รำยกำรในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    ส ำหรับรอบระยะเวลำ
บญัชีท่ีเกิดรำยกำรนั้น   ส่วนค่ำใชจ่้ำยท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชน์พนกังำนจะบนัทึกในก ำไรหรือขำดทุนเพ่ือกระจำยตน้ทุน
ดงักล่ำวตลอดระยะเวลำของกำรจำ้งงำน
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         3.11.2  ผลประโยชน์พนกังำน (ต่อ)
         เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2562 พระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัใหม่ไดป้ระกำศใชแ้ลว้ในรำชกิจจำนุเบกษำ โดยมี
ผลบงัคบัใชเ้ม่ือพน้ก ำหนดสำมสิบวนันบัแต่วนัประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นตน้ไป         “ซ่ึงก ำหนดอตัรำค่ำชดเชย
เพ่ิมเติมกรณีเลิกจำ้ง    ส ำหรับลูกจำ้งท่ีท  ำงำนติดต่อกนัครบยี่สิบปีข้ึนไปใหจ่้ำยไม่นอ้ยกวำ่ค่ำจำ้งอตัรำสุดทำ้ยส่ีร้อยวนั”  
โดยบริษทัฯ   ไดบ้นัทึกผลกระทบจำกพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำนฉบบัดงักล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ขอ้ 16
3.12  รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ
         รำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีค่ำเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ  บนัทึกเป็นเงินบำทดว้ยอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำร   ยอดคงเหลือของบญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ     ณ  วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงินได้
แปลงค่ำเป็นเงินบำท  ดว้ยอตัรำแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
         ก  ำไรขำดทุนจำกกำรแลกเปล่ียนเงินตรำถือเป็นรำยไดห้รือค่ำใชจ่้ำยประจ ำปี  
3.13 ภำษีเงินได้
         ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
         3.13.1 ภำษีเงินไดปั้จจุบนั
         บริษทัฯ  บนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ    โดยค ำนวณจำก
ก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร
         3.13.2 ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
         บริษทัฯ บนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำว ระหวำ่งรำคำตำมบญัชีของสินทรัพย ์และหน้ีสิน
ณ  วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น     โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
 -   หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร
 -   สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจะถูกรับรู้ส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษี   และผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯ จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์
จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 
 -   สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดจำกกำรรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ใช่กำรรวม
ธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบต่อก ำไรทำงบญัชีและก ำไรหรือขำดทุนทำงภำษี   
         บริษทัฯ  จะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและ
จะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่บริษทัฯ จะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อ
กำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์
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                (                                                                                                            )
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3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั  (ต่อ)

3.13 ภำษีเงินได ้(ต่อ)
         นอกจำกน้ีบริษทัฯ   จะประเมินสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ใหม่ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำน     และจะท ำกำรรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้นั้นไดต้ำมจ ำนวนท่ีมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่     วำ่จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตท่ีจะท ำใหไ้ดรั้บประโยชน์ในอนำคตในสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดั
บญัชีดงักล่ำว   บริษทัฯ  จะบนัทึกรำยกำรภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น
3.14  กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั
          ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณ
กำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ    กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ี    ส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ี
แสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน     ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวน
ท่ีประมำณกำรไว ้  กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี
          ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้า

          ในกำรประมำณค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีกำรคำ้ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย  โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงิน
ในอดีต    อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีคำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั 
เป็นตน้    ทั้งน้ี  ขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของบริษทัอำจ
ไม่ไดบ้่งบอกถึงกำรผิดสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนำคต
          ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

          ในกำรประมำณค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ   ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุน
ท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกสินคำ้คงเหลือนั้น โดยค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บพิจำรณำจำกรำคำท่ีคำดวำ่จะขำยได้
ตำมปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยสินคำ้นั้น และค่ำเผ่ือส ำหรับสินคำ้ลำ้สมยั เคล่ือนไหวชำ้หรือเส่ือมคุณภำพ
พิจำรณำจำกอำยโุดยประมำณของสินคำ้แต่ละชนิด
          ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

          ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์    ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยกุำรใหป้ระโยชน์
และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์    และตอ้งทบทวนอำยกุำรใหป้ระโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่

หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน
         นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจะตอ้งพิจำรณำกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ หำกมีขอ้บ่งช้ีและบนัทึกขำดทุนจำก
กำรดอ้ยค่ำ หำกคำดวำ่มูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืนต ่ำกวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั  (ต่อ)

3.14  กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ)
         ขอ้บ่งช้ีดงักล่ำว  รวมถึงกำรลดลงอยำ่งมีนยัส ำคญัของมูลค่ำตลำด หรือมูลค่ำท่ีไดรั้บจำกกำรใชป้ระโยชน์ในอนำคต
ของสินทรัพย ์  กำรเปล่ียนแปลงอยำ่งมีนยัส ำคญัของกลยทุธ์ทำงธุรกิจของกิจกำรท่ีมีผลกระทบต่อกำรใชสิ้นทรัพยน์ั้นใน
อนำคต แนวโนม้ในทำงลบของภำวะอุตสำหกรรมและสภำพเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  กำรสูญเสียส่วนแบ่งตลำดท่ีส ำคญัของ
กิจกำร   รวมถึงกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีส ำคญัหรือค ำตดัสินของศำลท่ีมีผลกระทบในทำงลบต่อธุรกิจ เป็นตน้
         กำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์  ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรกระแส
เงินสด   ท่ีคำดวำ่จะไดรั้บในอนำคตจำกสินทรัพย ์  หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดรวมทั้งกำรเลือกอตัรำคิดลดท่ี
เหมำะสมในกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ    ทั้งน้ี   กระแสเงินสดประมำณกำรบนพ้ืนฐำนของขอ้มูล
กำรด ำเนินงำนท่ีมีอยู ่  ณ ปัจจุบนั ซ่ึงฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติฐำนเก่ียวกบัสภำวะตลำด
ในอนำคต   รวมถึงรำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคต   ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น   
โดยประมำณกำรกระแสเงินสดดงักล่ำวอำจเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจำก  ภำวะกำรณ์แข่งขนั แนวโนม้กำรเปล่ียนแปลงของ
รำยได ้ โครงสร้ำงตน้ทุน กำรเปล่ียนแปลงของอตัรำคิดลดภำวะอุตสำหกรรมและภำวะตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง
          สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

          บริษทัฯ รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  ซ่ึงค  ำนวณข้ึนจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนระหวำ่งฐำนภำษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกบัรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น เม่ือมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่นอนวำ่บริษทัฯ จะมีก ำไรทำงภำษีจำกกำรด ำเนินงำนในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษี
เงินไดน้ั้น   ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งประมำณกำรวำ่  บริษทัฯ ควรรับรู้จ  ำนวนสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
เป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงก ำไรทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะเกิดในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ
          การจัดประเภทของสัญญาเช่า - ในฐานะผู้ให้เช่า

          ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำเงินทุน ฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจ
ในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพ่ือพิจำรณำวำ่บริษทัไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็น
เจำ้ของในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่

          ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน

          หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำน ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  ซ่ึง
ตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด  อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และ
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั  (ต่อ)

3.14  กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ)

         การใช้ดุลยพนิิจในการประมาณการหนีสิ้นจากคดฟ้ีองร้อง

          บริษทัฯ   มีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดจำกกำรถูกกรมศุลกำกรประเมินภำษีอำกรขำเขำ้      ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
กำรประเมินผลของรำยกำรต่ำงๆ ดงักล่ำว   ซ่ึงรวมถึงกำรประเมินระดบัของควำมน่ำจะเป็นท่ีจะเกิดผลเสียหำยและควำม
สำมำรถในกำรประมำณกำรผลเสียหำยท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งเหมำะสม กำรเปล่ียนแปลงในปัจจยัต่ำงๆท่ีใชป้ระกอบ
กำรประเมินของผูบ้ริหำรและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  ท่ีไม่คำดวำ่จะเกิดข้ึนอำจส่งผลใหผ้ลท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่ำงไปจำกท่ีไดมี้
กำรประมำณกำรไว ้อยำ่งไรก็ตำมในกรณีท่ีฝ่ำยบริหำรเช่ือมัน่วำ่จะไม่มีควำมเสียหำยท่ีมีนยัส ำคญัเกิดข้ึน  บริษทัฯ  จะไม่

ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
3.15 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน

นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563
บริษทัฯ  รับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรม  และบวกดว้ยตน้ทุนกำรท ำรำยกำรเฉพำะใน

กรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน อยำ่งไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้
ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั   บริษทั ฯ  จะรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได้
การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

บริษทัฯ  จดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน  ณ  วนัท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก  เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ย
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และสินทรัพย์
ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำร
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

บริษทัฯ   วดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย   เม่ือบริษทัฯ   ถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นเพ่ือรับ
กระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียง
เงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงั    โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ    ทั้งน้ี 

ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง  หรือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในงบก ำไร
ขำดทุน
สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรม   โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยติุธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั  (ต่อ)

3.15 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ)
         ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว   หมำยรวมถึง   ตรำสำรอนุพนัธ์   เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือคำ้   เงินลงทุน
ในตรำสำรทุน    ซ่ึงบริษทัฯ ไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  และสินทรัพย์
ทำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย
         เงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในตรำสำรทุนของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรำยไดอ่ื้นในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
         การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงิน

         ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์บริษทัฯ   รับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทุน
กำรท ำรำยกำร        และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย    
โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง      ทั้งน้ี     ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำย
ตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุน
ท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย     ทั้งน้ี   ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทุนทำงกำรเงินในงบก ำไรขำดทุน
         การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงิน

         สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชีเม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลงหรือ
ไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้ำ่จะไม่มีกำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทน
เกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น  
         บริษทัฯ   ตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้     มีกำรยกเลิกภำระ
ผกูพนันั้น   หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผกูพนันั้น  ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่จำก
ผูใ้หกู้ร้ำยเดียวกนั  ซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีแตกต่ำงกนัอยำ่งมำก  หรือมีกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยำ่งเป็นสำระส ำคญั 
จะถือวำ่เป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุน
         การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

         บริษทัฯ  ใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้  ดงันั้น ทุกวนั
ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน   บริษทัฯ  จึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต   แต่จะรับรู้ค่ำเผ่ือผล
ขำดทุนจำกผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยขุองลูกหน้ีกำรคำ้  โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลผลขำดทุนดำ้นเครดิต
จำกประสบกำรณ์ในอดีต       ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้มทำงดำ้น
เศรษฐกิจ 
         สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดวำ่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตำมสัญญำอีกต่อไป 

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั  (ต่อ)

3.15 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ)
         การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงิน

         สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือ 
กิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ในกำรหกักลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้       และกิจกำรมีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอดสุทธิ 
หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั
         นโยบายการบัญชีท่ีถือปฏิบัติก่อนวันท่ี 1 มกราคม 2563

         ลูกหนีก้ารค้า

         ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนแสดงในรำคำตำมสิทธิท่ีจะไดรั้บ/ใบแจง้หน้ีหกัค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
         บริษทัฯ ตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเท่ำกบัจ ำนวนหน้ีท่ีคำดวำ่จะเก็บเงินไม่ได ้โดยประมำณจำกประสบกำรณ์ในกำรเก็บหน้ี
และวิเครำะห์ฐำนะลูกหน้ีแต่ละรำย   ณ  วนัส้ินปี  ตำมควำมเห็นของฝ่ำยบริหำร   หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร
3.16 ตรำสำรอนุพนัธ์
         บริษทัฯ ใชต้รำสำรอนุพนัธ์ คือ สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของ
อตัรำแลกเปล่ียน
         บริษทัฯ รับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกของตรำสำรอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม  ณ วนัท่ีท  ำสัญญำ  และวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยติุธรรมในภำยหลงัในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน   ทั้งน้ี  บริษทัฯ  แสดงตรำสำร
อนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยติุธรรมมำกกวำ่ศูนย ์         และแสดงเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยติุธรรม
นอ้ยกวำ่ศูนย ์
3.17 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน
         ก  ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนท่ีแสดงไวใ้นงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  ค  ำนวณโดยกำรหำรก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีดว้ยจ ำนวน
หุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นในระหวำ่งปี
3.18 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม
         มูลค่ำยติุธรรม  หมำยถึง  รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้น
โดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย   (ผูร่้วมในตลำด)    ณ  วนัท่ีวดัมูลค่ำ   บริษทัฯ 
ใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน         ซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้   บริษทัฯ   จะประมำณมูลค่ำ
ยติุธรรม       โดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์         และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด 

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั  (ต่อ)
3.18 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม (ต่อ)
         ล  ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบ่งออกเป็น
สำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี
ระดบั 1  	   ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง
ระดบั 2	     ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม
ระดบั 3	    ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน 

         ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯ จะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม
ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ

4.  ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ
ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 2.2    บริษทัฯ  ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำง

กำรเงินมำถือปฏิบติัในระหวำ่งปีปัจจุบนั โดยบริษทัฯ ไดเ้ลือกไม่ปรับยอ้นหลงังบกำรเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ
ผลกระทบจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีจำกกำรน ำมำตรฐำนเหล่ำน้ีมำถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บำท)
ผลกระทบจำก

มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์
     สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 0.00 168,480.18 168,480.18

ส่วนของผู้ถือหุ้น 
    ก  ำไร(ขำดทุน )สะสม 82,890,431.70 168,480.18 83,058,911.88

5.  รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั
       ในระหวำ่งปี   บริษทัฯ  มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำม
เง่ือนไขและเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ
โดยสำมำรถสรุปได ้ ดงัน้ี

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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5.  รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ)

5.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำระหวำ่งบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ รำยกำรคำ้ นโยบำยก ำหนดรำคำ

บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำน รำคำตำมสัญญำ
ขำยสินคำ้และบริกำร รำคำตลำด 
ขำยสินทรัพยถ์ำวร รำคำท่ีตกลงกนั

บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำน รำคำตำมสัญญำ
ขำยสินคำ้และบริกำร รำคำตลำด
ค่ำบริกำร รำคำตลำด 
ขำยสินทรัพยถ์ำวร รำคำท่ีตกลงกนั

บริษทั คอสกำ้ คอสเมติก จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำน รำคำตำมสัญญำ
(บริษทัเลิกกิจกำร เม่ือวนัท่ี 24 (เลิกสัญญำ เม่ือวนัท่ี
มิถุนำยน 2563) 30 เมษำยน 2563)

ขำยสินคำ้และบริกำร รำคำตลำด 
ขำยสินทรัพยถ์ำวร รำคำท่ีตกลงกนั

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นใหญ่และ กำรค ้ำประกนัเงิน ไม่มีค่ำตอบแทน
กรรมกำร ขำยสินคำ้และบริกำร รำคำตลำด 

5.2  รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

        ยอดคงเหลือกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี
(หน่วย:บำท)

31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562

ลูกหน้ีกำรคำ้ 
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 61,092.16 0.00

บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 121,740.76 7,190.40
รำยไดค้ำ้งรับ - ค่ำบริกำร

บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 4,846.24 0.00
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 22,541.96 0.00

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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5.  รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ)

5.2  รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
(หน่วย:บำท)

31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562
เจำ้หน้ีค่ำสินทรัพย์

บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 0.00 330,127.10
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน

บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 0.00 462,333.72
เงินประกนั - ใหเ้ช่ำส ำนกังำน

บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 49,000.00 0.00
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 45,000.00 0.00

5.3 รำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
       รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญั ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562
มีดงัน้ี

(หน่วย:บำท)
31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562

รำยไดค้่ำเช่ำ
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 688,000.00 1,188,000.00
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 534,000.00 504,000.00
บริษทั คอสกำ้ คอสเมติก จ ำกดั 37,000.00 109,400.00

1,259,000.00 1,801,400.00

รำยไดค้่ำบริกำร
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 82,697.52 36,500.00
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 298,863.26 122,450.00
บริษทั คอสกำ้ คอสเมติก จ ำกดั 15,237.21 25,500.00

396,797.99 184,450.00

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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5.  รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ)
5.3 รำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย:บำท)
31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562

รำยไดข้ำยสินคำ้ 
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 658,956.48 324,015.00
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 281,953.00 597,262.75
บริษทั คอสกำ้ คอสเมติก จ ำกดั 0.00 5,930.00
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 129,427.00 0.00

1,070,336.48 927,207.75

รำยไดอ่ื้น
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 1,962.63 24,250.00
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 8,598.13 8,334.58

10,560.76 32,584.58

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย/ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 0.00 802,909.18
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 10,000.00 0.00
บริษทั คอสกำ้ คอสเมติก จ ำกดั 0.00 122,799.06

10,000.00 925,708.24

5.4  เร่ืองอ่ืนๆ
      ในระหวำ่งปี 2563 บริษทัฯ ไดรั้บโอนสิทธิในเคร่ืองหมำยกำรคำ้จำกกรรมกำรท่ำนหน่ึง  เน่ืองจำกเป็นเคร่ืองหมำยกำรคำ้
ท่ีบริษทัขำยอยูแ่ลว้ โดยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรรับโอน

6.  ข้อมูลเพิ่มเติมงบกระแสเงินสด
รำยกำรท่ีไม่ใช่เงินสด
       ส ำหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563 บริษทัฯ ประกำศจ่ำยเงินปันผล จ ำนวน 30.375 ลำ้นบำท โดยยงัไม่ไดจ่้ำยช ำระเงิน
       ส ำหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   บริษทัฯ  ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ำยช ำระเงิน  คงคำ้งเป็นเจำ้หน้ีค่ำสินทรัพย ์ 
จ  ำนวน 0.53 ลำ้นบำท ( 31 ธนัวำคม 2562 : 1.32 ลำ้นบำท )

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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7.  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบด้วย
(หน่วย:บำท)

 31  ธนัวำคม 2563  31  ธนัวำคม 2562
เงินสด 67,500.00 40,000.00
เช็คท่ีถึงก ำหนดแต่ยงัไม่น ำฝำก 219,952.60 915,810.18
เงินฝำกกระแสรำยวนั 71,164.66 32,250.65
เงินฝำกออมทรัพย์ 28,585,403.26 4,911,094.24

รวม 28,944,020.52 5,899,155.07

8.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  ประกอบด้วย
(หน่วย:บำท)

ลูกหน้ีกำรคำ้  31  ธนัวำคม 2563  31  ธนัวำคม 2562
เช็ครับล่วงหนำ้ 15,987,960.47 10,883,562.77
ลูกหน้ีกำรคำ้ 22,636,435.53 21,461,737.65
      รวม 38,624,396.00 32,345,300.42
หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน(2562 : ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ) (55,100.99) 0.00

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 38,569,295.01 32,345,300.42

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
 เงินมดัจ ำ-ค่ำสินคำ้ 8,474,057.31 10,663,517.29

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 4,330,553.94 7,509,590.23
รำยไดค้ำ้งรับ 27,891.76 0.00
เงินทดรองจ่ำย 447,188.59 75,483.20
ลูกหน้ีอ่ืน ๆ 166,094.03 15,600.00
หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน(2562 : ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ ) (323,384.67) (428,181.18)

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 13,122,400.96 17,836,009.54
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 51,691,695.97 50,181,309.96

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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8.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  (ต่อ)
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562  มูลค่ำของลูกหน้ีกำรคำ้และเช็ครับล่วงหนำ้แยกตำมอำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ี
ครบก ำหนดช ำระมีดงัต่อไปน้ี

 (หน่วย:บำท)
 31  ธนัวำคม 2563  31  ธนัวำคม 2562

ยอดท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 37,775,601.78 26,050,871.67
คำ้งช ำระ
     ไม่เกิน 3  เดือน 848,794.22 6,284,973.85
     3 - 6  เดือน 0.00 9,454.90
     6 - 12  เดือน 0.00 0.00
     มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 0.00 0.00

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 38,624,396.00 32,345,300.42

ค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 0.00 0.00
เพ่ิม (ลด) ระหวำ่งปี (55,100.99) 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 (55,100.99) 0.00

9.  เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน 
        ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ  มีเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังำน โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1  ต่อเดือน

10.  สินค้าคงเหลือ  ประกอบด้วย
(หน่วย:บำท)

 31  ธนัวำคม 2563  31  ธนัวำคม 2562
สินคำ้ส ำเร็จรูป 284,376,061.15 336,974,587.12
วสัดุส้ินเปลืองและบรรจุภณัฑ์ 1,592,368.32 9,199,871.31
สินคำ้ระหวำ่งผลิต 0.00 61,369.13
สินคำ้ระหวำ่งทำง 9,845,859.12 46,987,684.58

รวม 295,814,288.59 393,223,512.14
หกั ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้ (4,419,139.14) (11,495,891.77)

รวม 291,395,149.45 381,727,620.37

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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11.  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

ท่ีดิน อำคำรโรงงำนและ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ส ำนกังำน เคร่ืองตกแต่ง ยำนพำหนะ สินทรัพยถ์ำวรอ่ืน สินทรัพยร์ะหว่ำง รวม
ส ำนกังำน เคร่ืองใช้ และคอมพิวเตอร์ ส ำนกังำน  ก่อสร้ำง

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 48,821,605.00 96,623,988.97 16,251,696.65 13,661,872.65 2,312,611.24 17,141,102.46 58,000.00 28,883,704.25 223,754,581.22
ซ้ือเพ่ิม 0.00 242,747.00 2,322,479.16 7,067,301.48 1,770,658.07 947,429.91 983,771.22 18,525,927.39 31,860,314.23
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 (3,934,553.33) (3,911,584.93) (927,887.27) (9,619,677.22) 0.00 0.00 (18,393,702.75)
โอนเขำ้(โอนออก) 0.00 26,183,984.09 4,991,526.82 2,004,483.00 6,913,825.00 0.00 6,177,902.66 (46,424,521.57) (152,800.00)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 48,821,605.00 123,050,720.06 19,631,149.30 18,822,072.20 10,069,207.04 8,468,855.15 7,219,673.88 985,110.07 237,068,392.70
ซ้ือเพ่ิม 44,000.00 620,003.78 880,303.16 2,453,850.71 461,760.58 2,250,266.35 71,970.29 340,364.30 7,122,519.17
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 (60,875.23) (213,141.75) (28,030.00) 0.00 0.00 0.00 (302,046.98)
โอนเขำ้(โอนออก) 0.00 261,900.00 0.00 20,177.57 133,396.80 0.00 0.00 (415,474.37) 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 48,865,605.00 123,932,623.84 20,450,577.23 21,082,958.73 10,636,334.42 10,719,121.50 7,291,644.17 910,000.00 243,888,864.89

คำ่เส่ือมรำคำสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 0.00 30,328,633.54 10,305,400.50 9,479,031.96 1,906,358.45 11,113,451.81 20,326.40 0.00 63,153,202.66
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี 0.00 5,351,831.21 2,742,037.44 2,149,115.42 1,039,096.06 1,142,948.50 672,361.62 0.00 13,097,390.25
คำ่เส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 (3,068,651.10) (3,594,246.59) (926,949.37) (9,015,103.79) 0.00 0.00 (16,604,950.85)
โอนเขำ้/โอนออก 0.00 0.00 0.00 (60,785.10) 0.00 0.00 0.00 0.00 (60,785.10)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 0.00 35,680,464.75 9,978,786.84 7,973,115.69 2,018,505.14 3,241,296.52 692,688.02 0.00 59,584,856.96
คำ่เส่ือมรำคำส ำหรับปี 0.00 6,189,022.66 3,059,419.34 3,204,922.61 1,958,989.44 1,281,347.18 1,454,945.64 0.00 17,148,646.87
คำ่เส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 (35,562.18) (174,192.33) (26,498.63) 0.00 0.00 0.00 (236,253.14)
โอนเขำ้/โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 0.00 41,869,487.41 13,002,644.00 11,003,845.97 3,950,995.95 4,522,643.70 2,147,633.66 0.00 76,497,250.69

มลูคำ่สุทธิตำมบญัชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 48,865,605.00 82,063,136.43 7,447,933.23 10,079,112.76 6,685,338.47 6,196,477.80 5,144,010.51 910,000.00 167,391,614.20

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 48,821,605.00 87,370,255.31 9,652,362.46 10,848,956.51 8,050,701.90 5,227,558.63 6,526,985.86 985,110.07 177,483,535.74

คำ่เส่ือมรำคำซ่ึงรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทนุเบค็เสร็จ
             ส ำหรับปี  2554ส ำหรับปี  2563 17,148,646.87
             ส ำหรับปี  2553ส ำหรับปี  2562 13,097,390.25

                  (ลงช่ือ) ..........................................................…………................………………………………..... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                               (                                                                                                                                   )
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(หน่วย:บำท)



11.  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

       อำคำรและอุปกรณ์ท่ีหกัค่ำเส่ือมรำคำจนหมดมูลค่ำแลว้ แต่ยงัคงใชง้ำนอยูมี่รำคำทุน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562
จ ำนวน 12,687,375.24 บำท  และ 10,286,593.30 บำท ตำมล ำดบั 
       ณ  วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2563  และ 2562  ท่ีดินบำงส่วน  จ  ำนวน  28,313,515.00  บำท และ 39,251,515.00 บำท ตำมล ำดบั 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วน มูลค่ำสุทธิ  จ  ำนวน 79,960,639.55 บำท  และ 85,746,463.98  บำท  ตำมล ำดบั ไดจ้ดจ ำนอง
ค ้ำประกนัสินเช่ือจำกธนำคำรแห่งหน่ึง   ตำมหมำยเหตุ 14

12.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีรำยกำรเปล่ียนแปลงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สรุปไดด้งัน้ี

หน่วย : บำท
โปรแกรม รวม
คอมพิวเตอร์

       รำคำทุน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 9,469,124.34 9,469,124.34
ซ้ือเพ่ิม 474,909.03 474,909.03
จ ำหน่ำย/โอน 152,800.00 152,800.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 10,096,833.37 10,096,833.37
ซ้ือเพ่ิม 504,222.92 504,222.92
จ ำหน่ำย/โอน 0.00 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 10,601,056.29 10,601,056.29

       ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2562 1,960,471.34 1,960,471.34
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,003,886.67 1,003,886.67
จ ำหน่ำย/โอน 60,785.10 60,785.10
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 3,025,143.11 3,025,143.11
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,103,032.19 1,103,032.19
จ ำหน่ำย/โอน 0.00 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 4,128,175.30 4,128,175.30

       มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 6,472,880.99 6,472,880.99
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 7,071,690.26 7,071,690.26

       ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  2563 1,103,032.19
       ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  2562 1,003,886.67

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                (                                                                                                            )
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13.  สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย

13.1 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม  2563 และ 2562 ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี

(หน่วย : บำท)
31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 7,375,377.27 7,271,630.26
สุทธิ 7,375,377.27 7,271,630.26                                             

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปีมีดงัน้ี
(หน่วย : บำท)

1 มกรำคม 2562 ก ำไรหรือ ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 2562 ก ำไรหรือ ก ำไรขำดทุน 31 ธนัวำคม 2563

ขำดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน  ขำดทุน เบ็ดเสร็จอ่ืน

 หมายเหต ุ 13.2

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

ค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำ

จะเกิดข้ึน 0.00 0.00 0.00 0.00 (11,020.20) 0.00 11,020.20

ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 2,299,178.35 0.00 0.00 2,299,178.35 1,415,350.52 0.00 883,827.83

ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับคืน 0.00 (340,115.40) 0.00 340,115.40 295,841.43 0.00 44,273.97

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน

   ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 2,164,206.00 (1,222,449.71) (1,245,680.80) 4,632,336.51 (1,100,386.28) (703,532.48) 6,436,255.27

รวม 4,463,384.35 (1,562,565.11) (1,245,680.80) 7,271,630.26 599,785.47 (703,532.48) 7,375,377.27

13.2  ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม  2563 และ 2562  สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บำท)

31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562

         ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน

         ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 16,862,518.22 11,188,071.83

         ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

         ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 599,785.47 (1,562,565.11)

         ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 17,462,303.69 9,625,506.72

                                     (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                                                  (                                                                                                                    )
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บนัทึกเป็นรำยจ่ำย  (รำยได)้ใน บนัทึกเป็นรำยจ่ำย (รำยได)้ ใน



13.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

13.3  การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง

อตัรำภำษี บาท อตัรำภำษี

ร้อยละ ร้อยละ

         ก  าไรก่อนภาษีเงินได้ 87,757,568.61 47,377,533.59

         จ  านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20 17,551,513.72 20 9,475,506.72

         ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี (89,210.03) 150,000.00

         ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น

                 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 19.90 17,462,303.69 20.32 9,625,506.72

14.  เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ประกอบด้วย

(หน่วย:บำท)
31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562

เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 129,808,560.46 219,551,902.35
รวม 129,808,560.46 219,551,902.35

       ณ  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ  มีเงินกูย้มืระยะสั้นกบัธนำคำร  2  แห่ง  วงเงินรวม  649.84 ลำ้นบำท  
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR ถึง MOR ต่อปี ค  ้ำประกนัโดยกำรจดจ ำนองท่ีดินบำงส่วน อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วน 
ตำมหมำยเหตุ 11  และค ้ำประกนัโดยกรรมกำร 

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                (                                                                                                            )
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บาท

31 ธนัวำคม 256231 ธนัวำคม 2563



15.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  ประกอบด้วย

(หน่วย:บำท)
31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562

เจำ้หน้ีกำรคำ้
        เจำ้หน้ีกำรคำ้ 4,148,082.69 37,902,601.57
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  
        เจำ้หน้ีค่ำสินทรัพย ์ 530,586.25 1,320,338.78
        เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 1,974,435.76 1,974,435.76
        เงินประกนั-พ้ืนท่ีใหเ้ช่ำ 94,000.00 0.00
        เงินมดัจ ำรับค่ำสินคำ้ 1,974,974.19 1,625,226.89
        ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 10,760,586.37 8,227,355.10
        เงินปันผลคำ้งจ่ำย 30,375,000.00 0.00
        เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 4,164,296.61 1,785,740.27
        เจำ้หน้ีอ่ืนๆ 2,317,112.36 1,894,091.14
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  56,339,074.23 54,729,789.51

16. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน

       บริษทัฯ  มีภำระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังำน   ตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน พ.ศ. 2541 

ในกำรใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณอำยแุก่พนกังำนตำมสิทธิและอำยงุำนและผลประโยชน์จำกกำรใหบ้ริกำรระยะยำว

       โครงกำรผลประโยชน์ท่ีก  ำหนดไวมี้ควำมเส่ียงจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ควำมเส่ียง

ของช่วงชีวิต ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนและควำมเส่ียงจำกอตัรำตลำด (เงินลงทุน)

(หน่วย:บำท)

 31 ธนัวำคม 2563 31 ธนัวำคม 2562

ภำระผกูพนัตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงัน้ี
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนั 32,181,276.33 23,161,682.51

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                (                                                                                                            )
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16. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน มีดงัน้ี
(หน่วย:บำท)

2563 2562

มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 23,161,682.51 10,821,030.00

ผลประโยชน์พนกังำนท่ีจ่ำยระหวำ่งปี (211,350.00) (119,490.00)

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน

ตน้ทุนบริกำรงวดปัจจุบนั 4,842,971.78 3,067,271.36

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 456,122.69 427,087.35

ตน้ทุนบริกำรในอดีต 414,186.97 2,737,379.80

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 3,517,662.38 6,228,404.00
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 32,181,276.33 23,161,682.51

ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ท่ีแสดงรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ  ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำม 2563 และ 2562  มีดงัน้ี 
(หน่วย:บำท)

 31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562
       ตน้ทุนขำยและบริกำร 488,523.60 419,986.82
       ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย 1,905,572.50 1,944,412.87
       ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 3,319,185.34 3,867,338.81

รวมค่ำใชจ่้ำย 5,713,281.44 6,231,738.51

ผลขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจำก
(หน่วย:บำท)

 31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562
กำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำน
       กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 3,922,029.38 5,779,255.00
       กำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนทำงประชำกร (1,413,618.00) 0.00
       กำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนทำงกำรเงิน 1,009,251.00 449,149.00

รวม 3,517,662.38 6,228,404.00

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                (                                                                                                            )
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16. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

       ขอ้สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ( Actuarial Technique) มีดงัน้ี

อตัรำกำรคิดลด ร้อยละ 1.62 ร้อยละ 1.71
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 3.00 - 10.00 ร้อยละ 5.00
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำน ร้อยละ 0.00 - 21.00 ร้อยละ 0.00 - 22.00 

(ข้ึนอยูก่บัระยะเวลำกำรท ำงำนของพนกังำน) (ข้ึนอยูก่บัระยะเวลำกำรท ำงำนของพนกังำน)

อตัรำมรณะ ร้อยละ 100 ของตำรำงมรณะไทยปี 2560 ร้อยละ 100 ของตำรำงมรณะไทยปี 2560
อตัรำกำรทุพพลภำพ ร้อยละ     0 ของตำรำงมรณะไทยปี 2560 ร้อยละ     0 ของตำรำงมรณะไทยปี 2560

       ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3.11.2  บริษทัฯ ไดบ้นัทึกผลกระทบจำกพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน
ฉบบัใหม่ ในไตรมำส 2 ปี 2562 แลว้จ ำนวน 2,737,380.80  บำท

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว 
กำรเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีอำจเป็นไปได้

อยำ่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรำยงำน โดยถือว่ำขอ้สมมติฐำนอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชน์ท่ีก  ำหนดไว้
เป็นจ ำนวนเงิน ดงัต่อไปน้ี

(หน่วย:บำท)
31  ธนัวำคม  2563 31  ธนัวำคม  2562

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน์  เพ่ิมข้ึน(ลดลง) เพ่ิมข้ึน(ลดลง)
อตัรำกำรคิดลดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1                                      (3,485,800.00) (2,426,942.00)
อตัรำกำรคิดลดลดลงร้อยละ  1 4,058,445.00 2,803,195.00
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 4,277,637.00 2,802,278.00
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนลดลงร้อยละ 1 (3,714,678.00) (2,445,653.00)
อตัรำกำรหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 (1,181,395.00) (649,587.00)
อตัรำกำรหมุนเวียนลดลงร้อยละ 10 1,296,739.00 722,188.00
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17. ทุนจดทะเบียน 
       ตำมรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 วนัท่ี 27 พฤษภำคม 2562 มีมติพิเศษให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน จำก 200 
ลำ้นบำท  เป็น 225 ลำ้นบำท   แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 2,250,000 หุน้  หุน้ละ 100.00 บำท  โดยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักรม
พฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2562 

18.  ทุนส ารองตามกฎหมาย
       ตำมบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์บริษทัฯ จะตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิอยำ่งนอ้ยร้อยละ 5 เป็นทุนส ำรอง
ตำมกฎหมำยทุกคร้ังท่ีประกำศจ่ำยเงินปันผลจนกว่ำทุนส ำรองตำมกฎหมำยจะมีจ ำนวนเท่ำกบัร้อยละ  10  ของทุนจดทะเบียน 
ทุนส ำรองตำมกฎหมำยน้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได้

19.  เงนิปันผลจ่าย
        ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 6/2563 เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวำคม 2563 มีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
ให้แก่ผูถื้อหุน้  จ  ำนวน 2.25 ลำ้นหุน้ หุน้ละ 13.50 บำท เป็นเงิน  30.375 ลำ้นบำท โดยไดจ่้ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแลว้เม่ือ
วนัท่ี 20 มกรำคม 2564  
        ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2563 เม่ือวนัท่ี 25 มีนำคม 2563 มีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ 
จ  ำนวน 2.25 ลำ้นหุน้ หุน้ละ 18.00 บำท เป็นเงิน 40.50 ลำ้นบำท โดยไดจ่้ำยเงินปันผลไปแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 เมษำยน 2563 และวนัท่ี 
22 เมษำยน 2563 ซ่ึงไดรั้บกำรอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563  เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 
2563 
        ตำมรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 2/2562 เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนำยน 2562 มีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล
ให้แก่ผูถื้อหุน้  จ  ำนวน  2.25  ลำ้นหุน้  เป็นเงิน  30  ลำ้นบำท   และจดัสรรไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย   จ  ำนวน  2.50  ลำ้นบำท 
โดยไดจ่้ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลไปแลว้เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนำยน 2562 ซ่ึงไดรั้บกำรอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลตำมรำยงำนกำรประชุม
สำมญัผูถื้อหุน้ ประจ ำปี 2563  เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2563  
        ตำมรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี  2562  เม่ือวนัท่ี  30 เมษำยน 2562  มีมติอนุมติัจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ 
จ  ำนวน 2 ลำ้นหุน้ หุน้ละ 20 บำท เป็นเงิน 40 ลำ้นบำท และจดัสรรไวเ้ป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 20 ลำ้นบำท  โดยได้
จ่ำยเงินปันผลไปแลว้เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2562 จ ำนวน 20 ลำ้นบำท  และวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2562 จ ำนวน 20 ลำ้นบำท
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20.  ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
       ก  ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน ค  ำนวณโดยกำรหำรยอดก ำไรส ำหรับปี  ดว้ยจ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียท่ีออกและเรียกช ำระแลว้
โดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั แสดงไดด้งัน้ี
       ก  ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562

(หน่วย:บำท)
 31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562

ก ำไรส ำหรับปี 70,295,264.92 37,752,026.87
จ ำนวนหุน้สำมญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 2,250,000.00 2,150,000.00
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน 31.24 17.56

21.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
       คำ่ตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นคำ่ใชจ่้ำยเก่ียวกบัเงินเดือน   คำ่ตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนให้แก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร   
ตำมนิยำมในประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ อนัไดแ้ก่  ผูจ้ดักำรหรือผูด้  ำรง
ต ำแหน่งระดบับริหำรส่ีรำยแรกต่อจำกผูจ้ดักำรลงมำ  และผูซ่ึ้งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบัผูบ้ริหำรรำย
ท่ีส่ีทุกรำย  
       คำ่ตอบแทนท่ีจ่ำยให้แก่ผูบ้ริหำรส ำคญั ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 

(หน่วย:บำท)
 31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น 34,646,635.00 26,629,703.00
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 3,543,569.23 2,457,154.11

รวม 38,190,204.23 29,086,857.11

22. ค่าตอบแทนกรรมการ
       คำ่ตอบแทนกรรมกำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยให้แก่กรรมกำรของบริษทัฯ ตำมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ประกอบดว้ย
เบ้ียประชุมในฐำนะกรรมกำร
       ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562  บริษทัฯ  จ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำร จ ำนวน 670,000.00 บำท  และ 
492,500.00 บำท ตำมล ำดบั
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23. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ

       บริษทัฯ  และพนกังำนบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530  
โดยบริษทัฯ และพนกังำนจะจ่ำยเงินสมทบและเงินสะสมเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือน   บริษทัฯ  จ่ำยสมทบในอตัรำร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน    และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำน    ตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของบริษทัฯ     กองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพน้ี  บริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน  เอม็เอฟซี  จ  ำกดั (มหำชน)   เงินสมทบท่ีจ่ำยเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ
ส ำหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563  และ 2562  มีจ  ำนวน  912,057.75  บำท และ 1,066,897.19  บำท ตำมล ำดบั 

24.  ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ
       คำ่ใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญั ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562  มีดงัน้ี

(หน่วย:บำท)
31  ธนัวำคม  2563 31  ธนัวำคม  2562

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้คงเหลือ 60,206,028.96 8,244,910.17
ซ้ือสินคำ้ 539,061,646.33 516,944,236.06
คำ่ใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 76,994,231.43 71,819,967.47
คำ่นำยหนำ้ 19,691,232.82 17,877,461.34
คำ่ตอบแทนผูบ้ริหำร  38,190,204.23 29,086,857.11
คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 18,251,679.06 14,101,276.92
คำ่ขนส่งสินคำ้ 5,143,134.38 3,900,700.00

25.  ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน
25.1  ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯ   ท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำร
ด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรให้กบัส่วนงำน และประเมิน
ผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ี ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  คือ  กรรมกำรผูจ้ดักำรของ
บริษทั  โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทัฯ ตำมกลุ่มของผลิตภณัฑ์
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25.  การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

25.2  ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนทำงธุรกิจของบริษทัฯ ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  2563 และ 2562  มีดงัน้ี 
(หน่วย:บำท)

สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท รวม สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท รวม

ครัวเรือน พำณิชย์ อุตสำหกรรม สำรกรองและ อ่ืนๆ ครัวเรือน พำณิชย์ อุตสำหกรรม สำรกรองและ อ่ืนๆ

สำรเคมี สำรเคมี

รำยได้ 285,603,863.01 287,939,318.65 195,093,282.11 86,725,483.58 542,339.61 855,904,286.96 233,768,660.67 250,306,052.28 171,701,425.43 77,271,799.58 226,540.27 733,274,478.23
ตน้ทุนขำยและบริกำร (610,975,409.12) (530,988,114.06)
ก ำไรขั้นตน้ 244,928,877.84 202,286,364.17
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 3,983,853.03 0.00
รำยไดอ่ื้น 10,842,038.82 5,162,590.74
ก ำไรจำกกำรวดัมูลคำ่
  ตรำสำรอนุพนัธ์ 82,673.01 0.00
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย  (75,384,566.22)  (71,105,645.65)
คำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร (91,474,757.71) (82,242,195.15)
ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 92,978,118.77 54,101,114.11
รำยไดท้ำงกำรเงิน 83,902.67 96,606.28
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (5,304,452.83) (6,820,186.80)
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 87,757,568.61 47,377,533.59
คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (17,462,303.69) (9,625,506.72)
ก ำไรส ำหรับปี 70,295,264.92 37,752,026.87

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 167,391,614.20 177,483,535.74
สินทรัพยอ่ื์น 387,017,956.87 453,200,283.61
รวมสินทรัพย์ 554,409,571.07 630,683,819.35

       บริษทัฯ มิไดแ้สดงสินทรัพยจ์  ำแนกตำมกลุ่มผลิตภณัฑเ์น่ืองจำกบริษทัฯ ใชสิ้นทรัพยร่์วมกนั

                  (ลงช่ือ) ..........................................................…………................………………………………..... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562



25.  การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
25.3  บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย    จึงไม่ไดน้ ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนก
ตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์ เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศมีรำยไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของรำยไดร้วมของกิจกำร
25.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่
         ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562  บริษทัฯ  ไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือเกินกวำ่
ร้อยละ 10  ของรำยไดร้วมของกิจกำร 

26.  เคร่ืองมือทางการเงิน

       เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทั  ประกอบดว้ย   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ี
หมุนเวียนอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้
และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน      บริษทัฯ มีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว     และมีนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเส่ียง ดงัน้ี

26.1 ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต

      บริษทัฯ มีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ลูกหน้ีกำรคำ้ จ  ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือ

คือมูลค่ำตำมบญัชี ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริษทัฯ ไดบ้ริหำรควำมเส่ียงโดยใชน้โยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุม

กำรใหสิ้นเช่ืออยำ่งเหมำะสม  จึงไม่คำดวำ่จะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ีมีสำระส ำคญั  นอกจำกน้ี บริษทัฯ มีกำรติดตำมยอด

คงคำ้งของลูกหน้ีกำรคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ  ทั้งน้ี  กำรใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯ   เป็นกำรใหสิ้นเช่ือแบบไม่กระจุกตวัสูง   เน่ืองจำก

บริษทัฯ มีฐำนลูกคำ้จ ำนวนมำก

     บริษทัฯ  พิจำรณำกำรดอ้ยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  กำรค ำนวณหำอตัรำกำรตั้งส ำรองจะข้ึนอยูก่บัอำยหุน้ีคงคำ้ง

โดยนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ ทั้งน้ี กำรค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนค ำนึงถึงผลของควำม

น่ำจะเป็นถ่วงน ้ำหนกั มูลค่ำของเงินตำมเวลำและขอ้มูลท่ีมีควำมสมเหตุสมผลและสำมำรถสนบัสนุนไดท่ี้มีอยู ่ณ วนัท่ีรำยงำน

เก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต 
26.2  ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ
       ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมสัญญำเกิดจำกกำรท่ีคูส่ัญญำไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำ ซ่ึงก่อใหเ้กิดควำมเสียหำย
แก่บริษทัฯ ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ลงัจำกหกัผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ถือเป็นมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ
26.3  ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย
      บริษทัฯ มีควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบั  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ี
หมุนเวียนอ่ืน  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน  เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน  เจำ้หน้ีกำรคำ้
และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินของบริษทัส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำม
อตัรำตลำดหรืออตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  ท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำด

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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26.  เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)

26.3  ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย (ต่อ)
      ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญั สำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำ

ดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี
(หน่วย:บำท)

อตัรำดอกเบ้ีย อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรำดอกเบ้ีย
หมำยเหตุ ปรับข้ึนลง คงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย

ตำมรำคำตลำด

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7 28,585,403.26 0.00 358,617.26 28,944,020.52 0.05-0.125%
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 0.00 0.00 51,691,695.97 51,691,695.97 0.00%
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 9 0.00 555,020.00 0.00 555,020.00 1.00%
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 30,964.92 30,964.92 0.00%
หน้ีสินทำงกำรเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 14 129,808,560.46 0.00 0.00 129,808,560.46 2.38-3.50%
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15 0.00 0.00 56,339,074.23 56,339,074.23 0.00%

(หน่วย:บำท)

อตัรำดอกเบ้ีย อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรำดอกเบ้ีย
หมำยเหตุ ปรับข้ึนลง คงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย

ตำมรำคำตลำด

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 7 4,911,094.24 0.00 988,060.83 5,899,155.07 0.25-0.375%
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 0.00 0.00 50,181,309.96 50,181,309.96 0.00%
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 9 0.00 456,394.00 0.00 456,394.00 1.00%
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 288,789.13 288,789.13 0.00%
หน้ีสินทำงกำรเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 14 219,551,902.35 0.00 0.00 219,551,902.35 3.37-3.67%
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15 0.00 0.00 54,729,789.51 54,729,789.51 0.00%

บริษทัฯ พิจำรณำวำ่ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของบริษทัจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งสมเหตุผลของอตัรำดอกเบ้ีย
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีจ  ำนวนเงินท่ีไม่เป็นสำระส ำคญั

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563

รำยกำร

รำยกำร



26.  เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)
26.4 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน
       บริษทัฯ มีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือสินคำ้ป็นเงินตรำต่ำงประเทศ บริษทัฯ ไดต้กลง
ท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้   เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรป้องกนัควำมเส่ียงซ่ึงสัญญำดงักล่ำวมีอำยุ
ไม่เกินหน่ึงปี
       26.4.1  บริษทัฯ มีรำยกำรลูกหน้ีและเจำ้หน้ีเป็นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ บริษทัฯ มิไดป้้องกนัควำมเส่ียงจำกอตัรำ
แลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินสกุลต่ำงประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562  
มียอดดงัต่อไปน้ี

31 ธนัวำคม 2563  31 ธนัวำคม 2562
       เจำ้หน้ีกำรคำ้

ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ 95,520.40 1,142,665.82
ยโูร 0.00 100.00

      26.4.2 บริษทัฯ พิจำรณำวำ่ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของบริษทัจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งสมเหตุผลของ
 อตัรำแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีจ  ำนวนเงินท่ีไม่เป็นสำระส ำคญั
26.5 รำคำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
       สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้
และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน   เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  หน้ีสินทำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน ประกอบดว้ย เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน  เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน
       รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินมีมูลค่ำใกลเ้คียงกบัรำคำยติุธรรม    
       มูลค่ำตำมบญัชีและมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงิน  ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563  และ 
1 มกรำคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี

(หน่วย:บำท)

มูลค่ำยติุธรรม
มูลค่ำยติุธรรมผำ่น รำคำทุน รวม
ก ำไรหรือขำดทุน ตดัจ ำหน่ำย

สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 0.00 28,944,020.52 28,944,020.52 28,944,020.52
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 51,691,695.97 51,691,695.97 51,691,695.97
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 0.00 555,020.00 555,020.00 555,020.00
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน

ตรำสำรอนุพนัธ์ 251,153.19 0.00 251,153.19 251,153.19
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.00 30,964.92 30,964.92 30,964.92
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 251,153.19 81,221,701.41 81,472,854.60 81,472,854.60

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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รำยกำร
มูลค่ำตำมบญัชี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563



26.  เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)
26.5 รำคำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ)

(หน่วย:บำท)

มูลค่ำยติุธรรม
มูลค่ำยติุธรรมผำ่น รำคำทุน รวม
ก ำไรหรือขำดทุน ตดัจ ำหน่ำย

หนีสิ้นทางการเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 0.00 129,808,560.46 129,808,560.46 129,808,560.46
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 56,339,074.23 56,339,074.23 56,339,074.23
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 0.00 186,147,634.69 186,147,634.69 186,147,634.69

(หน่วย:บำท)

มูลค่ำยติุธรรม
มูลค่ำยติุธรรมผำ่น รำคำทุน รวม
ก ำไรหรือขำดทุน ตดัจ ำหน่ำย

สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 0.00 5,899,155.07 5,899,155.07 5,899,155.07
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 50,181,309.96 50,181,309.96 50,181,309.96
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 0.00 456,394.00 456,394.00 456,394.00
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน

ตรำสำรอนุพนัธ์ 168,480.18 0.00 168,480.18 168,480.18
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.00 288,789.13 288,789.13 288,789.13
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 168,480.18 56,825,648.16 56,994,128.34 56,994,128.34
หนีสิ้นทางการเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 0.00 219,551,902.35 219,551,902.35 219,551,902.35
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 54,729,789.51 54,729,789.51 54,729,789.51
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 0.00 274,281,691.86 274,281,691.86 274,281,691.86

มูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์ค  ำนวณโดยใชเ้ทคนิคกำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและจ ำลองตำมทฤษฎี
ในกำรประเมินมูลค่ำ  ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดใ้นตลำดท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น 
เป็นอตัรำผลตอบแทนของอตัรำดอกเบ้ีย    เป็นตน้   บริษทัฯ ไดค้  ำนึงถึงผลกระทบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของคูส่ัญญำ
ในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของตรำสำรอนุพนัธ์

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563
มูลค่ำตำมบญัชี

รำยกำร
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563
มูลค่ำตำมบญัชี

รำยกำร



26.  เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)
26.6 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ท่ีเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำม
ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี

(หน่วย:บำท)

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายตุิธรรม 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน

ตรำสำรอนุพนัธ์ 0.00 0.00

27. การบริหารจัดการทุน
       วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญั   คือ  กำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำงทำงกำรเงินท่ีเหมำะสมและกำรด ำรงไว้
ซ่ึงควำมสำมำรถในกำรด ำเนินธุรกิจอยำ่งต่อเน่ือง
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 งบกำรเงินแสดงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่ำกบั 0.69 : 1 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  เท่ำกบั 
0.91 : 1)

28.  ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ในภายหน้า
28.1   บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรใหธ้นำคำรออกหนงัสือค ้ำประกนั ดงัน้ี

 - ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีกำรค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำกบักำรไฟฟ้ำนครหลวง จ ำนวน 200,000.00 บำท 
 - ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 มีกำรค ้ำประกนัอำกรน ำเขำ้กบักรมศุลกำกร จ ำนวน  2,709,000.00  บำท
    และ  3,614,400.00  บำท ตำมล ำดบั
 - ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562 มีค  ้ำประกนักำรขำยสินคำ้กบัหน่วยงำนรำชกำรแห่งหน่ึง จ  ำนวน 264,290.00 บำท 

28.2  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562 บริษทัฯ มีภำระผกูพนัจำกกำรเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต  จ  ำนวน  13,117.86  เหรียญ
ดอลลำร์สหรัฐฯ แปลงค่ำเป็นเงินบำท จ ำนวน 396,248.57 บำท และ 233,930.19 เหรียญดอลลำร์สหรัฐฯ แปลงค่ำเป็นเงินบำท 
จ ำนวน 7,095,406.77 บำท
28.3  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 และ 2562  บริษทัฯ  มีภำระผกูพนัท่ีตอ้งจดัส่งสินคำ้  ตำมใบสัง่ซ้ือท่ีไดรั้บเงินมดัจ ำแลว้ 
จ  ำนวน 5,185,313.09 บำท และ 2,254,551.17 บำท ตำมล ำดบั
28.4  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563  บริษทัฯ มีภำระผกูพนัตำมสัญญำจำ้งบริกำรกบับริษทัแห่งหน่ึง มูลค่ำตำมสัญญำ จ ำนวน 
2,800,000.00 บำท 

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563
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28.  ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ในภายหน้า (ต่อ)
28.5  ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2563  บริษทัฯ   มีภำระผกูพนัตำมสัญญำกำรใหบ้ริกำรเช่ำพ้ืนท่ีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3  แห่ง 
อำยสุัญญำกำรใหเ้ช่ำ 1-3 ปี  ส้ินสุดเดือนกุมภำพนัธ์ 2565-2566  จ ำนวน 2 แห่ง รำยละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย:บำท)
31 ธนัวำคม 2563

กำรใหบ้ริกำรเช่ำพ้ืนท่ีท่ีจะถึงก ำหนดรับช ำระภำยใน 1 ปี 2,236,822.44
กำรใหบ้ริกำรเช่ำพ้ืนท่ีท่ีจะถึงก ำหนดรับช ำระส่วนท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 1,593,457.97

รวม 3,830,280.41

29.  ประมาณการหนีสิ้น

       เม่ือวนัท่ี 10 เมษำยน 2561 กรมศุลกำกรแจง้ประเมินเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมอำกรน ำเขำ้ท่ีช ำระไวไ้ม่ครบถว้น  รวมเงิน
ท่ีตอ้งช ำระจ ำนวน 1,026,120.00 บำท  (ค ำนวณเงินเพ่ิมอำกรน ำเขำ้เดือนละ 7,545.00 บำท   ค  ำนวณถึงเดือนพฤษภำคม 
2561) บริษทัฯ ไดย้ื่นอุทธรณ์กำรประเมิน  และเม่ือวนัท่ี 10 ตุลำคม 2561   บริษทัฯ ไดรั้บจดหมำยจำกส ำนกังำนศุลกำกร
ตรวจสินคำ้ลำดกระบงั      วำ่ในระหวำ่งกำรอนุมติัใหทุ้เลำกำรเสียภำษี        ยงัไม่ตอ้งช ำระเงินอำกรจนกวำ่จะไดรั้บแจง้
ค  ำวินิจฉยัอุทธรณ์ แต่ตอ้งไม่เกิน 9 ปีนบัจำกวนัน ำของเขำ้ (น ำเขำ้เม่ือวนัท่ี 23 เมษำยน 2558) เวน้แต่กรณีท่ีกรมศุลกำกร
ไดย้ื่นฟ้องคดีเรียกร้องค่ำภำษีอำกรต่อศำลแลว้
       ฝ่ำยบริหำรเช่ือมัน่วำ่บริษทัฯ จะไม่ไดรั้บควำมเสียหำยจำกคดี บริษทัฯ จึงยงัไม่ไดบ้นัทึกหน้ีสินดงักล่ำวในงบกำรเงิน

30.  การอนุมัติงบการเงิน
       งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัใหอ้อกงบกำรเงินโดยกรรมกำรผูมี้อ  ำนำจของบริษทั เม่ือวนัท่ี 18 กุมภำพนัธ์ 2564

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท ฟังก์ช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด   
 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ฟังก์ชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั  ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดง

ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และ

งบกระแสเงินสด  สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน  และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย     

การบญัชีท่ีสาํคญั 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ฟังกช์ัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2563  ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงินสด  สําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกัน   โดยถูกต้องตามท่ีควร          

ในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

 เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น

วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ ์     

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํ

งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด 

ในการจัดทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษัทหรือหยุดดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลมีหน้าท่ีในการกาํกับดูแลกระบวนการในการจัดทาํรายงานทางการเงินของ

บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ

ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป  ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  และถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง    

แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง                                                    

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบ

การเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ

เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ

เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ

ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดง

ขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความ

มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณ

การทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร 
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• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของ

ผูบ้ริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญ          

ท่ี เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ท่ีอาจเป็นเหตุให้ เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อ

ความสามารถของบริษัทในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่

แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 

ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชี     

ท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู ้สอบบัญชีของข้าพเจ้า  อย่างไรก็ตาม  เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่า  

งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนําเสนอขอ้มูลโดยถูกต้องตาม      

ท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่างๆท่ีสําคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ

การตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัใน

ระบบการควบคุมภายใน  หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้          
 

ขา้พเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลว่า ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณ        

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจน

เร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและ

มาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

                                                                                                                       (นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 

วนัท่ี  18 กุมภาพนัธ์ 2564 



บริษทั ฟังกช์ัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั
รำยงำนของผูส้อบบญัชีและขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล

ส ำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/สอบทำนแลว้)



(หน่วย:บำท)
30 กนัยำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ ตรวจสอบแลว้

สินทรัพย์ หมำยเหตุ สอบทำนแลว้
สินทรัพยห์มุนเวียน
     เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 5 13,287,384.64 28,944,020.52
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 50,062,619.49 51,691,695.97
     เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 7 505,957.89 555,020.00
     สินคำ้คงเหลือ 8 302,236,987.06 291,395,149.45
     สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 26.6 1,394,513.48 251,153.19
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 359,202.33 30,964.92

     รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 367,846,664.89 372,868,004.05
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
     ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 9 177,733,700.84 167,391,614.20
     สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 10 2,098,776.79 0.00
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 6,958,767.53 6,472,880.99
     สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 12.1 8,197,965.14 7,375,377.27
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13 11,129,151.74 301,694.56

     รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 206,118,362.04 181,541,567.02
รวมสินทรัพย์ 573,965,026.93 554,409,571.07

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

ขอรับรองว่ำรำยกำรขำ้งตน้เป็นควำมจริงและถูกตอ้งทุกประกำร 

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564

บริษัท ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั
งบแสดงฐานะการเงิน



(หน่วย:บำท)
30 กนัยำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563
ยงัไม่ไดต้รวจสอบ/ ตรวจสอบแลว้

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น หมำยเหตุ สอบทำนแลว้
หน้ีสินหมุนเวียน
     เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 14 127,447,213.88 129,808,560.46
     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15 40,918,295.96 56,339,074.23
     ส่วนของเงินกูย้ืมระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 16 11,641,000.00 0.00
     ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 17 790,075.50 0.00
     ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคำ้งจ่ำย  1,854,170.38 8,694,243.28
     ประมำณกำรหน้ีสินหมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 18 802,470.00 0.00
     ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับคืน 221,369.87 221,369.87

     รวมหน้ีสินหมุนเวียน 183,674,595.59 195,063,247.84
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  
     หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 17 1,327,053.72 0.00
     ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 18 32,829,550.44 32,181,276.33

     รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 34,156,604.16 32,181,276.33
           รวมหน้ีสิน 217,831,199.75 227,244,524.17

ส่วนของผูถื้อหุ้น
     ทุนเรือนหุ้น
            ทุนจดทะเบียน
                   หุ้นสำมญั 2,250,000 หุ้น มูลคำ่หุ้นละ 100.00 บำท 225,000,000.00 225,000,000.00

            ทุนท่ีออกและช ำระแลว้
                   หุ้นสำมญั 2,250,000 หุ้น มูลคำ่หุ้นละ 100.00 บำท 225,000,000.00 225,000,000.00
     ก  ำไรสะสม
            จดัสรรแลว้
                   ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 19 22,500,000.00 22,500,000.00
            ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 108,633,827.18 79,665,046.90

           รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 356,133,827.18 327,165,046.90
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 573,965,026.93 554,409,571.07

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

 -  2  -
บริษัท ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2564



(หน่วย: บำท)

หมำยเหตุ 30 กนัยำยน 2564 30 กนัยำยน 2563 30 กนัยำยน 2564 30 กนัยำยน 2563

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 178,821,167.24 197,570,233.98 545,188,516.82 682,632,385.35 
ตน้ทนุขำยและบริกำร (129,923,554.95) (138,670,048.03) (387,639,100.58) (484,540,632.79)
ก ำไรขั้นตน้ 48,897,612.29 58,900,185.95 157,549,416.24 198,091,752.56 
รำยไดอ่ื้น ๆ

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 0.00 100,240.75 0.00 3,314,389.94 
รำยไดอ่ื้น ๆ 109,138.83 8,974,226.83 1,660,407.25 9,906,762.80 

ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ 1,143,360.29 0.00 1,143,360.29 0.00 
ตน้ทนุในกำรจดัจ ำหน่ำย (18,306,647.01) (19,862,043.97) (57,474,847.17) (61,804,224.28)
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (20,326,650.86) (19,522,256.70) (68,482,815.92) (64,901,585.18)
ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 11,516,813.54 28,590,352.86 34,395,520.69 84,607,095.84 
รำยไดท้ำงกำรเงิน 20,865.48 18,201.38 67,746.75 63,034.45 
ตน้ทนุทำงกำรเงิน - ดอกเบ้ียจ่ำย (789,624.47) (1,269,810.81) (2,140,296.97) (4,288,137.31)
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 10,748,054.55 27,338,743.43 32,322,970.47 80,381,992.98 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 12.2 (2,083,563.61) (5,444,602.38) (6,406,070.19) (16,072,956.92)
ก ำไรส ำหรับงวด 8,664,490.94 21,894,141.05 25,916,900.28 64,309,036.06 
ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน

รำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก ำไร
หรือขำดทนุในภำยหลงั
   ผลก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ของ
          ผลประโยชนพ์นกังำนท่ีก ำหนดไว้ 0.00 0.00 3,814,850.00 (3,517,662.38)
   รำยได(้ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินไดข้องรำยกำรท่ี
          จะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก ำไร
          หรือขำดทนุในภำยหลงั 0.00 0.00 (762,970.00) 703,532.48 

ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับงวดสุทธิจำกภำษี 0.00 0.00 3,051,880.00 (2,814,129.90)
ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด 8,664,490.94 21,894,141.05 28,968,780.28 61,494,906.16 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 21 3.85 9.73 11.52 28.58

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี  

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

บริษทั ฟังก์ช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว )

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส ำหรับงวด 9 เดือน



ทุนเรือนหุ้นท่ีออก จดัสรรแลว้ ยงัไม่ไดจ้ดัสรร
และช ำระแลว้ ทุนส ำรอง

หมำยเหตุ หุ้นสำมญั ตำมกฎหมำย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกรำคม 2564 225,000,000.00 22,500,000.00 79,665,046.90 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 0.00 0.00 28,968,780.28 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 225,000,000.00 22,500,000.00 108,633,827.18 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  1 มกรำคม 2563 225,000,000.00 22,500,000.00 82,890,431.70 
เงินปันผลจ่ำย 20 0.00 0.00 (40,500,000.00)
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 0.00 0.00 61,494,906.16 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2563 225,000,000.00 22,500,000.00 103,885,337.86 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

ก ำไรสะสม
(หน่วย: บำท)

บริษัท ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว )



รวม
ส่วนของผูถื้อหุ้น

327,165,046.90 
28,968,780.28 

356,133,827.18 

330,390,431.70 
(40,500,000.00)
61,494,906.16 

351,385,337.86 

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

(หน่วย: บำท)

บริษัท ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว )



(หน่วย: บำท)
30 กนัยำยน 2564 30 กนัยำยน 2563

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
     ก  ำไรส ำหรับงวด 25,916,900.28 64,309,036.06
     รำยกำรปรับกระทบก ำไรเป็นเงินสดรับ(จ่ำย)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
              คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 6,406,070.19 16,072,956.92

              คำ่เส่ือมรำคำ 12,973,204.22 12,759,929.20
              คำ่เส่ือมรำคำ - สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 331,853.12 0.00
              คำ่ตดัจ ำหน่ำย 851,591.46 835,401.79
              (โอนกลบั) ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน (29,043.94)        104,151.12
              ขำดทุน(โอนกลบั)คำ่เผ่ือจำกกำรลดมลูคำ่ของสินคำ้คงเหลือ 2,678,053.44     (7,076,752.63)    
              ผลประโยชน์พนกังำน 5,525,867.11 4,333,412.61
              บริจำคทรัพยสิ์นจำกกำรเลิกใช้ 621.34 3,484.01
              ขำดทุนจำกกำรเลิกใชสิ้นทรัพย์ 6,019.16 0.00
              ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 749,088.40 36,621.30
              (ก ำไร)ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 495,461.06 (53,675.55)        

              โอนกลบัประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับคืน 0.00 (1,479,207.13)    
              ก  ำไรจำกกำรวดัมลูคำ่ตรำสำรอนุพนัธ์ (1,143,360.29)    0.00
              ดอกเบ้ียรับ (67,746.75)        (63,034.45)        
              คำ่ใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 2,140,296.97 4,288,137.31
     ก  ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
          และหน้ีสินด ำเนินงำน 56,834,875.77 94,070,460.56
     สินทรัพยด์ ำเนินงำนลดลง(เพ่ิมข้ึน)
              ลูกหน้ีกำรคำ้ (1,880,752.00)    (4,995,548.20)    
              ลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 3,928,709.92     5,539,221.64     

              สินคำ้คงเหลือ (13,519,891.05)  43,738,981.89   
              สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (328,237.41)      227,189.50        
              สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (12,732,572.44)  2,000.00            

สินทรัพยจ์ำกกำรด ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (24,532,742.98)  44,511,844.83   

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี  

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

บริษทั ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว )



(หน่วย: บำท)
หมำยเหตุ 30 กนัยำยน 2564 30 กนัยำยน 2563

     หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
              เจำ้หน้ีกำรคำ้ 15,472,487.32   (21,934,038.18)  
              เจำ้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน (5,399,796.68)    4,331,978.42     

หน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 10,072,690.64   (17,602,059.76)  

     เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน 42,374,823.43 120,980,245.63
              จ่ำยผลประโยชน์พนกังำน (260,273.00)      (211,350.00)      
              จ่ำยภำษีเงินได้ (14,831,700.96)  (9,299,811.10)    
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 27,282,849.47 111,469,084.53
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
           เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรให้กูย้ืมระยะสั้น 49,062.11          (97,546.00)        
           เงินสดจ่ำยซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (18,434,965.94)  (5,755,683.65)    
           เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (1,337,478.00)    (480,244.92)      
           เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 284,015.73 11,404.21

           เงินสดรับดอกเบ้ีย 66,373.02 62,007.93
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน (19,372,993.08)  (6,260,062.43)    
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
           เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (2,361,346.58)    (58,818,137.87)  
           เงินสดจ่ำยปันผล (30,375,000.00)  (40,500,000.00)  
           เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย (2,157,645.00)    (4,309,591.67)    
           เงินสดจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ (313,500.69)      0.00
           เงินสดจ่ำยจำกกำรกูย้ืม (2,250,000.00)    0.00
           เงินสดรับจำกกำรกูย้ืม 13,891,000.00   0.00

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน (23,566,492.27)  #############
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ (15,656,635.88)  1,581,292.56     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้งวด  28,944,020.52   5,899,155.07     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 5 13,287,384.64   7,480,447.63     

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี  

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

 -  2  -
บริษทั ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว )



เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบักระแสเงินสด

      1.  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ประกอบดว้ย
(หน่วย:บำท)

30 กนัยำยน 2564 30 กนัยำยน 2563
เงินสด 59,500.00 65,500.00

เช็คท่ีถึงก ำหนดแต่ยงัไมน่ ำฝำก 223,202.00 409,430.15
เงินฝำกกระแสรำยวนั 34,226.90 52,033.85
เงินฝำกออมทรัพย์ 12,970,455.74 6,953,483.63

รวม 13,287,384.64 7,480,447.63

      2.  รำยกำรท่ีไมก่ระทบเงินสด
ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564  บริษทัฯ ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไมไ่ดจ่้ำยช ำระเงิน คงคำ้งเป็นเจำ้หน้ีคำ่สินทรัพย ์ 

      จ  ำนวน 4.93 ลำ้นบำท ( 30 กนัยำยน 2563 : 1.22 ลำ้นบำท )
ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564  บริษทัฯ ขำยสินทรัพยโ์ดยยงัไมไ่ดรั้บช ำระเงิน คงคำ้งเป็นลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน  

      จ  ำนวน 0.39 ลำ้นบำท

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

 -  3  -
บริษทั ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2564

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว )



1.  ข้อมูลทั่วไป

  กำรจดทะเบียน :  บริษทัฯ ไดจ้ดทะเบียนเป็นบริษทัจ ำกดั ทะเบียนเลขท่ี 0105540000934 เม่ือวนัท่ี 3 มกรำคม 2540
  ท่ีตั้งบริษทั :  เลขท่ี 313 ถนนเจริญพฒันำ  แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ  กรุงเทพมหำนคร
  ประเภทธุรกิจ :  จ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน ้ำ  เคร่ืองสูบน ้ำ  เคมีภณัฑ ์อุปกรณ์ส ำหรับเคร่ืองกรองน ้ำ
  ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ : บริษทั ฟังกช์ัน่ กรุ๊ป จ  ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 86.69 ของหุ้นท่ีออกและช ำระแลว้

2.  หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินและน าเสนองบการเงินระหว่างกาล

2.1  เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินระหวำ่งกำล
       งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนในรูปแบบยอ่   ตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2563)  เร่ือง กำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหวำ่งกำล   รวมถึงกำรตีควำมและแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชี   ท่ีประกำศใชโ้ดยสภำวิชำชีพบญัชี   กฎระเบียบ
และประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง
       งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึน    โดยมีวตัถุประสงคใ์หข้อ้มูลเพ่ิมเติมจำกงบกำรเงินประจ ำปีท่ีน ำเสนอคร้ังล่ำสุดเพ่ือ
ใหข้อ้มูลนั้นเป็นปัจจุบนั ดงันั้น งบกำรเงินระหวำ่งกำลจึงเนน้กำรใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม  เหตุกำรณ์และสถำนกำรณ์ใหม่

เพ่ือไม่ใหข้อ้มูลท่ีน ำเสนอซ ้ำซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ำยงำนไปแลว้ อยำ่งไรก็ตำม งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น   และงบกระแสเงินสด   ไดแ้สดงรำยกำรเช่นเดียวกบังบกำรเงินประจ ำปี   ดงันั้น
กำรใชง้บกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีควรใชค้วบคูไ่ปกบังบกำรเงินประจ ำปีล่ำสุด
       งบกำรเงินของบริษทัฯ   จดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของรำยกำรในงบกำรเงิน 
ยกเวน้รำยกำรท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง

2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั 
       ในระหวำ่งงวด   บริษทัฯ ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบั
ปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 
มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ      โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 
       กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทั

2.3  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกรำคม 2565

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

บริษัท  ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล

ส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ/สอบทานแล้ว)



2.  หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงินและน าเสนองบการเงินระหว่างกาล (ต่อ)

       สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน  ฉบบัท่ี  16  เร่ือง  สัญญำเช่ำ  ฉบบัปรับปรุง   ซ่ึงไดใ้ห้
ขอ้ยกเวน้ชัว่ครำวท่ีเกิดในทำงปฏิบติัส ำหรับผูเ้ช่ำท่ีไดรั้บผลกระทบจำกกำรปฏิรูปอตัรำดอกเบ้ียอำ้งอิง ทั้งน้ี ตอ้งเป็นไปตำม
เง่ือนไขท่ีก ำหนดไวต้ำมมำตรฐำน 
       กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทั

3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั
       งบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ีจดัท ำข้ึนโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีและวิธีกำรค ำนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นงบกำรเงิน    ส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563   ยกเวน้นโยบำยกำรบญัชีเร่ืองสัญญำเช่ำ 
สัญญาเช่า
บริษทัในฐำนะผูเ้ช่ำ
สินทรัพย์สิทธิการใช้
       บริษทัฯ รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชว้ดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำ
สะสม ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำสะสม และปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่  รำคำทุนของสินทรัพย์
สิทธิกำรใช ้    ประกอบดว้ยจ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรวดัมูลค่ำเร่ิมแรก     ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน 
จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล    และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตำม
สัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ
       หำกบริษทัฯ ไม่มีควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่ควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงจะถูกโอนใหแ้ก่บริษทัเม่ือส้ินสุด
อำยสุัญญำเช่ำ     สินทรัพยสิ์ทธิกำรใชจ้ะถูกคิดค่ำเส่ือมรำคำโดยค ำนวณจำกรำคำทุน    โดยวิธีเส้นตรงตำมประมำณกำรอำยุ
สัญญำเช่ำหรืออำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย ์แลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี

        สิทธิกำรเช่ำเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 3 ปี 
       หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนใหก้บับริษทัเม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของสินทรัพยด์งักล่ำว
ไดร้วมถึงกำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยกุำรใหป้ระโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า
       ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล  บริษทัฯ  รับรู้หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 
คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล
มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพ่ิมข้ึนโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจำกหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงโดยสะทอ้นกำร
จ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำท่ีจ่ำยช ำระแลว้      นอกจำกน้ี   มูลค่ำตำมบญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมีกำร
เปล่ียนแปลงหรือประเมินสัญญำเช่ำใหม่

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

  -  2  -

  -  3  -



4.  รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั
       ในระหวำ่งงวด บริษทัฯ มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไข
และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯ และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุป
ไดด้งัน้ี

4.1 ลกัษณะควำมสัมพนัธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำระหวำ่งบุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ รำยกำรคำ้ นโยบำยก ำหนดรำคำ

บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำน รำคำตำมสัญญำ
ขำยสินคำ้และบริกำร รำคำตลำด 
ขำยสินทรัพยถ์ำวร รำคำท่ีตกลงกนั

บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำน รำคำตำมสัญญำ
ขำยสินคำ้และบริกำร รำคำตลำด
ค่ำบริกำร รำคำตลำด 
ขำยสินทรัพยถ์ำวร รำคำท่ีตกลงกนั

บริษทั คอสกำ้ คอสเมติก จ ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำน รำคำตำมสัญญำ
(บริษทัเลิกกิจกำร เม่ือวนัท่ี 24 (เลิกสัญญำ เม่ือวนัท่ี
มิถุนำยน 2563) 30 เมษำยน 2563)

ขำยสินคำ้และบริกำร รำคำตลำด 

บริษทั ฟังกช์ัน่ กรุ๊ป จ  ำกดั มีกรรมกำรร่วมกนั ขำยสินทรัพยถ์ำวร รำคำท่ีตกลงกนั

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นใหญ่ กรรมกำร กำรค ้ำประกนัเงิน ไม่มีค่ำตอบแทน
และเครือญำติ ขำยสินคำ้และบริกำร รำคำตลำด 

ขำยสินทรัพยถ์ำวร รำคำท่ีตกลงกนั

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )



4.  รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ)
4.2  รำยงำนในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
        ยอดคงเหลือกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 มีดงัน้ี

(หน่วย:บำท)
30 กนัยำยน 2564 31 ธนัวำคม 2563

ลูกหน้ีกำรคำ้-บริษทัในเครือ
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 16,097.08 0.00
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 26,536.00 51,125.22

ลูกหน้ีรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 48,478.76 52,210.00
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 46,942.97 47,728.50

เงินทดรองจ่ำย - ค่ำสำธำรณูปโภค
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 12,256.75 13,728.40
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 20,271.24 45,429.00

เงินประกนั - ใหเ้ช่ำส ำนกังำน
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 49,000.00 49,000.00
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 45,000.00 45,000.00

4.3 รำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยกบับุคคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญั ส ำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 

2564 และ 2563 มีดงัน้ี
(หน่วย:บำท)

30 กนัยำยน 2564 30 กนัยำยน 2563 30 กนัยำยน 2564 30 กนัยำยน 2563
รำยไดค้่ำเช่ำ/ค่ำบริกำร

บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 146,741.00 156,000.00 450,341.00 568,000.00
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 140,833.00 141,000.00 422,833.00 419,000.00
บริษทั คอสกำ้ คอสเมติก จ ำกดั 0.00 0.00 0.00 41,000.00

287,574.00 297,000.00 873,174.00 1,028,000.00

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส ำหรับงวด 9 เดือน
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4.  รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกนั (ต่อ)
4.3 รำยกำรในงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

(หน่วย:บำท)

30 กนัยำยน 2564 30 กนัยำยน 2563 30 กนัยำยน 2564 30 กนัยำยน 2563
รำยไดค้่ำบริกำร

บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 0.00 19,680.00 0.00 21,680.00
0.00 19,680.00 0.00 21,680.00

รำยไดข้ำยสินคำ้ 
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 17,844.00 316,052.00 57,997.10 623,856.48
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 49,498.00 131,791.00 100,673.00 222,407.00
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 35,374.26 30,519.00 125,296.63 105,427.00

102,716.26 478,362.00 283,966.73 951,690.48

รำยไดอ่ื้น
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 0.00 0.00 0.00 1,962.63
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 0.00 934.58 0.00 7,663.55
บริษทั ฟังกช์ัน่ กรุ๊ป จ  ำกดั 2,563.20 0.00 2,563.20 0.00
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,803.74 0.00 2,803.74 0.00

5,366.94 934.58 5,366.94 9,626.18

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย/ค่ำใชจ่้ำย
   ในกำรบริหำร

บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 0.00 0.00 383,567.06 0.00
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.00 0.00 100,000.00 0.00

0.00 0.00 383,567.06 0.00

4.4  เร่ืองอ่ืนๆ
      ในระหวำ่งปี 2563 บริษทัฯ ไดรั้บโอนสิทธิในเคร่ืองหมำยกำรคำ้จำกกรรมกำรท่ำนหน่ึง  เน่ืองจำกเป็นเคร่ืองหมำยกำรคำ้
ท่ีบริษทัขำยอยูแ่ลว้ โดยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรรับโอน

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส ำหรับงวด 9 เดือน
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5.  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย
(หน่วย:บาท)

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
เงินสด 59,500.00 67,500.00
เช็คท่ีถึงก าหนดแต่ยงัไม่น าฝาก 223,202.00 219,952.60
เงินฝากกระแสรายวนั 34,226.90 71,164.66
เงินฝากออมทรัพย์ 12,970,455.74 28,585,403.26

รวม 13,287,384.64 28,944,020.52

6.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  ประกอบด้วย
(หน่วย:บาท)

ลูกหน้ีการคา้  30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
เช็ครับล่วงหนา้ 15,526,167.47 15,987,960.47
ลูกหน้ีการคา้ 24,847,272.83 22,504,727.83

รวม 40,373,440.30 38,492,688.30
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (26,057.05) (55,100.99)

รวมลูกหน้ีการคา้ 40,347,383.25 38,437,587.31 

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
เงินมดัจ า-ค่าสินคา้ 4,005,466.56 8,474,057.31
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 2,767,913.69 4,330,553.94
เงินทดรองจ่าย 1,611,585.99 506,345.99
ลูกหน้ี-กรมสรรพากร 902,710.38 0.00
ลูกหน้ีรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 95,421.73 99,938.50
ลูกหน้ีอ่ืนๆ 655,522.56 166,597.59
หกั ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (323,384.67) (323,384.67)

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 9,715,236.24 13,254,108.66
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 50,062,619.49 51,691,695.97

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )
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6.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  (ต่อ)
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  มูลค่าของลูกหน้ีการคา้และเช็ครับล่วงหนา้แยกตามอายหุน้ี

คงคา้งนบัจากวนัท่ีครบก าหนดช าระมีดงัต่อไปน้ี
(หน่วย:บาท)

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
ยอดยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 39,457,298.45 37,647,842.78
คา้งช าระ
ไม่เกิน 3  เดือน 909,479.75 844,845.52
3 - 6  เดือน 6,662.10 0.00
6 - 12  เดือน 0.00 0.00
มากกวา่ 12 เดือนข้ึนไป 0.00 0.00

รวมลูกหน้ีการคา้ 40,373,440.30 38,492,688.30

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 (55,100.99) 0.00 
เพ่ิม (ลด) ระหวา่งงวด 29,043.94 (55,100.99)
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 (26,057.05) (55,100.99)

7.  เงินให้กู้ ยืมระยะส้ัน 
        ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2564  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม  2563  บริษทัฯ  มีเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังาน  โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 1 ต่อเดือน

8.  สินค้าคงเหลือ  ประกอบด้วย

(หน่วย:บาท)

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินคา้ส าเร็จรูป 279,962,272.64 284,376,061.15

วสัดุส้ินเปลืองและบรรจุภณัฑ์ 1,160,778.65 1,592,368.32

สินคา้ระหวา่งผลิต 807,686.76 0.00

สินคา้ระหวา่งทาง 27,403,441.59 9,845,859.12

รวม 309,334,179.64 295,814,288.59

หกั ค่าเผ่ือการลดมูลค่าสินคา้ (7,097,192.58) (4,419,139.14)

รวม 302,236,987.06 291,395,149.45

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )

  -  7  -



9.  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
       ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัฯ มีรายการเปล่ียนแปลงท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย:บาท)
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 167,391,614.20 177,483,535.74
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 24,743,499.26 7,122,519.17
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (1,428,208.40) (65,793.84)
โอนเขา้/ออก 0.00 0.00 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (12,973,204.22) (17,148,646.87)
มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด 177,733,700.84 167,391,614.20 

       ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จ านวน 4,362,120.58 บาท และ 12,973,204.22
บาท  ตามล าดบั ( 30 กนัยายน 2563 : 4,307,704.53 บาท และ 12,759,929.20 บาท ตามล าดบั )
       อาคารและอุปกรณ์ท่ีหกัค่าเส่ือมราคาจนหมดมูลค่าแลว้  แต่ยงัคงใชง้านอยูมี่ราคาทุน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  และวนัท่ี
31 ธนัวาคม 2563 จ านวน 17,020,726.65 บำท และ 12,687,375.24 บำท ตำมล ำดบั
       ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีดินบางส่วน จ านวน 40,313,515.00 บำท และ 28,313,515.00 บำท
ตามล าดบั อาคารและส่ิงปลูกสร้างบางส่วน มูลค่าสุทธิ จ  านวน 138,937,806.76 บำท และ 79,960,639.55 บำท ตำมล ำดบั ไดจ้ด
จ านองค ้าประกนัสินเช่ือจากธนาคารแห่งหน่ึง  ตามหมายเหตุ 14 และ 16

10.  สินทรัพย์สิทธิการใช้
       ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีรายการเปล่ียนแปลงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย:บาท)
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 0.00 0.00
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 2,430,629.91 0.00
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  0.00 0.00
โอนเขา้/ออก 0.00 0.00
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (331,853.12) 0.00 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด 2,098,776.79 0.00

       ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จ านวน 331,853.12 บาท 

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )
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11.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
       ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีรายการเปล่ียนแปลงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย:บาท)
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 6,472,880.99 7,071,690.26
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 1,337,478.00 504,222.92
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  0.00 0.00
โอนเขา้/ออก 0.00 0.00
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (851,591.46) (1,103,032.19)
มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด 6,958,767.53 6,472,880.99

       ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จ านวน 301,471.06 บาท และ 851,591.46
บาท  ตามล าดบั ( 30 กนัยายน 2563 : จ านวน 266,953.44 บาท และ 835,401.79 บาท ตามล าดบั )

12.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
12.1 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี

(หน่วย:บาท)
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 8,197,965.14 7,375,377.27
รวม 8,197,965.14 7,375,377.27

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )
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12.  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ)
12.2 ค่าใชจ่้าย(รายได)้ภาษีเงินได ้ ส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563  สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย:บาท)

30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563
ภาษีเงินไดปั้จจุบนั :
    ภาษีเงินไดส้ าหรับงวด 2,897,919.70 3,997,996.95 7,991,628.06 15,207,007.71
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี :
    ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากผล
        แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
            ผลแตกต่างชัว่คราว (814,356.09) 1,446,605.43 (1,585,557.87) 865,949.21
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู่
    ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2,083,563.61 5,444,602.38 6,406,070.19 16,072,956.92

12.3 รายการกระทบยอดจ านวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของก าไร(ขาดทุน)ทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ีใช้
ส าหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี

                          (หน่วย:บาท)

30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 10,748,054.55 27,338,743.43 32,322,970.47 80,381,992.98
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 2,149,610.91 5,467,748.69 6,464,594.10 16,076,398.60
ผลกระทบทางภาษี :
รายการตอ้งหา้มทางภาษี (66,047.30)          (23,146.31)          (58,523.91)          (3,441.68)            
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยู ่
     ในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 2,083,563.61 5,444,602.38 6,406,070.19 16,072,956.92

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง 19.39% 19.92% 19.82% 20.00%

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )

ส าหรับงวด 3 เดือน ส าหรับงวด 9 เดือน

ส าหรับงวด 3 เดือน ส าหรับงวด 9 เดือน



13.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน  ประกอบดว้ย
(หน่วย:บาท)

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
เงินประกนัอ่ืนๆ 417,444.56 301,694.56
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 10,711,707.18 0.00

รวม 11,129,151.74 301,694.56

       บริษทัฯ จ่ายเงินค่าจา้งเหมาก่อสร้างล่วงหนา้จ านวนร้อยละ 10 ของมูลค่างานก่อสร้าง  โดยในการจ่ายเงินค่าจา้งเหมาก่อสร้าง
แต่ละงวด บริษทัฯ จะตดัจ่ายเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง ในอตัราร้อยละ 10 ของมูลค่างานก่อสร้างท่ีผูรั้บเหมาเรียกเก็บ

14.  เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน ประกอบดว้ย
(หน่วย:บาท)

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
เจา้หน้ีทรัสตรี์ซีท 127,447,213.88 129,808,560.46

รวม 127,447,213.88 129,808,560.46

       ณ  วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัฯ  มีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มืระยะสั้นกบั
ธนาคาร  2  แห่ง วงเงินรวม 570.54 ลา้นบาท  และ 649.84 ลา้นบาท ตามล าดบั อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ถึง MOR ต่อปี 
ค  ้าประกนั โดยการจดจ านองท่ีดินบางส่วน อาคารและส่ิงปลูกสร้าง บางส่วน  ตามหมายเหตุ 9 และค ้าประกนัโดยกรรมการ

15.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  ประกอบดว้ย
(หน่วย:บาท)

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
เจา้หน้ีการคา้
        เจา้หน้ีการคา้ 20,116,031.07 4,148,082.69
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  
        เจา้หน้ีค่าสินทรัพย ์ 4,934,004.31 530,586.25
        เจา้หน้ีเงินประกนัผลงาน 888,659.35 1,974,435.76
        เงินประกนั-พ้ืนท่ีใหเ้ช่า 94,000.00 94,000.00
        เงินมดัจ ารับค่าสินคา้ 2,540,716.78 1,974,974.19
        ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 8,081,268.84 10,760,586.37
        เงินปันผลคา้งจ่าย 0.00 30,375,000.00
        เจา้หน้ีกรมสรรพากร 932,305.15 4,164,296.61
        เจา้หน้ีอ่ืนๆ 3,331,310.46 2,317,112.36
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  40,918,295.96 56,339,074.23

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )

  -  11  -



16.  เงินกู้ยืมระยะยาว  ประกอบด้วย

(หน่วย:บาท)
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

เงินกูย้มืระยะยาว 11,641,000.00 0.00
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (11,641,000.00) 0.00
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 0.00 0.00

       ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารแห่งหน่ึงจ านวน 135 ลา้นบาท ช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
งวดแรกในวนัสุดทา้ยของเดือนท่ีหน่ึง   นบัแต่เดือนท่ีมีการเบิกรับเงินกูง้วดแรก    และช าระคืนหน้ีทั้งหมดตามสัญญาภายใน 
60 งวด  นบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก    โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ  MLR -2.00  ต่อปี   ค  ้าประกนัโดยจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้าง ตามหมายเหตุขอ้ 9 และค ้าประกนัโดยกรรมการ 2 ท่าน   รวมถึงการด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้น
สัญญา  

       การเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  รายละเอียดดงัน้ี
(หน่วย:บาท)

 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563
มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 0.00 0.00 
บวก รับเงินกูย้มื 13,891,000.00 0.00 
หกั จ่ายคืนเงินกูย้มื (2,250,000.00) 0.00 
รวม 11,641,000.00 0.00 
หกั เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (11,641,000.00) 0.00 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด 0.00 0.00 

17.  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า

(หน่วย:บาท)
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 2,238,000.00 0.00 
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (120,870.78) 0.00 
สุทธิ 2,117,129.22 0.00 
หกั ส่วนท่ีเกินก าหนดช าระภายใน 1 ปี (790,075.50) 0.00 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า-สุทธิ 1,327,053.72 0.00 

ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564  บริษทัฯ มีสัญญำเช่ำจ ำนวน 1 แห่ง โดยสัญญำดงักล่ำวส้ินสุดเดือน เมษำยน 2567

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )
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17.  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า (ต่อ) 

       บริษทัฯ มีภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยคำ่เช่ำขั้นต ่ำตำมสญัญำเช่ำดงัน้ี

(หน่วย:บำท)

ไมเ่กิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ิน ตำมสญัญำเช่ำ 864,000.00 1,368,000.00 2,232,000.00

ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                              (73,924.50) (46,946.28) (120,870.78)

มลูคำ่ปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย
      ทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 790,075.50 1,321,053.72 2,111,129.22

ค่าใชจ่้ายส าหรับงวด 3 เดือนและ 9 เดือน  ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  เก่ียวกบัสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ี

ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน

(หน่วย:บาท)

ส าหรับงวด 3 เดือน ส าหรับงวด 9 เดือน 

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 331,853.12 331,853.12

ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า 40,499.31 40,499.31
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้น 344,250.00 944,775.00
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต  ่า 104,500.00 296,250.00

รวมค่าใชจ่้าย 821,102.43 1,613,377.43

18.  ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน
       บริษทัฯ มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชน์พนกังาน ตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณอายแุก่พนกังานตามสิทธิและอายงุานและผลประโยชน์จากการใหบ้ริการระยะยาว
       โครงการผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียง
ของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและความเส่ียงจากอตัราตลาด (เงินลงทุน)

(หน่วย:บาท)
 30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงิน มีดงัน้ี
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนั 32,829,550.44 32,181,276.33

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )

30 กนัยายน 2564 

 30 กนัยำยน 2564 

  -  14  -



18. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)
การเปล่ียนแปลงของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน มีดงัน้ี (หน่วย:บาท)

2564 2563
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 32,181,276.33 23,161,682.51
ผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายระหวา่งงวด (260,273.00) (211,350.00)
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน

ตน้ทุนบริการงวดปัจจุบนั 3,766,274.76 4,842,971.78
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 376,021.35 456,122.69
ตน้ทุนบริการในอดีต 1,383,571.00 414,186.97

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
(ก าไร)ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (3,814,850.00) 3,517,662.38

33,632,020.44 32,181,276.33
หกั ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานท่ีจะครบก าหนดใน 1 ปี (802,470.00) 0.00
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน / 31 ธนัวาคม 32,829,550.44 32,181,276.33

       ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ท่ีแสดงรายการในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  ส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564
และ 2563  มีดงัน้ี (หน่วย:บาท)

30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563
ตน้ทุนขายและบริการ 141,367.07 125,268.04 632,290.65 363,252.98
ตน้ทุนจดัจ าหน่าย 502,190.56 471,220.77 2,431,609.09 1,434,351.72
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 739,783.58 783,379.29 2,461,967.37 2,535,807.91

รวมค่าใชจ่้าย 1,383,341.21 1,379,868.10 5,525,867.11 4,333,412.61

19.  ทุนส ารองตามกฎหมาย
       ตามบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์บริษทัฯ จะตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิอยา่งนอ้ยร้อยละ 5 เป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายทุกคร้ังท่ีประกาศจ่ายเงินปันผลจนกวา่ทุนส ารองตามกฎหมายจะมีจ านวนเท่ากบัร้อยละ  10  ของทุนจดทะเบียน 
ทุนส ารองตามกฎหมายน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )

20.  เงินปันผลจ่าย

  -  15  -

ส าหรับงวด 3 เดือน ส าหรับงวด 9 เดือน



        ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  6/2563  เม่ือวนัท่ี  22  ธนัวาคม  2563  มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น  จ  านวน 2.25 ลา้นหุ้น   หุ้นละ 13.50 บาท   เป็นเงิน  30.375 ลา้นบาท    โดยไดจ่้ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลไปแลว้   เม่ือวนัท่ี  20  มกราคม  2564     ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัการจ่ายเงินปันผลตามรายงานการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้น ประจ าปี  2564  เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564
        ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั   คร้ังท่ี  2/2563   เม่ือวนัท่ี  25  มีนาคม  2563  มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น  จ  านวน 2.25 ลา้นหุ้น  หุ้นละ 18.00 บาท  เป็นเงิน 40.50 ลา้นบาท  โดยไดจ่้ายเงินปันผลไปแลว้ เม่ือวนัท่ี 
8 เมษายน 2563 และวนัท่ี 22 เมษายน 2563 ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัการจ่ายเงินปันผลตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 

21.  ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
       ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ค  านวณโดยการหารยอดก าไรส าหรับงวด  ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียท่ีออกและเรียกช าระแลว้
โดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั แสดงไดด้งัน้ี
       ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน  ส าหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 2563

(หน่วย:บาท)

30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563 30 กนัยายน 2564 30 กนัยายน 2563
ก าไรส าหรับงวด 8,664,490.94 21,894,141.05 25,916,900.28 64,309,036.06
จ านวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00 2,250,000.00
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 3.85 9.73 11.52 28.58

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )

ส าหรับงวด 3 เดือน ส าหรับงวด 9 เดือน



22.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
       ค่ำตอบแทนผูบ้ริหำรเป็นค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัเงินเดือน  ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร   
ตำมนิยำมในประกำศของส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์ อนัไดแ้ก่  ผูจ้ดักำรหรือผูด้  ำรง
ต ำแหน่งระดบับริหำรส่ีรำยแรกต่อจำกผูจ้ดักำรลงมำ และผูซ่ึ้งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำผูด้  ำรงต ำแหน่งระดบัผูบ้ริหำรรำย
ท่ีส่ีทุกรำย
       ค่ำตอบแทนท่ีจ่ำยใหแ้ก่ผูบ้ริหำรส ำคญั ส ำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 ดงัน้ี 

(หน่วย:บำท)

30 กนัยำยน 2564 30 กนัยำยน 2563 30 กนัยำยน 2564 30 กนัยำยน 2563
เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น 5,589,036.00 5,465,451.00 22,452,529.00 21,235,532.00
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน 447,429.56 456,482.95 1,678,585.00 3,087,086.28

รวม 6,036,465.56 5,921,933.95 24,131,114.00 24,322,618.28

23. ค่าตอบแทนกรรมการ
       ค่ำตอบแทนกรรมกำรน้ีเป็นผลประโยชน์ท่ีจ่ำยใหแ้ก่กรรมกำรของบริษทัฯ  ตำมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  ประกอบดว้ย
เบ้ียประชุมในฐำนะกรรมกำร
       ส ำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564  บริษทัฯ จ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร จ ำนวน 110,000.00 
บำท และ 340,000.00 บำท ตำมล ำดบั ( 30 กนัยำยน 2563 : จ ำนวน 125,000.00 บำท และ 455,000.00 บำท ตำมล ำดบั )

24.  กองทุนส ารองเลีย้งชีพ

       บริษทัฯ และพนกังำนบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 
โดยบริษทัฯ  และพนกังำนจะจ่ำยเงินสมทบและเงินสะสมเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือน       บริษทัฯ   จ่ำยสมทบในอตัรำร้อยละ 3 
ของเงินเดือน  และจะจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำน ตำมระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯ กองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน เอม็เอฟซี  จ  ำกดั  เงินสมทบท่ีจ่ำยเขำ้กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับงวด 
3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 มีจ  ำนวน 199,343.28 บำท และ 785,768.46 บำท ตำมล ำดบั ( 30 กนัยำยน 
2563 : 225,966.94 บำท และ 691,884.06 บำท ตำมล ำดบั )

25.  การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน
25.1  ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯ   ท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำร
ด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอ เพ่ือใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำน และประเมิน
ผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้งน้ี ผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ  คือ  กรรมกำรผูจ้ดักำรของ
บริษทั  โดยพิจำรณำจำกผลประกอบกำรของบริษทัฯ ตำมกลุ่มของผลิตภณัฑ์

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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ส ำหรับงวด 3 เดือน ส ำหรับงวด 9 เดือน



25.  การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

25.2  ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมกลุ่มผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ ส ำหรับงวด 3 เดือน และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
(หน่วย:บำท)

สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท รวม สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท รวม
ครัวเรือน พำณิชย์ อุตสำหกรรม สำรกรองและ อ่ืนๆ ครัวเรือน พำณิชย์ อุตสำหกรรม สำรกรองและ อ่ืนๆ

สำรเคมี สำรเคมี

รำยได้ 55,566,011.13 57,798,807.57 45,247,572.07 20,174,102.20 34,674.27 178,821,167.24 67,384,354.33 63,945,902.31 44,173,268.06 21,665,514.79 401,194.49 197,570,233.98 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (129,923,554.95) (138,670,048.03)
ก ำไรขั้นตน้ 48,897,612.29 58,900,185.95 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 0.00 100,240.75 
รำยไดอ่ื้น 109,138.83 8,974,226.83 
ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ 1,143,360.29 0.00 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย  (18,306,647.01)  (19,862,043.97)

คำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร (20,326,650.86) (19,522,256.70)
ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 11,516,813.54 28,590,352.86 
รำยไดท้ำงกำรเงิน 20,865.48 18,201.38 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (789,624.47) (1,269,810.81)
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 10,748,054.55 27,338,743.43 
คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (2,083,563.61) (5,444,602.38)
ก ำไรส ำหรับงวด 8,664,490.94 21,894,141.05 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 177,733,700.84 170,325,727.74 
สินทรัพยอ่ื์น 396,231,326.09 416,823,331.77 
รวมสินทรัพย์ 573,965,026.93 587,149,059.51 

                  (ลงช่ือ) ..........................................................…………................………………………………..... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                               (                                                                                                                                   )

ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ส ำหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563
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25.  การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

(หน่วย:บำท)

สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท รวม สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท รวม
ครัวเรือน พำณิชย์ อุตสำหกรรม สำรกรองและ อ่ืนๆ ครัวเรือน พำณิชย์ อุตสำหกรรม สำรกรองและ อ่ืนๆ

สำรเคมี สำรเคมี

รำยได้ 173,417,656.96 175,153,007.46 135,648,690.93 60,853,133.41 116,028.06 545,188,516.82 230,735,661.88 230,935,631.98 154,862,976.75 65,601,709.52 496,405.22 682,632,385.35 
ตน้ทุนขำยและบริกำร (387,639,100.58) (484,540,632.79)
ก ำไรขั้นตน้ 157,549,416.24 198,091,752.56 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 0.00 3,314,389.94 
รำยไดอ่ื้น 1,660,407.25 9,906,762.80 
ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ 1,143,360.29 0.00 
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย  (57,474,847.17)  (61,804,224.28)
คำ่ใชจ่้ำยในกำรบริหำร (68,482,815.92) (64,901,585.18)

ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 34,395,520.69 84,607,095.84 
รำยไดท้ำงกำรเงิน 67,746.75 63,034.45 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (2,140,296.97) (4,288,137.31)
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 32,322,970.47 80,381,992.98 
คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (6,406,070.19) (16,072,956.92)
ก ำไรส ำหรับงวด 25,916,900.28 64,309,036.06 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 177,733,700.84 170,325,727.74 

สินทรัพยอ่ื์น 396,231,326.09 416,823,331.77 
รวมสินทรัพย์ 573,965,026.93 587,149,059.51 

       บริษทัฯ มิไดแ้สดงสินทรัพยจ์  ำแนกตำมกลุ่มผลิตภณัฑเ์น่ืองจำกบริษทัฯ ใชสิ้นทรัพยร่์วมกนั

                  (ลงช่ือ) ..........................................................…………................………………………………..... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                               (                                                                                                                                   )
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ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2563



25.  การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
25.3  บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย    จึงไม่ไดน้ ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนก
ตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์ เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศมีรำยไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของรำยไดร้วมของกิจกำร
25.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่
         ส ำหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และ 2563  บริษทัฯ  ไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือ
เกินกวำ่ร้อยละ 10  ของรำยไดร้วมของกิจกำร 

26.  เคร่ืองมือทางการเงิน
       เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทั  ประกอบดว้ย   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ี
หมุนเวียนอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้
และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน      บริษทัฯ มีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว     และมีนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเส่ียง ดงัน้ี
26.1 ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต
      บริษทัฯ มีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ลูกหน้ีกำรคำ้ จ  ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือ
คือมูลค่ำตำมบญัชี ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริษทัฯ ไดบ้ริหำรควำมเส่ียงโดยใชน้โยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุม
กำรใหสิ้นเช่ืออยำ่งเหมำะสม  จึงไม่คำดวำ่จะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ีมีสำระส ำคญั  นอกจำกน้ี บริษทัฯ มีกำรติดตำมยอด
คงคำ้งของลูกหน้ีกำรคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ  ทั้งน้ี  กำรใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯ   เป็นกำรใหสิ้นเช่ือแบบไม่กระจุกตวัสูง   เน่ืองจำก
บริษทัฯ มีฐำนลูกคำ้จ ำนวนมำก
     บริษทัฯ  พิจำรณำกำรดอ้ยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  กำรค ำนวณหำอตัรำกำรตั้งส ำรองจะข้ึนอยูก่บัอำยหุน้ีคงคำ้ง
โดยนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ ทั้งน้ี กำรค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนค ำนึงถึงผลของควำม
น่ำจะเป็นถ่วงน ้ำหนกั มูลค่ำของเงินตำมเวลำและขอ้มูลท่ีมีควำมสมเหตุสมผลและสำมำรถสนบัสนุนไดท่ี้มีอยู ่ณ วนัท่ีรำยงำน
เก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต 
26.2  ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ
       ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมสัญญำเกิดจำกกำรท่ีคูส่ัญญำไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำ ซ่ึงก่อใหเ้กิดควำมเสียหำย
แก่บริษทัฯ ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ลงัจำกหกัผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ถือเป็นมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ
26.3  ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย
      บริษทัฯ มีควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบั  เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ี
หมุนเวียนอ่ืน  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน  เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน   เจำ้หน้ีกำรคำ้
และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน    สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินของบริษทัส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำม
อตัรำตลำดหรืออตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  ท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำด

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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26.  เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)
26.3  ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย (ต่อ)
      ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญั สำมำรถจดัตำม
ประเภทอตัรำดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี

(หน่วย:บำท)

อตัรำดอกเบ้ีย อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรำดอกเบ้ีย
หมำยเหตุ ปรับข้ึนลง คงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย

ตำมรำคำตลำด
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 5 12,970,455.74 0.00 316,928.90 13,287,384.64 0.05%
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 0.00 0.00 50,062,619.49 50,062,619.49 0.00%
เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 7 0.00 505,957.89 0.00 505,957.89 1.00%
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน

ตรำสำรอนุพนัธ์ 26.6 0.00 0.00 1,394,513.48 1,394,513.48 0.00%
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 359,202.33 359,202.33 0.00%
หน้ีสินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 14 ############# 0.00 0.00 127,447,213.88 2.03% - 2.63%
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15 0.00 0.00 40,918,295.96 40,918,295.96 0.00%
เงินกูย้ืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 16 11,641,000.00 0.00 0.00 11,641,000.00 3.47%
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 17 0.00 2,117,129.22 0.00 2,117,129.22 4.22%

(หน่วย:บำท)

อตัรำดอกเบ้ีย อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรำดอกเบ้ีย
หมำยเหตุ ปรับข้ึนลง คงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย

ตำมรำคำตลำด
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 5 28,585,403.26 0.00 358,617.26 28,944,020.52 0.05-0.125%
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 0.00 0.00 51,691,695.97 51,691,695.97 0.00%
เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 7 0.00 555,020.00 0.00 555,020.00 1.00%
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน

ตรำสำรอนุพนัธ์ 26.6 0.00 0.00 251,153.19 251,153.19 0.00%
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 30,964.92 30,964.92 0.00%
หน้ีสินทำงกำรเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 14 ############# 0.00 0.00 129,808,560.46 2.38-3.50%
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15 0.00 0.00 56,339,074.23 56,339,074.23 0.00%

       บริษทัฯ พิจำรณำวำ่ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของบริษทัจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งสมเหตุสมผลของอตัรำ
ดอกเบ้ีย  ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564 มีจ  ำนวนเงินท่ีไม่เป็นสำระส ำคญั

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2564

รำยกำร

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563



26.  เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)
26.4 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
       บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้ป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯ ไดต้กลงท าสัญญา
ซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงสัญญาดงักล่าวมีอายไุม่เกินหน่ึงปี
       26.4.1  บริษทัฯ มีรายการลูกหน้ีและเจา้หน้ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯ มิไดป้้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
เงินตราต่างประเทศ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินสกุลต่างประเทศ   ณ  วนัท่ี 30 กนัยายน 2564   และวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2563 
มียอดดงัต่อไปน้ี

30 กนัยายน 2564  31 ธนัวาคม 2563
       เจา้หน้ีการคา้

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 532,613.90 95,520.40
ยโูร 0.00 0.00

      26.4.2 บริษทัฯ พิจารณาวา่ผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งสมเหตุสมผลของ
 อตัราแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีจ  านวนเงินท่ีไม่เป็นสาระส าคญั
26.5 ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
       สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  ประกอบดว้ย  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  ลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น   สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน  หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน
       ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคายติุธรรม    
       มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2564  และวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี

(หน่วย:บาท)

มูลค่ายติุธรรม
มูลค่ายติุธรรมผา่น ราคาทุน รวม
ก าไรหรือขาดทุน ตดัจ าหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.00 13,287,384.64 13,287,384.64 13,287,384.64
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 50,062,619.49 50,062,619.49 50,062,619.49
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 0.00 505,957.89 505,957.89 505,957.89
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน

ตราสารอนุพนัธ์ 1,394,513.48 0.00 1,394,513.48 1,394,513.48
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.00 359,202.33 359,202.33 359,202.33
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 1,394,513.48 64,215,164.35 65,609,677.83 65,609,677.83

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564
มูลค่าตามบญัชี

รายการ
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26.  เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)
26.5 ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)

(หน่วย:บาท)

มูลค่ายติุธรรม
มูลค่ายติุธรรมผา่น ราคาทุน รวม
ก าไรหรือขาดทุน ตดัจ าหน่าย

หนีสิ้นทางการเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 0.00 127,447,213.88 127,447,213.88 127,447,213.88
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 40,918,295.96 40,918,295.96 40,918,295.96
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 0.00 11,641,000.00 11,641,000.00 11,641,000.00
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 0.00 2,117,129.22 2,117,129.22 2,117,129.22
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 0.00 182,123,639.06 182,123,639.06 182,123,639.06

(หน่วย:บาท)

มูลค่ายติุธรรม
มูลค่ายติุธรรมผา่น ราคาทุน รวม
ก าไรหรือขาดทุน ตดัจ าหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงนิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.00 28,944,020.52 28,944,020.52 28,944,020.52
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 51,691,695.97 51,691,695.97 51,691,695.97
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 0.00 555,020.00 555,020.00 555,020.00
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน

ตราสารอนุพนัธ์ 251,153.19 0.00 251,153.19 251,153.19
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.00 30,964.92 30,964.92 30,964.92
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 251,153.19 81,221,701.41 81,472,854.60 81,472,854.60
หนีสิ้นทางการเงนิ
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 0.00 129,808,560.46 129,808,560.46 129,808,560.46
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 0.00 56,339,074.23 56,339,074.23 56,339,074.23
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 0.00 186,147,634.69 186,147,634.69 186,147,634.69

มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ค  านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและจ าลองตามทฤษฎี
ในการประเมินมูลค่า  ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น 
เป็นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย    เป็นตน้   บริษทัฯ ไดค้  านึงถึงผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตของคูส่ัญญา
ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564
มูลค่าตามบญัชี

รายการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
มูลค่าตามบญัชี

รายการ



26.  เคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)
26.6 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  บริษทัฯ มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ท่ีเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี

(หน่วย:บาท)

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์และหนีสิ้นที่วดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายตุิธรรม 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน

ตราสารอนุพนัธ์ 0.00 1,394,513.48 0.00 1,394,513.48

(หน่วย:บาท)

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์และหนีสิ้นที่วดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายตุิธรรม 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน

ตราสารอนุพนัธ์ 0.00 251,153.19 0.00 251,153.19

27. การบริหารจัดการทุน
       วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญั   คือ  การจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการด ารงไว้
ซ่ึงความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง
       ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบการเงินแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่ากบั 0.61 : 1 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  เท่ากบั 
0.69 : 1)

28.  ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ในภายหน้า
       28.1  บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนั ดงัน้ี

 - ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  มีการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง 
    จ  านวน 200,000.00 บาท 
 - ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีการค ้าประกนัอากรน าเขา้กบักรมศุลกากร จ านวน 2,709,000.00 บาท

       28.2  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัจากการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต 
จ านวน  68,028.94  เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ  แปลงค่าเป็นเงินบาท  จ  านวน  2,307,698.11  บาท และ 13,117.86  เหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐฯ  แปลงค่าเป็นเงินบาท จ านวน 396,248.57 บาท

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
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28.  ภาระผูกพนัและหนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้ในภายหน้า (ต่อ)
       28.3  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจดัส่งสินคา้ ตามใบสัง่ซ้ือท่ีไดรั้บ
เงินมดัจ าแลว้ จ  านวน 2,888,397.03 บาท และ 5,185,313.09 บาท ตามล าดบั
       28.4  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาจา้งบริการกบับริษทัแห่งหน่ึง มูลค่าตามสัญญา จ านวน 
4,078,305.00 บาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายช าระแลว้  จ  านวน 407,777.00 บาท  คงเหลือท่ีตอ้งช าระอีก 3,670,528.00 บาท
       28.5  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564  บริษทัฯ  มีภาระผกูพนัตามสัญญาก่อสร้าง มูลค่าตามสัญญา  จ  านวน  1,050,000.00  บาท 
ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายช าระแลว้  จ  านวน 787,500.00 บาท  คงเหลือท่ีตอ้งช าระอีก 262,500.00 บาท
       28.6  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาก่อสร้างอาคารกบับริษทัแห่งหน่ึง มูลค่าตามสัญญา 
จ านวน  135,000,000.00  บาท    ซ่ึงบริษทัฯ  ไดจ่้ายช าระแลว้   จ  านวน  27,160,816.61  บาท   คงเหลือท่ีตอ้งช าระอีก 
107,839,183.39 บาท
       28.7  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัฯ มีภาระผกูพนัตามสัญญาการใหบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 แห่ง
อายสุัญญาการใหเ้ช่า 1-3 ปี  ส้ินสุดเดือนกุมภาพนัธ์ 2565-2566  รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย:บาท)
30 กนัยายน 2564

การใหบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีท่ีจะถึงก าหนดรับช าระภายใน 1 ปี 803,701.00
การใหบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีท่ีจะถึงก าหนดรับช าระส่วนท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 234,165.00

รวม 1,037,866.00

29.  ประมาณการหนีสิ้น

       เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561  กรมศุลกากรแจง้ประเมินเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมอากรน าเขา้ท่ีช าระไวไ้ม่ครบถว้น  รวมเงิน
ท่ีตอ้งช าระจ านวน  1,026,120.00  บาท  (ค านวณเงินเพ่ิมอากรน าเขา้เดือนละ 7,545.00 บาท   ค  านวณถึงเดือนพฤษภาคม 
2561) บริษทัฯ ไดย้ื่นอุทธรณ์การประเมิน  และเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2561   บริษทัฯ ไดรั้บจดหมายจากส านกังานศุลกากร
ตรวจสินคา้ลาดกระบงั       วา่ในระหวา่งการอนุมติัใหทุ้เลาการเสียภาษี        ยงัไม่ตอ้งช าระเงินอากรจนกวา่จะไดรั้บแจง้
ค  าวินิจฉยัอุทธรณ์ แต่ตอ้งไม่เกิน 9 ปีนบัจากวนัน าของเขา้ (น าเขา้เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558)  เวน้แต่กรณีท่ีกรมศุลกากร
ไดย้ื่นฟ้องคดีเรียกร้องค่าภาษีอากรต่อศาลแลว้ โดยเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2564 บริษทัฯไดรั้บแจง้ค  าวินิจฉยัอุธรณ์ จากกรม
ศุลกากร  วา่   รายการสินคา้ท่ีกรมศุลกากรแจง้ประเมินเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมอากรน าเขา้ท่ีช าระไวไ้ม่ครบถว้น  นั้น ไดรั้บ
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรและช าระอากรในอตัรายกเวน้อากร   บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งช าระภาษีอากรเพ่ิมเติม  และบริษทัฯ
ไดรั้บหนงัสือค ้าประกนัจากกรมศุลกากรแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )
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30.  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน

       ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี  4/2564  เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564  มีมติอนุมติัจ่ายปันผล

ระหวา่งกาลจากก าไรสะสมและก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น ในอตัรา

หุ้นละ 49.96 บาท เป็นเงิน 105.66 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 จ านวน 

52.83 ลา้นบาท และวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2564 จ านวน 52.83 ลา้นบาท 

       ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี  4/2564  เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564  มีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุน

จดทะเบียนจ านวน 95 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 950,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท

31.  การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
       งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 
2564

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )



 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท ฟังก์ช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด   
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับงวด 3 เดือน 

และ 9 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกระแสเงินสด 

สาํหรับงวด  9  เดือน  ส้ินสุดวนัเดียวกนั  และหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อ ของบริษทั ฟังก์ชัน่ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด   ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจัดทาํและนําเสนอขอ้มูลทางการเงิน

ระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี  ฉบบัท่ี 34  เร่ือง  การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็น

ผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล 

โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วน

ใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมี

ขอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ือง

ท่ีมีนัยสําคัญทั้ งหมดซ่ึงอาจพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้น ขา้พเจ้าจึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงิน

ระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 

ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

 
 

บริษทั สอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

 

  

         (นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์) 

         ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 2982 

 

วนัท่ี  11 พฤศจิกายน 2564 



บริษทั ฟังกช์ัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั (มหำชน)
รำยงำนของผูส้อบบญัชีและงบกำรเงิน
ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564



(หน่วย:บำท)
หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563

สินทรัพย์  
สินทรัพยห์มุนเวียน
     เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด 5 10,706,565.70 28,944,020.52
     ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 59,829,580.09 51,691,695.97
     เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 7 369,623.56 555,020.00
     สินคำ้คงเหลือ 8 280,357,544.26 291,395,149.45
     สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 28.6 0.00 251,153.19
     สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 753,490.92 30,964.92

     รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 352,016,804.53 372,868,004.05
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน
     ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 9 188,942,541.95 167,391,614.20
     สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 10 1,887,319.86 0.00
     สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 6,718,508.12 6,472,880.99
     สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 12.1 8,474,112.62 7,375,377.27
     สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 13 9,712,898.69 301,694.56

     รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 215,735,381.24 181,541,567.02
รวมสินทรัพย์ 567,752,185.77 554,409,571.07

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัจำกท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี………….เม่ือวนัท่ี ............………………….

             ขอรับรองวำ่รำยกำรขำ้งตน้เป็นควำมจริงและถูกตอ้งทกุประกำร 

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที่ 31  ธันวาคม  2564

บริษทั ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน)



(หน่วย:บำท)
หมำยเหตุ 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น  
หน้ีสินหมุนเวียน  
     เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 14 117,565,234.31 129,808,560.46
     เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15 42,685,337.20 56,339,074.23
     ส่วนของเงินกูย้มืระยะยำวท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 16 9,527,000.00 0.00
     ส่วนของหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 17 870,440.14 0.00
     ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลคำ้งจ่ำย  4,801,298.81 8,694,243.28
     ประมำณกำรหน้ีสินหมุนเวียนส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน 18 802,470.00 0.00
     ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับคืน 221,369.87 221,369.87

     รวมหน้ีสินหมุนเวียน 176,473,150.33 195,063,247.84
หน้ีสินไม่หมุนเวียน  
     หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 17 1,118,279.43 0.00
     ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำน 18 34,212,891.66 32,181,276.33

     รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 35,331,171.09 32,181,276.33
           รวมหน้ีสิน 211,804,321.42 227,244,524.17

ส่วนของผูถื้อหุ้น
     ทนุเรือนหุ้น 19
            ทนุจดทะเบียน
                   หุ้นสำมญั 450,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท 450,000,000.00

                   หุ้นสำมญั 2,250,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100.00 บำท 225,000,000.00

            ทนุท่ีออกและช ำระแลว้
                   หุ้นสำมญั 320,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1.00 บำท 320,000,000.00
                   หุ้นสำมญั 2,250,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 100.00 บำท 225,000,000.00
     ก  ำไรสะสม
            จดัสรรแลว้
                   ทนุส ำรองตำมกฎหมำย 20 32,000,000.00 22,500,000.00
            ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,947,864.35 79,665,046.90

           รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 355,947,864.35 327,165,046.90
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 567,752,185.77 554,409,571.07

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

ณ วนัที่ 31  ธันวาคม  2564

 -  2  -
บริษทั ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)



(หน่วย : บำท)
หมำยเหตุ 31  ธนัวำคม 2564 31  ธนัวำคม 2563

ปรับปรุงใหม่

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้และบริกำร 717,529,613.05 861,088,803.21
ตน้ทนุขำยและบริกำร (514,831,622.96) (616,118,543.50)
ก ำไรขั้นตน้ 202,697,990.09 244,970,259.71
รำยไดอ่ื้น ๆ

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 1,077,209.28 3,983,853.03
รำยไดอ่ื้น ๆ 2,055,513.72 10,532,920.83

ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ 0.00 82,673.01
ตน้ทนุในกำรจดัจ ำหน่ำย (69,050,210.13) (75,425,948.09)
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (88,541,887.70) (91,165,639.72)
ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 48,238,615.26 92,978,118.77
รำยไดท้ำงกำรเงิน 87,884.20 83,902.67
ตน้ทนุทำงกำรเงิน - ดอกเบ้ียจ่ำย (2,843,823.55) (5,304,452.83)
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 45,482,675.91 87,757,568.61
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 12.2 (9,091,738.46) (17,462,303.69)
ก ำไรส ำหรับปี 36,390,937.45 70,295,264.92
ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืน

รำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั
   ผลก ำไร(ขำดทนุ)จำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ของผลประโยชนพ์นกังำนท่ีก ำหนดไว้ 3,814,850.00 (3,517,662.38)
   รำยได้(ค่ำใชจ่้ำย)ภำษีเงินไดข้องรำยกำรท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

          ไวใ้นก ำไรหรือขำดทนุในภำยหลงั (762,970.00) 703,532.48
ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีสุทธิจำกภำษี 3,051,880.00 (2,814,129.90)
ก ำไร(ขำดทนุ)เบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 39,442,817.45 67,481,135.02

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน 22 0.16 0.31

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี  

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

บริษทั ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่  31 ธันวาคม  2564
 



ทุนเรือนหุ้นท่ีออก รวม

และช ำระแลว้ จดัสรรแลว้ ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ส่วนของ

หุ้นสำมญั ทุนส ำรอง ผูถื้อหุ้น

หมำยเหตุ ตำมกฎหมำย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 225,000,000.00 22,500,000.00 79,665,046.90 327,165,046.90

เพ่ิมทุน 19 95,000,000.00 0.00 0.00 95,000,000.00

ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 20 0.00 9,500,000.00 (9,500,000.00) 0.00

เงินปันผลจ่ำย 21 0.00 0.00 (105,660,000.00) (105,660,000.00)

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวม ส ำหรับปี 0.00 0.00 39,442,817.45 39,442,817.45
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 320,000,000.00 32,000,000.00 3,947,864.35 355,947,864.35

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 225,000,000.00 22,500,000.00 83,058,911.88 330,558,911.88

เงินปันผลจ่ำย 21 0.00 0.00 (70,875,000.00) (70,875,000.00)

ก ำไร(ขำดทุน)เบด็เสร็จรวม ส ำหรับปี 0.00 0.00 67,481,135.02 67,481,135.02
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 225,000,000.00 22,500,000.00 79,665,046.90 327,165,046.90

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

บริษทั ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน)

ก ำไรสะสม

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

(หน่วย : บำท)

ส าหรับปี ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม  2564



(หน่วย : บำท)
31  ธนัวำคม 2564 31  ธนัวำคม 2563

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน
     ก  ำไรส ำหรับปี 36,390,937.45 70,295,264.92
     รำยกำรปรับกระทบก ำไรเป็นเงินสดรับ(จ่ำย)จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
              ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 9,091,738.46 17,462,303.69
              ค่ำเส่ือมรำคำ 17,164,247.45 17,148,646.87
              ค่ำเส่ือมรำคำ - สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 537,331.07 0.00
              ค่ำตดัจ ำหน่ำย 1,153,639.87 1,103,032.19
              (โอนกลบั) ผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (47,861.69) 55,100.99
              ขำดทนุ (โอนกลบั) ค่ำเผ่ือจำกกำรลดมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือ 2,678,053.44 (7,076,752.63)
              ผลประโยชนพ์นกังำน 6,909,208.33 5,713,281.44
              บริจำคสินทรัพยจ์ำกกำรเลิกใช้ 621.34 4,349.61
              ขำดทนุจำกกำรเลิกใชสิ้นทรัพย์ 6,021.16 0.00
              ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 752,094.96 46,815.72
              ก  ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน (85,272.82) (10,821.88)
              โอนกลบัประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับคืน 0.00 (1,479,207.13)
              โอนกลบัประมำณกำรจำกกำรลดมูลค่ำเงินมดัจ ำค่ำสินคำ้ 0.00 (104,796.51)
              (ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรวดัมูลค่ำตรำสำรอนุพนัธ์ 251,153.19 (82,673.01)
              ดอกเบ้ียรับ (87,884.20) (83,902.67)
              ค่ำใชจ่้ำยดอกเบ้ีย 2,843,823.55 5,304,452.83
     ก  ำไรจำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 77,557,851.56 108,295,094.43
     สินทรัพยด์ ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง
              ลูกหน้ีกำรคำ้ 1,554,880.84 (6,279,095.58)
              ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (9,256,754.55) 4,818,908.65
              สินคำ้คงเหลือ 8,359,551.75 97,409,223.55
              สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (722,526.00) 257,824.21
              สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (115,750.00) 2,000.00

สินทรัพยจ์ำกกำรด ำเนินงำน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง (180,597.96) 96,208,860.83

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี  

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

บริษทั ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน)
งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  2564

 -  2  -



(หน่วย : บำท)
หมำยเหตุ 31  ธนัวำคม 2564 31  ธนัวำคม 2563

     หน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง)
           เจำ้หน้ีกำรคำ้ 16,950,019.62 (33,743,697.00)
           เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (3,686,155.73) 5,796,911.27

หน้ีสินจำกกำรด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 13,263,863.89 (27,946,785.73)
     เงินสดรับ(จ่ำย)จำกกำรด ำเนินงำน 90,641,117.49 176,557,169.53
           เงินจ่ำยผลประโยชนพ์นกังำน (260,273.00) (211,350.00)
           จ่ำยภำษีเงินได้ (14,846,388.28) (9,317,711.22)
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด ำเนินงำน 75,534,456.21 167,028,108.31
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทนุ
           เงินสดรับคืน(จ่ำย)จำกกำรใหกู้ย้มืระยะสั้น 185,396.44 (98,626.00)
           เงินสดจ่ำยซ้ือท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ (45,881,556.41) (7,912,271.70)
           เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (1,399,267.00) (504,222.92)
           เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์ 284,211.99 14,628.51
           เงินสดรับดอกเบ้ีย 88,201.25 83,399.11
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทนุ (46,723,013.73) (8,417,093.00)
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจดัหำเงิน
           เงินสดจ่ำยเพ่ือช ำระเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน (12,243,326.15) (89,743,341.89)
           เงินสดรับจำกกำรเพ่ิมทนุ 95,000,000.00 0.00
           เงินสดรับจำกกำรกูย้มื 18,527,000.00 0.00
           เงินสดจ่ำยปันผล (136,035,000.00) (40,500,000.00)
           เงินสดจ่ำยดอกเบ้ีย (2,861,639.79) (5,322,807.97)
           เงินสดจ่ำยจำกกำรกูย้มื (9,000,000.00) 0.00
           เงินสดจ่ำยตำมสญัญำเช่ำ (435,931.36) 0.00
เงินสดสุทธิไดม้ำจำก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจดัหำเงิน (47,048,897.30) (135,566,149.86)
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง) - สุทธิ (18,237,454.82) 23,044,865.45
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัตน้ปี 28,944,020.52 5,899,155.07
เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัส้ินปี 5  10,706,565.70 28,944,020.52

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี  

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  2564

บริษทั ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน)



เปิดเผยข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงนิสด

      1.  รำยกำรท่ีไม่กระทบเงินสด
                    ส ำหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัฯ  ซ้ืออุปกรณ์โดยยงัไม่ไดจ่้ำยช ำระเงิน คงคำ้งเป็นเจำ้หน้ีค่ำสินทรัพย ์ 
      จ  ำนวน 4.09 ลำ้นบำท ( 31 ธนัวำคม 2563 : 0.53 ลำ้นบำท )
           ส ำหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 บริษทัฯ ขำยสินทรัพยโ์ดยยงัไม่ไดรั้บช ำระเงิน คงคำ้งเป็นลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน  
      จ  ำนวน 0.39 ลำ้นบำท

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

บริษทั ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม  2564



1.  ข้อมูลทั่วไป

  กำรจดทะเบียน :  บริษทัฯ ไดแ้ปรสภำพจำกบริษทัจ ำกดัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดั ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยบริษทัมหำชนจ ำกดั 
   โดยบริษทัจดทะเบียนกำรแปรสภำพบริษทัและไดเ้ปล่ียนช่ือจำกเดิม " บริษทั  ฟังกช์ัน่ อินเตอร์
    เนชัน่แนล  จ  ำกดั " เป็น " บริษทั  ฟังกช์ัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล  จ  ำกดั (มหำชน) " ทะเบียนเลขท่ี 
    0107564000421 กบักรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย ์แลว้เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวำคม 2564

  ท่ีตั้งบริษทั :  เลขท่ี 313 ถนนเจริญพฒันำ  แขวงบำงชนั เขตคลองสำมวำ  กรุงเทพมหำนคร
  ประเภทธุรกิจ :  จ ำหน่ำยเคร่ืองกรองน ้ำ  เคร่ืองสูบน ้ำ  เคมีภณัฑ ์อุปกรณ์ส ำหรับเคร่ืองกรองน ้ำ
  ผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ :  บริษทั ฟังกช์ัน่ กรุ๊ป จ  ำกดั ถือหุ้นร้อยละ 86.69 ของหุ้นท่ีออกและช ำระแลว้

2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิและน าเสนองบการเงนิ

2.1 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงิน
งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีประกำศใชโ้ดย สภำวิชำชีพ

บญัชีในพระบรมรำชูปถมัภ ์(“สภำวิชำชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์
ลงวนัท่ี  22 มกรำคม  2544 เร่ือง กำรจดัท ำและส่งงบกำรเงินและรำยกำรเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษทั
จดทะเบียน  พ.ศ. 2544    โดยรูปแบบกำรน ำเสนองบกำรเงินไม่แตกต่ำงอยำ่งมีสำระส ำคญัจำกประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
ลงวนัท่ี 26 ธนัวำคม 2562  เร่ือง ก ำหนดรำยกำรยอ่ท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562

งบกำรเงินของบริษทัฯ    จดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทนุเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของรำยกำรในงบกำรเงิน
ยกเวน้รำยกำรท่ีเปิดเผยไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง
2.2  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีปัจจุบนั
       ในระหวำ่งปี บริษทัฯ ไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง 
จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2564 มำถือปฏิบติั 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึน     เพ่ือใหมี้เน้ือหำเทำ่เทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ     โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำง
กำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน     
       กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทั 

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

บริษทั  ฟังก์ช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัที่ 31  ธันวาคม  2564

 



2. หลกัเกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิและน าเสนองบการเงนิ (ต่อ)

2.3  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี  
       1 มกราคม 2565
       สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบั
ปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพ่ือใหมี้เน้ือหาเทา่เทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบั
ผูใ้ชม้าตรฐาน  เช่น การปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ค  านิยามของธุรกิจ  ค  านิยาม
ของความมีสาระส าคญั
       ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าว
มาถือปฏิบติั

3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  

3.1 การรับรู้รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย
       รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บัลูกคา้ 
ส าหรับสญัญาท่ีใหสิ้ทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้      รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ในระดบัสูงมากวา่
จะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม     ดงันั้น    รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ยประมาณการรับคืน
สินคา้  ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต  และไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบคุคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพ่ิม  และแสดงสุทธิจาก
ส่วนลดการคา้และส่วนลดตามปริมาณ
       รายไดค้่าบริการ รับรู้รายไดเ้ม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้เสร็จ
       รายไดค้่าเช่าส าหรับสญัญาเช่าด าเนินงาน รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า
       ดอกเบ้ียรับ รับรู้ตามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง
       รายไดอ่ื้นและค่าใชจ่้าย รับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง
3.2  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด
       เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงินซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 3 เดือน และไม่ติดภาระผกูพนั
3.3  สินคา้คงเหลือ
       สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทนุหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
       ตน้ทนุของสินคา้ค  านวณโดยใชวิ้ธีเขา้ก่อนออกก่อน     ตน้ทนุสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทนุท่ีซ้ือ ตน้ทนุในการดดัแปลง
หรือตน้ทนุอ่ืน เพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูป และสินคา้ระหวา่งผลิตท่ีผลิตเอง 
ตน้ทนุสินคา้รวมการปันส่วนของค่าโสหุ้ยการผลิตอยา่งเหมาะสม โดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติค านวณโดย
การใชต้น้ทนุมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทนุถวัเฉล่ีย 
       มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายไดจ้ากการด าเนินธุรกิจปกติหกัดว้ยค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นในการขาย

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )
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3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  (ต่อ)

3.4  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
       บริษทัฯ แสดงราคาอาคารและอุปกรณ์ในราคาทนุหกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ยกเวน้
ท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างแสดงในราคาทนุหกัค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี)      โดยราคาทนุรวมถึงรายจ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรง เพ่ือใหสิ้นทรัพยอ์ยูใ่นสถานท่ีและสภาพท่ีพร้อมใชง้าน   บริษทัฯ  ค  านวณค่าเส่ือมราคาสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง
ตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ซ่ึงพิจารณาแต่ละส่วนประกอบแยกต่างหากจากกนั เม่ือแต่ละ
ส่วนประกอบนั้นมีสาระส าคญั และประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี

อาคารโรงงานและส านกังาน 5-20  ปี
ส่วนปรับปรุงอาคาร 5-20  ปี
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  5  ปี
อุปกรณ์ส านกังานและคอมพิวเตอร์  5  ปี
เคร่ืองตกแต่งส านกังาน  5  ปี
ยานพาหนะ  5  ปี
สินทรัพยถ์าวรอ่ืน  5  ปี

       บริษทัฯ ไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง
       ทกุส้ินรอบระยะเวลาของรายงานจะทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพย์
ใหเ้หมาะสม  
       ตน้ทนุของการปรับปรุงสินทรัพยใ์หดี้ข้ึนอยา่งส าคญั   ตน้ทนุท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงแทนส่วนประกอบของ
รายการ ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  บริษทัฯ  จะรับรู้ตน้ทนุดงักล่าวไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของราคา
ตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละคิดค่าเส่ือมราคา     ทั้งน้ีส าหรับกรณีท่ีมีการเปล่ียนแทนและไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของ
ราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์บริษทัฯ จะตดัมูลค่าตามบญัชีของส่วนประกอบท่ีถูกเปล่ียนแทนออก
3.5 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน
       บริษทัฯ แสดงราคาสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ในราคาทนุหกัดว้ยค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)
       บริษทัฯ   ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน    ท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนจ์  ากดัอยา่งมีระบบตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์
เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น   และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บง่ช้ีวา่สินทรัพยน์ั้น เกิดการ
ดอ้ยค่า  บริษทัฯ  จะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทกุส้ินปี
เป็นอยา่งนอ้ย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ
       สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนจ์  ากดัมีดงัน้ี

 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3-10    ปี

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
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3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  (ต่อ)
3.6 การดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน
       ทกุวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯ จะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพยสิ์ทธิ
การใช ้   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุหรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนของบริษทั     หากมีขอ้บง่ช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจ
ดอ้ยค่า     และจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่ทราบ
แน่นอนเป็นรายปี   บริษทัฯ รับรู้ขาดทนุจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าต  ่ากวา่มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น     ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทนุในการขายของสินทรัพย์
หรือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ 
      บริษทัฯ  จะรับรู้รายการขาดทนุจากการดอ้ยค่าในงบก าไรขาดทนุ
3.7  การบนัทึกตน้ทนุการกูย้มืเป็นราคาทนุของสินทรัพย์
       ตน้ทนุการกูย้มืจะตั้งเป็นราคาทนุของสินทรัพยเ์ม่ือบริษทัฯ มีตน้ทนุการกูย้มืท่ีเกิดข้ึนจริงเก่ียวกบัสินทรัพยท่ี์จ  าตอ้ง
อาศยัระยะเวลาช่วงหน่ึงก่อนท่ีสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใชง้าน  การตั้งตน้ทนุการกูย้มืเป็นราคาทนุของสินทรัพย ์จะหยดุ
เม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใชง้าน
3.8  สญัญาเช่า
บริษทัในฐานะผูเ้ช่า
สินทรัพย์สิทธิการใช้
       บริษทัฯ รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคา
สะสม ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสญัญาเช่าใหม่  ราคาทนุของสินทรัพย์
สิทธิการใช ้    ประกอบดว้ยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก     ตน้ทนุทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน 
จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล หรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล    และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตาม
สญัญาเช่าท่ีไดรั้บ
       หากบริษทัฯ ไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนใหแ้ก่บริษทัเม่ือส้ินสุด
อายสุญัญาเช่า     สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยค านวณจากราคาทนุ    โดยวิธีเส้นตรงตามประมาณการอายุ
สญัญาเช่าหรืออายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพย ์แลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกวา่ ดงัน้ี

        สิทธิการเช่าเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 3 ปี 
       หากความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงไดโ้อนใหก้บับริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุญัญาเช่าหรือราคาทนุของสินทรัพยด์งักล่าว
ไดร้วมถึงการใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่าเส่ือมราคาจะค านวณจากอายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพย์

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
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3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  (ต่อ)
3.8  สญัญาเช่า (ต่อ)
หนีสิ้นตามสัญญาเช่า
       ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล  บริษทัฯ  รับรู้หน้ีสินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่า 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสญัญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพ่ิมของบริษทั หลงัจากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล
มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะเพ่ิมข้ึนโดยสะทอ้นดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสญัญาเช่าและลดลงโดยสะทอ้นการ
จ่ายช าระตามสญัญาเช่าท่ีจ่ายช าระแลว้      นอกจากน้ี   มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสญัญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงหรือประเมินสญัญาเช่าใหม่
3.9  รายการธุรกิจกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
       บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ   หมายถึง  บคุคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ  หรือ ถูกควบคุม
โดยบริษทัฯ ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้มหรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ นอกจากน้ีบคุคลหรือกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั      ยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบคุคลซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญักบับริษทัฯ    ผูบ้ริหารคนส าคญั  
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯ ท่ีมีอ  านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ
3.10  ประมาณการหน้ีสิน
         บริษทัฯ  จะบนัทึกประมาณการหน้ีสินเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่    ของการเกิดภาระผกูพนัในปัจจุบนัตาม
กฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต  ภาระผกูพนัดงักล่าวคาดวา่จะส่งผลใหสู้ญเสีย
ทรัพยากรท่ีมีประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจเพ่ือจ่ายช าระภาระผกูพนั      และจ านวนท่ีตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ยา่งน่า
เช่ือถือ หากบริษทัฯ คาดวา่จะไดรั้บคืนรายจ่ายท่ีจ่ายช าระไปเพ่ือประมาณการหน้ีสินทั้งหมดหรือบางส่วนอยา่งแน่นอน
บริษทัฯ จะรับรู้รายจ่ายท่ีไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก แต่ตอ้งไม่เกินจ านวนประมาณการหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง
         ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการปรับปรุงบญัชีในปีถดัไปต่อมูลค่าสินทรัพยย์กไป ณ วนัท่ี
ในงบแสดงฐานะการเงิน  ไดแ้ก่   หน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังาน    เป็นมูลค่าท่ีประมาณการโดยผูเ้ช่ียวชาญตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั และผูบ้ริหารใหก้ารรับรอง การประมาณการในเร่ืองน้ีค่อนขา้งมีความไม่แน่นอนอนัเน่ืองมาจาก
ลกัษณะของโครงการท่ีมีระยะเวลายาว    (หมายเหตุ 3.11.2)   การประมาณการในเร่ืองอ่ืนๆ  ไดถู้กเปิดเผยในแต่ละส่วน
ท่ีเก่ียวขอ้งของหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ี
3.11  กองทนุส ารองเล้ียงชีพและผลประโยชนข์องพนกังาน
         3.11.1  กองทนุส ารองเล้ียงชีพพนกังาน
         บริษทัฯ  จดัใหมี้กองทนุส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้  าหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ 
สินทรัพยข์องกองทนุส ารองเล้ียงชีพ   ไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ   และไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการกองทนุ
ภายนอก        กองทนุส ารองเล้ียงชีพดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทนุจากพนกังานและเงินสมทบจากบริษทัฯ      เงินจ่าย
สมทบกองทนุส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น
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3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  (ต่อ)

         3.11.2  ผลประโยชนพ์นกังาน
         บริษทัฯ   จดัใหมี้ผลประโยชนข์องพนกังาน หลงัการเลิกจา้งเพ่ือจ่ายใหแ้ก่พนกังานเป็นไปตามกฎหมายแรงงานไทย
มูลค่าปัจจุบนัของหน้ีสินผลประโยชนข์องพนกังาน   ไดถู้กรับรู้รายการในงบแสดงฐานะการเงินโดยการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัโดยใชวิ้ธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้   ( Projected  Unit  Credit  Method )  ซ่ึงค  านวณ
โดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต   โดยใชเ้ทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  (Actuarial 
Technique) อนัเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคต   และค านวณคิดลดโดย
ใชอ้ตัราดอกเบ้ียของพนัธบตัรรัฐบาลท่ีมีก าหนดเวลาใกลเ้คียงกบัระยะเวลาของหน้ีสินดงักล่าว     โดยประมาณการกระแส
เงินสด     ท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายในอนาคตนั้น  ประมาณการจากเงินเดือนพนกังาน  อตัราการลาออก   อายงุาน   และปัจจยัอ่ืน 
ก าไรหรือขาดทนุจากการเปล่ียนแปลงประมาณการ      จะรับรู้รายการในก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน    ส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเกิดรายการนั้น   ส่วนค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลประโยชนพ์นกังานจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทนุเพ่ือกระจายตน้ทนุ
ดงักล่าวตลอดระยะเวลาของการจา้งงาน
3.12  รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
         รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ  บนัทึกเป็นเงินบาทดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ   ยอดคงเหลือของบญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ     ณ  วนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงินได้
แปลงค่าเป็นเงินบาท  ดว้ยอตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น 
         ก  าไรขาดทนุจากการแลกเปล่ียนเงินตราถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายประจ าปี  
3.13 ภาษีเงินได้
         ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
         3.13.1 ภาษีเงินไดปั้จจุบนั
         บริษทัฯ  บนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ    โดยค านวณจาก
ก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร
         3.13.2 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
         บริษทัฯ บนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราว ระหวา่งราคาตามบญัชีของสินทรัพย ์และหน้ีสิน
ณ  วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น     โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน
 -   หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทกุรายการ
 -   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกรับรู้ส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี   และผลขาดทนุทางภาษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเทา่ท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯ จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์
จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทนุทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )
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3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  (ต่อ)

3.13 ภาษีเงินได ้(ต่อ)
 -   สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ใช่การรวม
ธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบต่อก าไรทางบญัชีและก าไรหรือขาดทนุทางภาษี   
         บริษทัฯ  จะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทกุวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานและ
จะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ จะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อ
การน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์
         นอกจากน้ีบริษทัฯ   จะประเมินสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้ใหม่ทกุวนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงาน     และจะท าการรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ียงัไม่ไดรั้บรู้นั้นไดต้ามจ านวนท่ีมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่     วา่จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะท าใหไ้ดรั้บประโยชนใ์นอนาคตในสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีดงักล่าว   บริษทัฯ  จะบนัทึกรายการภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น
3.14  การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั
          ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและการประมาณ
การในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ    การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี    ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ี
แสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน     ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวน
ท่ีประมาณการไว ้  การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี
          ค่าเผ่ือผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ารค้า

          ในการประมาณค่าเผ่ือผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของลูกหน้ีการคา้ ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในการประมาณการผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย  โดยค านึงถึงประสบการณ์การเก็บเงิน
ในอดีต    อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ไวข้องกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั 
เป็นตน้    ทั้งน้ี  ขอ้มูลผลขาดทนุดา้นเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตและการคาดการณ์สภาวะเศรษฐกิจของบริษทัอาจ
ไม่ไดบ้ง่บอกถึงการผิดสญัญาของลูกคา้ท่ีเกิดข้ึนจริงในอนาคต
          ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ

          ในการประมาณค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ   ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประมาณการผลขาดทนุ
ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากสินคา้คงเหลือนั้น โดยค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บพิจารณาจากราคาท่ีคาดวา่จะขายได้
ตามปกติของธุรกิจหกัดว้ยค่าใชจ่้ายในการขายสินคา้นั้น และค่าเผ่ือส าหรับสินคา้ลา้สมยั เคล่ือนไหวชา้หรือเส่ือมคุณภาพ
พิจารณาจากอายโุดยประมาณของสินคา้แต่ละชนิด

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )

  -  8  -



3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  (ต่อ)

3.14  การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีท่ีส าคญั (ต่อ)
          ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

          ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์    ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งท าการประมาณอายกุารใหป้ระโยชน์
และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์    และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชนแ์ละมูลค่าคงเหลือใหม่

หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน
         นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจะตอ้งพิจารณาการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ หากมีขอ้บง่ช้ีและบนัทึกขาดทนุจาก
การดอ้ยค่า หากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น
         ขอ้บง่ช้ีดงักล่าว  รวมถึงการลดลงอยา่งมีนยัส าคญัของมูลค่าตลาด หรือมูลค่าท่ีไดรั้บจากการใชป้ระโยชนใ์นอนาคต
ของสินทรัพย ์  การเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญัของกลยทุธ์ทางธุรกิจของกิจการท่ีมีผลกระทบต่อการใชสิ้นทรัพยน์ั้นใน
อนาคต แนวโนม้ในทางลบของภาวะอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้ง  การสูญเสียส่วนแบง่ตลาดท่ีส าคญัของ
กิจการ   รวมถึงกฎระเบียบขอ้บงัคบัท่ีส าคญัหรือค าตดัสินของศาลท่ีมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ เป็นตน้
         การทดสอบการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการกระแส
เงินสด   ท่ีคาดวา่จะไดรั้บในอนาคตจากสินทรัพย ์  หรือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดรวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ี
เหมาะสมในการค านวณมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ    ทั้งน้ี   กระแสเงินสดประมาณการบนพ้ืนฐานของขอ้มูล
การด าเนินงานท่ีมีอยู ่  ณ ปัจจุบนั ซ่ึงฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัสภาวะตลาด
ในอนาคต   รวมถึงรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคต   ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยห์รือหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดนั้น   
โดยประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดเ้น่ืองจาก  ภาวะการณ์แข่งขนั แนวโนม้การเปล่ียนแปลงของ
รายได ้ โครงสร้างตน้ทนุ การเปล่ียนแปลงของอตัราคิดลดภาวะอุตสาหกรรมและภาวะตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง
          สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี

          บริษทัฯ รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  ซ่ึงค  านวณข้ึนจากผลแตกต่างชัว่คราว  ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานระหวา่งฐานภาษีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินกบัราคาตามบญัชีของสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น เม่ือมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯ จะมีก าไรทางภาษีจากการด าเนินงานในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชนจ์ากสินทรัพยภ์าษี
เงินไดน้ั้น   ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งประมาณการวา่  บริษทัฯ ควรรับรู้จ  านวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เป็นจ านวนเทา่ใด โดยพิจารณาถึงก าไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
          การจัดประเภทของสัญญาเช่า - ในฐานะผู้ให้เช่า

          ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าวา่เป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทนุ ฝ่ายบริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจ
ในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพ่ือพิจารณาวา่บริษทัไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็น
เจา้ของในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )



3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  (ต่อ)

3.14  กำรใชดุ้ลยพินิจและประมำณกำรทำงบญัชีท่ีส ำคญั (ต่อ)
          ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน

          หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำนของพนกังำน ประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  ซ่ึง
ตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด  อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และ
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้

         การใช้ดุลยพนิจิในการประมาณการหนีสิ้นจากคดีฟ้องร้อง

          บริษทัฯ   มีหน้ีสินท่ีอำจจะเกิดจำกกำรถูกกรมศุลกำกรประเมินภำษีอำกรขำเขำ้      ซ่ึงฝ่ำยบริหำรไดใ้ชดุ้ลยพินิจใน
กำรประเมินผลของรำยกำรต่ำงๆ ดงักล่ำว   ซ่ึงรวมถึงกำรประเมินระดบัของควำมน่ำจะเป็นท่ีจะเกิดผลเสียหำยและควำม
สำมำรถในกำรประมำณกำรผลเสียหำยท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนไดอ้ยำ่งเหมำะสม กำรเปล่ียนแปลงในปัจจยัต่ำงๆท่ีใชป้ระกอบ
กำรประเมินของผูบ้ริหำรและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  ท่ีไม่คำดวำ่จะเกิดข้ึนอำจส่งผลใหผ้ลท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่ำงไปจำกท่ีไดมี้
กำรประมำณกำรไว ้อยำ่งไรก็ตำมในกรณีท่ีฝ่ำยบริหำรเช่ือมัน่วำ่จะไม่มีควำมเสียหำยท่ีมีนยัส ำคญัเกิดข้ึน  บริษทัฯ  จะไม่

ไดบ้นัทึกประมำณกำรหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
3.15 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน
บริษทัฯ  รับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรม  และบวกดว้ยตน้ทนุกำรท ำรำยกำรเฉพำะใน

กรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ อยำ่งไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้
ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบักำรจดัหำเงินท่ีมีนยัส ำคญั   บริษทั ฯ  จะรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชีเร่ืองกำรรับรู้รำยได้
การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ

บริษทัฯ  จดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน  ณ  วนัท่ีรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก  เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ย
รำคำทนุตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพย์
ทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจดักำร
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน และลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน
สินทรัพย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

บริษทัฯ   วดัมูลค่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย   เม่ือบริษทัฯ   ถือครองสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นเพ่ือรับ
กระแสเงินสดตำมสญัญำ และเง่ือนไขตำมสญัญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียง
เงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบไุวเ้ทำ่นั้น 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงั    โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำ    ทั้งน้ี 

ผลก ำไรและขำดทนุท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง  หรือกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในงบก ำไร
ขำดทนุ
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3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  (ต่อ)

3.15 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ)
สินทรัพย์ทางการเงนิที่วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทนุ จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรม   โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยติุธรรมในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุ
         ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว   หมำยรวมถึง   ตรำสำรอนุพนัธ์   เงินลงทนุในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือคำ้   เงินลงทนุ
ในตรำสำรทนุ    ซ่ึงบริษทัฯ ไม่ไดเ้ลือกจดัประเภทใหว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน  และสินทรัพย์
ทำงกำรเงินท่ีมีกระแสเงินสดท่ีไม่ไดรั้บช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ีย
         เงินปันผลรับจำกเงินลงทนุในตรำสำรทนุของบริษทัจดทะเบียนถือเป็นรำยไดอ่ื้นในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุ 
         การจัดประเภทรายการและการวดัมูลค่าของหนีสิ้นทางการเงนิ

         ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์บริษทัฯ   รับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหกัตน้ทนุ
กำรท ำรำยกำร        และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย    
โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง      ทั้งน้ี     ผลก ำไรและขำดทนุท่ีเกิดข้ึนจำกกำรตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำย
ตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทนุ โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทนุตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทนุ
ท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงนั้นดว้ย     ทั้งน้ี   ค่ำตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของ
ตน้ทนุทำงกำรเงินในงบก ำไรขำดทนุ
         การตัดรายการของเคร่ืองมือทางการเงนิ

         สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชีเม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้นไดส้ิ้นสุดลงหรือ
ไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของ
สินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น แมว้ำ่จะไม่มีกำรโอนหรือไม่ไดค้งไวซ่ึ้งควำมเส่ียงและผลตอบแทน
เกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น  
         บริษทัฯ   ตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผกูพนัของหน้ีสินนั้นแลว้     มีกำรยกเลิกภำระ
ผกูพนันั้น   หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผกูพนันั้น  ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นหน้ีสินใหม่จำก
ผูใ้หกู้ร้ำยเดียวกนั  ซ่ึงมีขอ้ก ำหนดท่ีแตกต่ำงกนัอยำ่งมำก  หรือมีกำรแกไ้ขขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยูอ่ยำ่งเป็นสำระส ำคญั 
จะถือวำ่เป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสินใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทนุ
         การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงนิ

         บริษทัฯ  ใชวิ้ธีกำรอยำ่งง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้  ดงันั้น ทกุวนั
ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน   บริษทัฯ  จึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียงทำงดำ้นเครดิต   แต่จะรับรู้ค่ำเผ่ือผล
ขำดทนุจำกผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนตลอดอำยขุองลูกหน้ีกำรคำ้  โดยอำ้งอิงจำกขอ้มูลผลขำดทนุดำ้นเครดิต
จำกประสบกำรณ์ในอดีต       ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้มทำงดำ้น
เศรษฐกิจ 
         สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดวำ่จะไม่ไดรั้บคืนกระแสเงินสดตำมสญัญำอีกต่อไป 
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3.  สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ  (ต่อ)

3.15 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน (ต่อ)
         การหักกลบของเคร่ืองมือทางการเงนิ

         สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินจะน ำมำหกักลบกนั และแสดงดว้ยยอดสุทธิในงบแสดงฐำนะกำรเงินก็ต่อเม่ือ 
กิจกำรมีสิทธิบงัคบัใชไ้ดต้ำมกฎหมำยอยูแ่ลว้ในกำรหกักลบจ ำนวนเงินท่ีรับรู้       และกิจกำรมีควำมตั้งใจท่ีจะช ำระดว้ยยอดสุทธิ 
หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช ำระหน้ีสินพร้อมกนั
3.16 ตรำสำรอนุพนัธ์
         บริษทัฯ ใชต้รำสำรอนุพนัธ์ คือ สญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ เพ่ือป้องกนัควำมเส่ียงจำกควำมผนัผวนของ
อตัรำแลกเปล่ียน
         บริษทัฯ รับรู้มูลค่ำเร่ิมแรกของตรำสำรอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ำยติุธรรม  ณ วนัท่ีท  ำสญัญำ  และวดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำยติุธรรมในภำยหลงัในส่วนของก ำไรหรือขำดทนุ   ทั้งน้ี  บริษทัฯ  แสดงตรำสำร
อนุพนัธ์เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยติุธรรมมำกกวำ่ศูนย ์         และแสดงเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินเม่ือมีมูลค่ำยติุธรรม
นอ้ยกวำ่ศูนย ์
3.17 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน
         ก  ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำนท่ีแสดงไวใ้นงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ  ค  ำนวณโดยกำรหำรก ำไรหรือขำดทนุส ำหรับปีดว้ยจ ำนวน
หุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นในระหวำ่งปี
3.18 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม
         มูลค่ำยติุธรรม  หมำยถึง  รำคำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพ่ือโอนหน้ีสินใหผู้อ่ื้น
โดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูซ้ื้อและผูข้ำย   (ผูร่้วมในตลำด)    ณ  วนัท่ีวดัมูลค่ำ   บริษทัฯ 
ใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน         ซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งก ำหนดใหต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้   บริษทัฯ   จะประมำณมูลค่ำ
ยติุธรรม       โดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์         และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสงัเกตได้
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด 
         ล  ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินแบง่ออกเป็น
สำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี
ระดบั 1      ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง
ระดบั 2      ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสงัเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือทำงออ้ม
ระดบั 3     ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสงัเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณข้ึน 

         ทกุวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯ จะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม
ส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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4.  รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั
       ในระหวำ่งปี   บริษทัฯ  มีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั     รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำม
เง่ือนไขและเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งบริษทัฯ และบคุคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจ
โดยสำมำรถสรุปได ้ ดงัน้ี

4.1 ลกัษณะควำมสมัพนัธ์และนโยบำยในกำรก ำหนดรำคำระหวำ่งบคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ รำยกำรคำ้ นโยบำยก ำหนดรำคำ

บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั กรรมกำรและผูถื้อหุ้นร่วมกนั ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำน รำคำตำมสญัญำ
ขำยสินคำ้และบริกำร รำคำตลำด 
ขำยสินทรัพยถ์ำวร รำคำท่ีตกลงกนั

บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั กรรมกำรและผูถื้อหุ้นร่วมกนั ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำน รำคำตำมสญัญำ
ขำยสินคำ้และบริกำร รำคำตลำด
ค่ำบริกำร รำคำตลำด 
ขำยสินทรัพยถ์ำวร รำคำท่ีตกลงกนั

บริษทั คอสกำ้ คอสเมติก จ ำกดั กรรมกำรและผูถื้อหุ้นร่วมกนั ใหเ้ช่ำพ้ืนท่ีส ำนกังำน รำคำตำมสญัญำ
(บริษทัเลิกกิจกำร เม่ือวนัท่ี 24 (เลิกสญัญำ เม่ือวนัท่ี
มิถุนำยน 2563) 30 เมษำยน 2563)

ขำยสินคำ้และบริกำร รำคำตลำด 

บริษทั ฟังกช์ัน่ กรุ๊ป จ  ำกดั ผูถื้อหุ้นใหญ่ร้อยละ 86.69 ขำยสินทรัพยถ์ำวร รำคำท่ีตกลงกนั
และกรรมกำรร่วมกนั 

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั ผูถื้อหุ้นใหญ่และ กำรค ้ำประกนัเงิน ไม่มีค่ำตอบแทน
กรรมกำร ขำยสินคำ้และบริกำร รำคำตลำด 

ขำยสินทรัพยถ์ำวร รำคำท่ีตกลงกนั

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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4.  รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ)

4.2  รำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงิน

        ยอดคงเหลือกบับคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี
(หน่วย:บำท)

31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563

ลูกหน้ีกำรคำ้-บริษทัในเครือ
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 680,651.05 0.00

บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 29,753.49 51,125.22
ลูกหน้ีรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั

บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 48,478.76 52,210.00
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 46,942.97 47,728.50

เงินทดรองจ่ำย - ค่ำสำธำรณูปโภค
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 8,338.41 13,728.40
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 18,930.64 45,429.00

เงินประกนั - ใหเ้ช่ำส ำนกังำน
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 49,000.00 49,000.00
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 45,000.00 45,000.00

4.3 รำยกำรในงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ
       รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยกบับคุคลและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญั ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563
มีดงัน้ี

(หน่วย:บำท)
31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563

รำยไดค้่ำเช่ำ/ค่ำบริกำร
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 595,364.00 724,000.00
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 563,332.00 560,000.00
บริษทั คอสกำ้ คอสเมติก จ ำกดั 0.00 41,000.00

1,158,696.00 1,325,000.00

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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4.  รายการธุรกจิกบับุคคลและกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ)
4.3 รำยกำรในงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ (ต่อ)

(หน่วย:บำท)
31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563

รำยไดค้่ำบริกำร
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 13,920.00 21,680.00

13,920.00 21,680.00

รำยไดข้ำยสินคำ้ 
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 700,992.58 658,956.48
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 144,332.25 281,953.00
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 188,345.65 129,427.00

1,033,670.48 1,070,336.48

รำยไดอ่ื้น
บริษทั ฟังกช์ัน่ มำรีน จ ำกดั 0.00 1,962.63
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 0.00 8,598.13
บริษทั ฟังกช์ัน่ กรุ๊ป จ  ำกดั 2,563.20 0.00
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,803.74 0.00

5,366.94 10,560.76

ตน้ทนุในกำรจดัจ ำหน่ำย/ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร
บริษทั ศรีชงโค จ ำกดั 385,922.20 10,000.00
บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100,000.00 0.00

485,922.20 10,000.00

4.4  เร่ืองอ่ืนๆ
      ในระหวำ่งปี 2563 บริษทัฯ ไดรั้บโอนสิทธิในเคร่ืองหมำยกำรคำ้จำกกรรมกำรทำ่นหน่ึง  เน่ืองจำกเป็นเคร่ืองหมำยกำรคำ้
ท่ีบริษทัขำยอยูแ่ลว้ โดยไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนจำกกำรรับโอน

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )



5.  เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ประกอบด้วย
(หน่วย:บำท)

 31  ธนัวำคม 2564  31  ธนัวำคม 2563
เงินสด 64,500.00 67,500.00
เช็คท่ีถึงก ำหนดแต่ยงัไม่น ำฝำก 439,770.72 219,952.60
เงินฝำกกระแสรำยวนั 30,000.00 71,164.66
เงินฝำกออมทรัพย์ 10,172,294.98 28,585,403.26

รวม 10,706,565.70 28,944,020.52

6.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  ประกอบด้วย
(หน่วย:บำท)

ลูกหน้ีกำรคำ้  31  ธนัวำคม 2564  31  ธนัวำคม 2563
เช็ครับล่วงหนำ้ 10,809,965.81 15,987,960.47
ลูกหน้ีกำรคำ้ 26,127,841.65 22,504,727.83
      รวม 36,937,807.46 38,492,688.30
หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (7,239.30) (55,100.99)

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 36,930,568.16 38,437,587.31

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน
 เงินมดัจ ำ-ค่ำสินคำ้ 19,605,899.41 8,474,057.31

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 2,938,833.11 4,330,553.94
เงินทดรองจ่ำย 32,410.57 506,345.99
ลูกหน้ีรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกนั 95,421.73 99,938.50
ลูกหน้ีอ่ืน ๆ 549,831.78 166,597.59
หกั ค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน (323,384.67) (323,384.67)

รวมลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 22,899,011.93 13,254,108.66
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 59,829,580.09 51,691,695.97

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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6.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  (ต่อ)
     ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563  มูลค่ำของลูกหน้ีกำรคำ้และเช็ครับล่วงหนำ้แยกตำมอำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ี
ครบก ำหนดช ำระมีดงัต่อไปน้ี

 (หน่วย:บำท)
 31  ธนัวำคม 2564  31  ธนัวำคม 2563

ยอดท่ียงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 35,510,156.23 37,647,842.78
คำ้งช ำระ
     ไม่เกิน 3  เดือน 1,427,651.23 844,845.52
     3 - 6  เดือน 0.00 0.00
     6 - 12  เดือน 0.00 0.00
     มำกกวำ่ 12 เดือนข้ึนไป 0.00 0.00

รวมลูกหน้ีกำรคำ้ 36,937,807.46 38,492,688.30

(หน่วย:บำท)
ค่ำเผ่ือผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 2564 2563
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 55,100.99 0.00
เพ่ิม (ลด) ระหวำ่งปี (47,861.69) 55,100.99
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 7,239.30 55,100.99

7.  เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน 
        ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ  มีเงินใหกู้ย้มืแก่พนกังำน โดยมีอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 1  ต่อเดือน

8.  สินค้าคงเหลือ  ประกอบด้วย
(หน่วย:บำท)

 31  ธนัวำคม 2564  31  ธนัวำคม 2563
สินคำ้ส ำเร็จรูป 240,792,150.64 284,376,061.15
วสัดุส้ินเปลืองและบรรจุภณัฑ์ 1,118,044.11 1,592,368.32
สินคำ้ระหวำ่งทำง 45,544,542.09 9,845,859.12

รวม 287,454,736.84 295,814,288.59
หกั ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้ (7,097,192.58) (4,419,139.14)

รวม 280,357,544.26 291,395,149.45

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )



9.  ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ ประกอบด้วย

ท่ีดิน อำคำรโรงงำนและ ส่วนปรับปรุงอำคำร เคร่ืองมือ อุปกรณ์ส ำนกังำน เคร่ืองตกแต่ง ยำนพำหนะ สินทรัพยถ์ำวรอ่ืน สินทรัพยร์ะหวำ่ง รวม
ส ำนกังำน เคร่ืองใช้ และคอมพิวเตอร์ ส ำนกังำน  ก่อสร้ำง

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 48,821,605.00 123,050,720.06 0.00 19,631,149.30 18,822,072.20 10,069,207.04 8,468,855.15 7,219,673.88 985,110.07 237,068,392.70
ซ้ือเพ่ิม 44,000.00 620,003.78 0.00 880,303.16 2,453,850.71 461,760.58 2,250,266.35 71,970.29 340,364.30 7,122,519.17
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 0.00 (60,875.23) (213,141.75) (28,030.00) 0.00 0.00 0.00 (302,046.98)
โอนเขำ้(โอนออก) 0.00 261,900.00 0.00 0.00 20,177.57 133,396.80 0.00 0.00 (415,474.37) 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 48,865,605.00 123,932,623.84 0.00 20,450,577.23 21,082,958.73 10,636,334.42 10,719,121.50 7,291,644.17 910,000.00 243,888,864.89
ซ้ือเพ่ิม 0.00 0.00 67,151.12 100,802.99 915,457.95 131,000.00 0.00 9,455.88 38,922,722.48 40,146,590.42
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 (2,182,385.00) 0.00 (120,224.46) (133,731.00) (83,126.80) 0.00 0.00 0.00 (2,519,467.26)
โอนเขำ้(โอนออก) 31,582.76 (15,023,496.73) 18,484,621.79 0.00 0.00 0.00 0.00 473,100.50 (3,965,808.32) 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 48,897,187.76 106,726,742.11 18,551,772.91 20,431,155.76 21,864,685.68 10,684,207.62 10,719,121.50 7,774,200.55 35,866,914.16 281,515,988.05

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 0.00 35,680,464.75 0.00 9,978,786.84 7,973,115.69 2,018,505.14 3,241,296.52 692,688.02 0.00 59,584,856.96
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 0.00 6,189,022.66 0.00 3,059,419.34 3,204,922.61 1,958,989.44 1,281,347.18 1,454,945.64 0.00 17,148,646.87
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 0.00 0.00 (35,562.18) (174,192.33) (26,498.63) 0.00 0.00 0.00 (236,253.14)
โอนเขำ้/โอนออก 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 0.00 41,869,487.41 0.00 13,002,644.00 11,003,845.97 3,950,995.95 4,522,643.70 2,147,633.66 0.00 76,497,250.69
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 0.00 5,386,942.12 964,330.96 2,727,821.90 3,291,296.40 1,902,515.55 1,432,646.90 1,458,693.62 0.00 17,164,247.45
ค่ำเส่ือมรำคำสะสมส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 0.00 (884,594.18) 0.00 (94,564.72) (104,192.10) (4,701.04) 0.00 0.00 0.00 (1,088,052.04)
โอนเขำ้/โอนออก 0.00 (3,280,696.34) 2,807,596.84 0.00 0.00 0.00 0.00 473,099.50 0.00 (0.00)
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 0.00 43,091,139.01 3,771,927.80 15,635,901.18 14,190,950.27 5,848,810.46 5,955,290.60 4,079,426.78 0.00 92,573,446.10

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 48,897,187.76 63,635,603.10 14,779,845.11 4,795,254.58 7,673,735.41 4,835,397.16 4,763,830.90 3,694,773.77 35,866,914.16 188,942,541.95

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 48,865,605.00 82,063,136.43 0.00 7,447,933.23 10,079,112.76 6,685,338.47 6,196,477.80 5,144,010.51 910,000.00 167,391,614.20

ค่ำเส่ือมรำคำซ่ึงรวมอยูใ่นงบก ำไรขำดทุนเบค็เสร็จ

             ส าหรับปี  2554ส ำหรับปี  2564 17,164,247.45

             ส าหรับปี  2553ส ำหรับปี  2563 17,148,646.87

                  (ลงช่ือ) ..........................................................…………................………………………………..... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                               (                                                                                                                                   )
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(หน่วย:บำท)



9.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ)

       อำคำรและอุปกรณ์ท่ีหกัค่ำเส่ือมรำคำจนหมดมูลค่ำแลว้ แต่ยงัคงใชง้ำนอยูมี่รำคำทนุ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563
จ ำนวน 20,435,350.29 บำท  และ 12,687,375.24 บำท ตำมล ำดบั 
       ณ  วนัท่ี 31 ธนัวำคม  2564  และ 2563  ท่ีดินบำงส่วน  จ  ำนวน  40,313,515.00  บำท และ 28,313,515.00 บำท ตำมล ำดบั

อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วน มูลค่ำสุทธิ  จ  ำนวน 112,328,298.27 บำท  และ 79,960,639.55  บำท  ตำมล ำดบั ไดจ้ดจ ำนอง
ค ้ำประกนัสินเช่ือจำกธนำคำรแห่งหน่ึง   ตำมหมำยเหตุ 14  และ 16
       ณ  วนัท่ี 31 ธนัวาคม  2564  บริษทัฯ ไดบ้นัทึกตน้ทนุทางการเงิน จ านวน  138,731.15  บาท  ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ ท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์

10.  สินทรัพย์สิทธิการใช้
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีรำยกำรเปล่ียนแปลงสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ รวม

       รำคำทนุ
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 0.00 0.00
ซ้ือเพ่ิม 0.00 0.00
จ ำหน่ำย/โอน 0.00 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 0.00 0.00
ซ้ือเพ่ิม 2,424,650.93 2,424,650.93
จ ำหน่ำย/โอน 0.00 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 2,424,650.93 2,424,650.93

       ค่ำเส่ือมรำคำสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 0.00 0.00
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 0.00 0.00
จ ำหน่ำย/โอน 0.00 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 0.00 0.00
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 537,331.07 537,331.07
จ ำหน่ำย/โอน 0.00 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 537,331.07 537,331.07

       มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 1,887,319.86 1,887,319.86

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 0.00 0.00

       ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  2564 537,331.07
       ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี  2563 0.00

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                (                                                                                                            )
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  -  19  -



11.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีรำยกำรเปล่ียนแปลงสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บาท)
โปรแกรม รวม
คอมพิวเตอร์

       รำคำทนุ
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 10,096,833.37 10,096,833.37
ซ้ือเพ่ิม 504,222.92 504,222.92
จ ำหน่ำย/โอน 0.00 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 10,601,056.29 10,601,056.29
ซ้ือเพ่ิม 1,399,267.00 1,399,267.00
จ ำหน่ำย/โอน 0.00 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 12,000,323.29 12,000,323.29

       ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 3,025,143.11 3,025,143.11
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,103,032.19 1,103,032.19
จ ำหน่ำย/โอน 0.00 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 4,128,175.30 4,128,175.30
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี 1,153,639.87 1,153,639.87
จ ำหน่ำย/โอน 0.00 0.00
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 5,281,815.17 5,281,815.17

       มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 6,718,508.12 6,718,508.12

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 6,472,880.99 6,472,880.99

       ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  2564 1,153,639.87
       ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปี  2563 1,103,032.19

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                (                                                                                                            )



12.  สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 

12.1 ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม  2564 และ 2563 ประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี

(หน่วย : บำท)
31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 8,474,112.62 7,375,377.27
สุทธิ 8,474,112.62 7,375,377.27                                             

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงปีมีดงัน้ี
(หน่วย : บำท)

1 มกรำคม 2563 ก ำไรหรือ ก ำไรขำดทนุ 31 ธนัวำคม 2563 ก ำไรหรือ ก ำไรขำดทนุ 31 ธนัวำคม 2564

ขำดทนุ เบด็เสร็จอ่ืน  ขำดทนุ เบด็เสร็จอ่ืน

 หมายเหต ุ 12.2

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่

จะเกิดข้ึน 0.00 (11,020.20) 0.00 11,020.20 9,572.34 0.00 1,447.86

ค่ำเผ่ือกำรลดมูลค่ำสินคำ้ 2,299,178.35 1,415,350.52 0.00 883,827.83 (535,610.69) 0.00 1,419,438.52

ประมำณกำรหน้ีสินจำกกำรรับคืน 340,115.40 295,841.43 0.00 44,273.97 0.00 0.00 44,273.97

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ 0.00 0.00 0.00 0.00 (5,879.94) 0.00 5,879.94

ประมำณกำรหน้ีสินไม่หมุนเวียน

   ส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 4,632,336.51 (1,100,386.28) (703,532.48) 6,436,255.27 (1,329,787.06) 762,970.00 7,003,072.33

รวม 7,271,630.26 599,785.47 (703,532.48) 7,375,377.27 (1,861,705.35) 762,970.00 8,474,112.62

12.2  ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวำคม  2564 และ 2563  สรุปไดด้งัน้ี

(หน่วย : บำท)

31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563

         ภาษเีงินได้ปัจจุบัน

         ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลส ำหรับปี 10,953,443.81 16,862,518.22

         ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี

         ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกผลแตกต่ำงชัว่ครำว

และกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว (1,861,705.35) 599,785.47

         ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ 9,091,738.46 17,462,303.69

                                     (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                                                  (                                                                                                                    )
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บนัทึกเป็นรำยจ่ำย  (รำยได)้ใน บนัทึกเป็นรำยจ่ำย (รำยได)้ ใน



12.  สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 

12.3  การกระทบยอดเพ่ือหาอตัราภาษีท่ีแทจ้ริง

อตัรำภำษี บาท อตัรำภำษี

ร้อยละ ร้อยละ

         ก  าไรก่อนภาษีเงินได้ 45,482,675.91 87,757,568.61

         จ  านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20.00 9,096,535.18 20.00 17,551,513.72

         ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี (4,796.72) (89,210.03)

         ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่น

                 งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 19.99 9,091,738.46 19.90 17,462,303.69

13.  สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน  ประกอบด้วย

(หน่วย:บาท)
31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563

เงินประกนัอ่ืนๆ 417,444.56 301,694.56

เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 9,295,454.13 0.00
รวม 9,712,898.69 301,694.56

       บริษทัฯ จ่ายเงินค่าจา้งเหมาก่อสร้างล่วงหนา้จ านวนร้อยละ 10 ของมูลค่างานก่อสร้าง  โดยในการจ่ายเงินค่าจา้งเหมาก่อสร้าง
แต่ละงวด บริษทัฯ จะตดัจ่ายเงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง ในอตัราร้อยละ 10 ของมูลค่างานก่อสร้างท่ีผูรั้บเหมาเรียกเก็บ

14.  เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ ประกอบด้วย
(หน่วย:บำท)

31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563
เจำ้หน้ีทรัสตรี์ซีท 117,565,234.31 129,808,560.46

รวม 117,565,234.31 129,808,560.46

       ณ  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ  มีเงินกูย้มืระยะสั้นกบัธนำคำร  2  แห่ง  วงเงินรวม 570.54 ลำ้นบำท  
และ 649.84 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR ถึง MOR ต่อปี ค  ้ำประกนั โดยกำรจดจ ำนองท่ีดินบำงส่วน 
อำคำรและส่ิงปลูกสร้ำงบำงส่วน ตำมหมำยเหตุ 9  และค ้ำประกนัโดยกรรมกำร 

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                (                                                                                                            )
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  -  22  -

บาท

31 ธนัวำคม 256331 ธนัวำคม 2564



15.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีห้มุนเวยีนอ่ืน  ประกอบด้วย

(หน่วย:บำท)
31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563

เจำ้หน้ีกำรคำ้
        เจำ้หน้ีกำรคำ้ 21,012,829.49 4,148,082.69
เจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  
        เจำ้หน้ีค่ำสินทรัพย ์ 4,091,074.39 530,586.25
        เจำ้หน้ีเงินประกนัผลงำน 1,661,451.46 1,974,435.76
        เงินประกนั-พ้ืนท่ีใหเ้ช่ำ 94,000.00 94,000.00
        เงินมดัจ ำรับค่ำสินคำ้ 2,198,918.13 1,974,974.19
        ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 6,938,920.10 10,760,586.37
        เงินปันผลคำ้งจ่ำย 0.00 30,375,000.00
        เจำ้หน้ีกรมสรรพำกร 3,852,811.62 4,164,296.61
        เจำ้หน้ีอ่ืนๆ 2,835,332.01 2,317,112.36
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน  42,685,337.20 56,339,074.23

16.  เงนิกู้ยืมระยะยาว  ประกอบด้วย
(หน่วย:บาท)

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
เงินกูย้มืระยะยาว 9,527,000.00 0.00
หกั ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (9,527,000.00) 0.00
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ 0.00 0.00

       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีวงเงินสินเช่ือจากธนาคารแห่งหน่ึงจ านวน 135 ลา้นบาท ช าระเงินตน้พร้อมดอกเบ้ีย
งวดแรกในวนัสุดทา้ยของเดือนท่ีหน่ึง   นบัแต่เดือนท่ีมีการเบิกรับเงินกูง้วดแรก    และช าระคืนหน้ีทั้งหมดตามสญัญาภายใน 
60 งวด  นบัจากวนัเบิกเงินกูค้ร้ังแรก    โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ  MLR -2.00  ต่อปี   ค  ้าประกนัโดยจดจ านองท่ีดินพร้อมส่ิง
ปลูกสร้าง ตามหมายเหตุขอ้ 9 และค ้าประกนัโดยกรรมการ 2 ทา่น   รวมถึงการด ารงอตัราส่วนทางการเงินตามท่ีก าหนดไวใ้น
สญัญา  

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                (                                                                                                            )
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16.  เงนิกู้ยืมระยะยาว  (ต่อ)
       การเปล่ียนแปลงในเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  รายละเอียดดงัน้ี

(หน่วย:บาท)
31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้งวด 0.00 0.00
บวก รับเงินกูย้มื 18,527,000.00 0.00
หกั จ่ายคืนเงินกูย้มื (9,000,000.00) 0.00
รวม 9,527,000.00 0.00
หกั เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (9,527,000.00) 0.00
มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายงวด 0.00 0.00

17.  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า
(หน่วย:บาท)

31 ธนัวาคม 2564 31 ธนัวาคม 2563
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,088,000.00 0.00
หกั ดอกเบ้ียรอตดับญัชี (99,280.43) 0.00
สุทธิ 1,988,719.57 0.00
หกั ส่วนท่ีเกินก าหนดช าระภายใน 1 ปี (870,440.14) 0.00
หน้ีสินตามสญัญาเช่า-สุทธิ 1,118,279.43 0.00

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564  บริษทัฯ มีสญัญำเช่ำจ ำนวน 1 แห่ง โดยสญัญำดงักล่ำวส้ินสุดเดือน เมษำยน 2567

บริษทัฯ มีภำระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสญัญำเช่ำดงัน้ี
(หน่วย:บำท)

ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 
ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ิน ตำมสญัญำเช่ำ 936,000.00 1,152,000.00 2,088,000.00
ดอกเบ้ียตำมสญัญำเช่ำรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                              (65,559.86) (33,720.57) (99,280.43)
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำย
      ทั้งส้ินตำมสญัญำเช่ำ 870,440.14 1,118,279.43 1,988,719.57

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ

                (                                                                                                            )

17.  หนีสิ้นตามสัญญาเช่า (ต่อ)
       ค่าใชจ่้ายส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  เก่ียวกบัสญัญาเช่าท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ี ในส่วนของก าไรหรือขาดทนุ

31 ธนัวำคม 2564
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(หน่วย:บำท)
31 ธนัวาคม 2564

ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 537,331.07
ดอกเบ้ียจ่ายจากหน้ีสินตามสญัญาเช่า 62,068.64
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น 1,289,025.00
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต  ่า 406,250.00

รวมค่าใชจ่้าย 2,294,674.71

18. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน
       บริษทัฯ  มีภำระผกูพนัเก่ียวกบัผลประโยชนพ์นกังำน   ตำมขอ้ก ำหนดของพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน พ .ศ. 2541 
ในกำรใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณอำยแุก่พนกังำนตำมสิทธิและอำยงุำนและผลประโยชนจ์ำกกำรใหบ้ริกำรระยะยำว
       โครงกำรผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไวมี้ควำมเส่ียงจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ควำมเส่ียง
ของช่วงชีวิต ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนและควำมเส่ียงจำกอตัรำตลำด (เงินลงทนุ)

(หน่วย:บำท)
 31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563

ภำระผกูพนัตำมงบแสดงฐำนะกำรเงิน มีดงัน้ี
มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนั 34,212,891.66 32,181,276.33

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

18. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ)
กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัโครงกำรผลประโยชนพ์นกังำน มีดงัน้ี

(หน่วย:บำท)
2564 2563
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มูลค่ำปัจจุบนัของภำระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังำน
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 32,181,276.33 23,161,682.51

ผลประโยชนพ์นกังำนท่ีจ่ำยระหวำ่งปี (260,273.00) (211,350.00)
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทนุ

ตน้ทนุบริกำรงวดปัจจุบนั 5,024,275.53 4,842,971.78
ตน้ทนุดอกเบ้ีย 501,361.80 456,122.69
ตน้ทนุบริกำรในอดีต 1,383,571.00 414,186.97

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
ขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (3,814,850.00) 3,517,662.38

35,015,361.66 32,181,276.33
หกั ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชนพ์นกังำนท่ีจะครบก ำหนดใน 1 ปี (802,470.00) 0.00
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 34,212,891.66 32,181,276.33

ค่ำใชจ่้ำยท่ีรับรู้ท่ีแสดงรำยกำรในงบก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จ  ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำม 2564 และ 2563  มีดงัน้ี 
(หน่วย:บำท)

 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563
       ตน้ทนุขำยและบริกำร 773,657.74 488,523.60
       ตน้ทนุในกำรจดัจ ำหน่ำย 2,933,799.70 1,905,572.50
       ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร 3,201,750.89 3,319,185.34

รวมค่ำใชจ่้ำย 6,909,208.33 5,713,281.44

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

18. ประมาณการหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (ต่อ)
ผลขำดทนุจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน เกิดข้ึนจำก

(หน่วย:บำท)
 31 ธนัวำคม 2564  31 ธนัวำคม 2563

กำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำน
       กำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ (1,584,539.00) 3,922,029.38
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       กำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนทำงประชำกร 37,841.00 (1,413,618.00)
       กำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนทำงกำรเงิน (2,268,152.00) 1,009,251.00

รวม (3,814,850.00) 3,517,662.38

       ขอ้สมมติฐำนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ( Actuarial Technique) มีดงัน้ี

อตัรำกำรคิดลด ร้อยละ 2.31 ร้อยละ 1.62
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน ร้อยละ 5.00 ร้อยละ 3.00 - 10.00 
อตัรำกำรหมุนเวียนของพนกังำนร้อยละ 0.00-19.00 ร้อยละ 0.00 - 21.00 

(ข้ึนอยูก่บัระยะเวลำกำรท ำงำนของพนกังำน) (ข้ึนอยูก่บัระยะเวลำกำรท ำงำนของพนกังำน)

อตัรำมรณะ ร้อยละ 100 ของตำรำงมรณะไทยปี 2560 ร้อยละ 100 ของตำรำงมรณะไทยปี 2560
อตัรำกำรทพุพลภำพ ร้อยละ     0 ของตำรำงมรณะไทยปี 2560 ร้อยละ     0 ของตำรำงมรณะไทยปี 2560

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว 
กำรเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีอำจเป็นไปได้

อยำ่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรำยงำน โดยถือวำ่ขอ้สมมติฐำนอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภำระผกูพนัผลประโยชนท่ี์ก ำหนดไว้
เป็นจ ำนวนเงิน ดงัต่อไปน้ี

(หน่วย:บำท)
31  ธนัวำคม  2564 31  ธนัวำคม  2563

ภำระผกูพนัของโครงกำรผลประโยชน ์ เพ่ิมข้ึน(ลดลง) เพ่ิมข้ึน(ลดลง)
อตัรำกำรคิดลดเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1                                      (3,197,344.00) (3,485,800.00)
อตัรำกำรคิดลดลดลงร้อยละ  1 3,665,984.00 4,058,445.00
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 3,783,441.00 4,277,637.00
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนลดลงร้อยละ 1 (3,329,165.00) (3,714,678.00)
อตัรำกำรหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 (1,048,237.00) (1,181,395.00)
อตัรำกำรหมุนเวียนลดลงร้อยละ 10 1,142,568.00 1,296,739.00

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )

31 ธนัวำคม 2564 31 ธนัวำคม 2563



19.  ทุนจดทะเบียน 
       ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564  มีมติอนุมติัใหเ้พ่ิมทนุจดทะเบียน 
จาก 225 ลา้นบาท เป็น 320 ลา้นบาท แบง่เป็นหุ้นสามญั จ  านวน 950,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100.00 บาท เป็นเงิน 95 ลา้นบาท 
โดยไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทนุกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2564
       ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี 1/2564  เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564  มีมติอนุมติัใหเ้ปล่ียนแปลงมูลค่า
หุ้นสามญั จากหุ้นละ 100.00 บาท เป็นหุ้นละ 1.00 บาท ท าใหจ้  านวนหุ้นจดทะเบียน เพ่ิมข้ึนจ านวน 316,800,000 หุ้น เพ่ิมจาก
3,200,000 หุ้น เป็น 320,000,000 หุ้น  ทั้งน้ี  จ  านวนทนุจดทะเบียนและทนุท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทัฯ ยงัคงเทา่เดิม
บริษทัฯ ไดด้ าเนินการจดทะเบียนการเปล่ียนแปลงดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2564
       ตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น  คร้ังท่ี  1/2564  เม่ือวนัท่ี  29  พฤศจิกายน  2564 มีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯ เพ่ิมทนุ
จดทะเบียนเพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก จากทนุจดทะเบียนเดิม จ านวน 320 ลา้นหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 320 ลา้นบาท โดยใหเ้พ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษทัอีก จ  านวน 130 ลา้นหุ้น  มูลค่าหุ้นละ
1.00 บาท รวมเป็นเงิน 130 ลา้นบาท รวมเป็นทนุจดทะเบียน  จ  านวน 450 ลา้นหุ้น  มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท  รวมเป็นเงิน 450 
ลา้นบาท

20.  ทุนส ารองตามกฎหมาย
       เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี
ส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยขาดทนุสะสมยกมา  (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองน้ี
จะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน   ทนุส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได้

21.  เงนิปันผลจ่าย
       ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี  4/2564  เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564  มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลจากก าไรสะสมและก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงาน  ส้ินสุดวนัท่ี  30  กนัยายน  2564  ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น  ในอตัรา
หุ้นละ 46.96 บาท   เป็นเงิน 105.66 ลา้นบาท   โดยไดจ่้ายเงินปันผลไปแลว้เม่ือวนัท่ี  29  พฤศจิกายน  2564  จ านวน  52.83 
ลา้นบาท  และวนัท่ี  30  พฤศจิกายน  2564  จ านวน  52.83  ลา้นบาท ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัการจ่ายเงินปันผลตามรายงานการ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564
        ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั  คร้ังท่ี  6/2563  เม่ือวนัท่ี  22  ธนัวาคม  2563 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น  จ  านวน  2.25  ลา้นหุ้น   หุ้นละ  13.50  บาท   เป็นเงิน  30.375 ลา้นบาท    โดยไดจ่้ายเงินปันผล
ระหวา่งกาลไปแลว้    เม่ือวนัท่ี  20  มกราคม  2564      ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัการจ่ายเงินปันผลตามรายงานการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้น ประจ าปี  2564  เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2564
        ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทั   คร้ังท่ี  2/2563   เม่ือวนัท่ี  25  มีนาคม  2563 มีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้น  จ  านวน 2.25 ลา้นหุ้น  หุ้นละ 18.00 บาท   เป็นเงิน  40.50  ลา้นบาท   โดยไดจ่้ายเงินปันผลไปแลว้  เม่ือวนัท่ี 
8 เมษายน 2563   และวนัท่ี  22  เมษายน 2563  ซ่ึงไดรั้บการอนุมติัการจ่ายเงินปันผลตามรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2563 

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )
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22.  ก าไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน
       ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน   ค  านวณโดยการหารยอดก าไรส าหรับปี    ดว้ยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียท่ีออกและเรียกช าระแลว้
โดยใชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั   หลงัจำกสะทอ้นผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบ
งบการเงินขอ้ 19 แสดงไดด้งัน้ี
       ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563

(หน่วย:บาท)
 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563

ก าไรส าหรับปี 36,390,937.45 70,295,264.92
จ านวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 233,589,041.00 225,000,000.00
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.16 0.31

23.  ค่าตอบแทนผู้บริหาร 
       ค่าตอบแทนผูบ้ริหารเป็นค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัเงินเดือน   ค่าตอบแทนและผลประโยชนอ่ื์นใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร   
ตามนิยามในประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ อนัไดแ้ก่  ผูจ้ดัการหรือผูด้  ารง
ต าแหน่งระดบับริหารส่ีรายแรกต่อจากผูจ้ดัการลงมา  และผูซ่ึ้งด ารงต าแหน่งเทียบเทา่ผูด้  ารงต าแหน่งระดบัผูบ้ริหารราย
ท่ีส่ีทกุราย  
       ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหแ้ก่ผูบ้ริหารส าคญั ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

(หน่วย:บาท)
 31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563

เงินเดือนและผลประโยชนร์ะยะสั้น 28,913,440.00 34,646,635.00
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,126,014.55 3,543,569.23

รวม 31,039,454.55 38,190,204.23

24. ค่าตอบแทนกรรมการ
       ค่าตอบแทนกรรมการน้ีเป็นผลประโยชนท่ี์จ่ายใหแ้ก่กรรมการของบริษทัฯ ตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ประกอบดว้ย
เบ้ียประชุมในฐานะกรรมการ
       ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  บริษทัฯ  จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 587,500.00 บาท  และ 
670,000.00 บาท ตามล าดบั

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )
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25. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ

       บริษทัฯ  และพนกังานบริษทัไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทนุส ารองเล้ียงชีพตามพระราชบญัญติักองทนุส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530  
โดยบริษทัฯ และพนกังานจะจ่ายเงินสมทบและเงินสะสมเขา้กองทนุเป็นรายเดือน   บริษทัฯ  จ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ของ
เงินเดือน    และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงาน    ตามระเบียบวา่ดว้ยกองทนุของบริษทัฯ     กองทนุส ารอง
เล้ียงชีพน้ี  บริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ  เอ็มเอฟซี  จ  ากดั (มหาชน)   เงินสมทบท่ีจ่ายเขา้กองทนุส ารองเล้ียงชีพ
ส าหรับปี  ส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564  และ 2563  มีจ  านวน 1,107,791.46  บาท และ 912,057.75  บาท ตามล าดบั 

26.  ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ
       ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะท่ีส าคญั ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  มีดงัน้ี

(หน่วย:บาท)
31  ธนัวาคม  2564 31  ธนัวาคม  2563

การเปล่ียนแปลงในสินคา้คงเหลือ 44,058,234.72 60,206,028.96
ซ้ือสินคา้ 453,848,517.35 539,061,646.33
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 78,484,055.38 76,994,231.43
ค่านายหนา้ 16,671,624.86 19,691,232.82
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร  31,039,454.55 38,190,204.23
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 18,855,218.39 18,251,679.06
ค่าขนส่งสินคา้ 4,431,990.00 5,143,134.38

27.  ข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน
27.1  ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯ   ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอ เพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงาน และประเมิน
ผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ี ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯ  คือ  กรรมการผูจ้ดัการของ
บริษทั  โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ ตามกลุ่มของผลิตภณัฑ์

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )



27.  การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)

27.2  ขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำนทำงธุรกิจของบริษทัฯ ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม  2564 และ 2563  มีดงัน้ี 
(หน่วย:บำท)

สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท รำยไดบ้ริกำร รวม สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท สินคำ้ประเภท รำยไดบ้ริกำร รวม

ครัวเรือน พำณิชย์ อุตสำหกรรม สำรกรองและ ครัวเรือน พำณิชย์ อุตสำหกรรม สำรกรองและ

สำรเคมี สำรเคมี

รำยได้ 228,041,823.01 234,773,269.62 175,784,996.07 78,774,413.24 155,111.11 717,529,613.05 286,852,356.95 289,787,757.98 196,408,824.03 87,497,436.65 542,427.60 861,088,803.21
ตน้ทุนขำยและบริกำร (514,831,622.96) (616,118,543.50)
ก ำไรขั้นตน้ 202,697,990.09 244,970,259.71
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียน 1,077,209.28 3,983,853.03
รำยไดอ่ื้น 2,055,513.72 10,532,920.83
ก ำไรจำกกำรวดัมูลค่ำ
  ตรำสำรอนุพนัธ์ 0.00 82,673.01
ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย  (69,050,210.13)  (75,425,948.09)
ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร (88,541,887.70) (91,165,639.72)
ก ำไรจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 48,238,615.26 92,978,118.77
รำยไดท้ำงกำรเงิน 87,884.20 83,902.67
ตน้ทุนทำงกำรเงิน (2,843,823.55) (5,304,452.83)
ก ำไรก่อนภำษีเงินได้ 45,482,675.91 87,757,568.61
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (9,091,738.46) (17,462,303.69)
ก ำไรส ำหรับปี 36,390,937.45 70,295,264.92

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 188,942,541.95 167,391,614.20
สินทรัพยอ่ื์น 378,809,643.82 387,017,956.87
รวมสินทรัพย์ 567,752,185.77 554,409,571.07

       บริษทัฯ มิไดแ้สดงสินทรัพยจ์  ำแนกตำมกลุ่มผลิตภณัฑเ์น่ืองจำกบริษทัฯ ใชสิ้นทรัพยร่์วมกนั

                  (ลงช่ือ) ..........................................................…………................………………………………..... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
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27.  การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ)
27.3  บริษทัฯ ด ำเนินธุรกิจในส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย    จึงไม่ไดน้ ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินจ ำแนก
ตำมส่วนงำนภูมิศำสตร์ เน่ืองจำกรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศมีรำยไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของรำยไดร้วมของกิจกำร
27.4 ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่
         ส ำหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563  บริษทัฯ  ไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเทำ่กบัหรือเกินกวำ่
ร้อยละ 10  ของรำยไดร้วมของกิจกำร 

28.  เคร่ืองมือทางการเงนิ
       เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทั  ประกอบดว้ย   เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด   ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ี
หมุนเวียนอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน เจำ้หน้ีกำรคำ้
และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน      บริษทัฯ มีควำมเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว     และมีนโยบำยกำรบริหำร
ควำมเส่ียง ดงัน้ี
28.1 ควำมเส่ียงดำ้นเครดิต
      บริษทัฯ มีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบั ลูกหน้ีกำรคำ้ จ  ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือ
คือมูลค่ำตำมบญัชี ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน บริษทัฯ ไดบ้ริหำรควำมเส่ียงโดยใชน้โยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุม
กำรใหสิ้นเช่ืออยำ่งเหมำะสม  จึงไม่คำดวำ่จะเกิดผลขำดทนุทำงกำรเงินท่ีมีสำระส ำคญั  นอกจำกน้ี บริษทัฯ มีกำรติดตำมยอด
คงคำ้งของลูกหน้ีกำรคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ  ทั้งน้ี  กำรใหสิ้นเช่ือของบริษทัฯ   เป็นกำรใหสิ้นเช่ือแบบไม่กระจุกตวัสูง   เน่ืองจำก
บริษทัฯ มีฐำนลูกคำ้จ ำนวนมำก
     บริษทัฯ  พิจำรณำกำรดอ้ยค่ำทกุวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  กำรค ำนวณหำอตัรำกำรตั้งส ำรองจะข้ึนอยูก่บัอำยหุน้ีคงคำ้ง
โดยนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ ทั้งน้ี กำรค ำนวณผลขำดทนุจำกกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนค ำนึงถึงผลของควำม
น่ำจะเป็นถ่วงน ้ำหนกั มูลค่ำของเงินตำมเวลำและขอ้มูลท่ีมีควำมสมเหตุสมผลและสำมำรถสนบัสนุนไดท่ี้มีอยู ่ณ วนัท่ีรำยงำน
เก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบนัและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต 
28.2  ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมสญัญำ
       ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมสญัญำเกิดจำกกำรท่ีคู่สญัญำไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในสญัญำ ซ่ึงก่อใหเ้กิดควำมเสียหำย
แก่บริษทัฯ ส ำหรับสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน รำคำตำมบญัชีของสินทรัพยห์ลงัจำกหกัผลขำดทนุ
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน ถือเป็นมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมสญัญำ
28.3  ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย
      บริษทัฯ มีควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ียอนัเก่ียวเน่ืองกบั  เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด  ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ี
หมุนเวียนอ่ืน  เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน  เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน  เจำ้หน้ีกำรคำ้
และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินของบริษทัส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตำม
อตัรำตลำดหรืออตัรำดอกเบ้ียคงท่ี  ท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำด

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                (                                                                                                            )
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28.  เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ)
28.3  ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย (ต่อ)
      ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญั สำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำดอกเบ้ีย ไดด้งัน้ี

(หน่วย:บำท)

อตัรำดอกเบ้ีย อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรำดอกเบ้ีย อตัรำดอกเบ้ีย อตัรำดอกเบ้ีย ไม่มี รวม อตัรำดอกเบ้ีย
รำยกำร หมำยเหตุ ปรับข้ึนลง คงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย ปรับข้ึนลง คงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย

ตำมรำคำตลำด ตำมรำคำตลำด

สินทรัพยท์ำงกำรเงิน
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 5 10,172,294.98 0.00 534,270.72 10,706,565.70 0.05% 28,585,403.26 0.00 358,617.26 28,944,020.52 0.05-0.125%
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 6 0.00 0.00 59,829,580.09 59,829,580.09 0.00% 0.00 0.00 51,691,695.97 51,691,695.97 0.00%
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 7 0.00 369,623.56 0.00 369,623.56 12.00% 0.00 555,020.00 0.00 555,020.00 12.00%

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน
      ตรำสำรอนุพนัธ์ 28.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 251,153.19 251,153.19 0.00%
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 0.00 0.00 753,490.92 753,490.92 0.00% 0.00 0.00 30,964.92 30,964.92 0.00%
หน้ีสินทำงกำรเงิน
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 14 117,565,234.31 0.00 0.00 117,565,234.31 2.03% - 2.55% 129,808,560.46 0.00 0.00 129,808,560.46 2.38-3.50%
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15 0.00 0.00 42,685,337.20 42,685,337.20 0.00% 0.00 0.00 56,339,074.23 56,339,074.23 0.00%
เงินกูย้มืระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน 16 9,527,000.00 0.00 0.00 9,527,000.00 3.47% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ 17 0.00 1,988,719.57 0.00 1,988,719.57 4.22% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

      บริษทัฯ พิจำรณำวำ่ผลกระทบต่อก ำไรก่อนภำษีของบริษทัจำกกำรเปล่ียนแปลงท่ีอำจเกิดข้ึนอยำ่งสมเหตุสมผลของอตัรำดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 มีจ  ำนวนเงินท่ีไม่เป็นสำระส ำคญั

                  (ลงช่ือ) ..........................................................…………................………………………………..... กรรมกำรตำมอ ำนำจ
                               (                                                                                                                                   )

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564
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28.  เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ)
28.4 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน
       บริษทัฯ มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้ป็นเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯ ไดต้กลง
ท าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้   เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการป้องกนัความเส่ียงซ่ึงสญัญาดงักล่าวมีอายุ
ไม่เกินหน่ึงปี
       28.4.1  บริษทัฯ มีรายการลูกหน้ีและเจา้หน้ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษทัฯ มิไดป้้องกนัความเส่ียงจากอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินสกุลต่างประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563
มียอดดงัต่อไปน้ี

31 ธนัวาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563
       เจา้หน้ีการคา้

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา 568,739.45 95,520.40

      28.4.2 บริษทัฯ  พิจารณาว่าผลกระทบต่อก าไรก่อนภาษีของบริษทัจากการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งสมเหตุสมผล
ของอตัราแลกเปล่ียน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ  านวนเงินท่ีไม่เป็นสาระส าคญั
28.5 ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
       สินทรัพยท์างการเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ลูกหน้ีการคา้
และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน   เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  หน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน ประกอบดว้ย เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน  เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน
       ราคาตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัราคายติุธรรม    
       มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
มีดงัต่อไปน้ี

(หน่วย:บาท)

มลูคา่ยติุธรรม

มลูคา่ยติุธรรมผา่น ราคาทนุ รวม
ก าไรหรือขาดทนุ ตดัจ าหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 0.00 10,706,565.70 10,706,565.70 10,706,565.70
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 0.00 59,829,580.09 59,829,580.09 59,829,580.09
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 0.00 369,623.56 369,623.56 369,623.56
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน

ตราสารอนุพนัธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 0.00 753,490.92 753,490.92 753,490.92
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 0.00 71,659,260.27 71,659,260.27 71,659,260.27

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
มลูคา่ตามบญัชี

รายการ
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28.  เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ)
28.5 ราคายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน (ต่อ)

(หน่วย:บาท)

มลูคา่ยติุธรรม

มลูคา่ยติุธรรมผา่น ราคาทนุ รวม
ก าไรหรือขาดทนุ ตดัจ าหน่าย

หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 0.00 117,565,234.31 117,565,234.31 117,565,234.31
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 0.00 42,685,337.20 42,685,337.20 42,685,337.20
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 0.00 9,527,000.00 9,527,000.00 9,527,000.00
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 0.00 1,988,719.57 1,988,719.57 1,988,719.57

  รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 0.00 171,766,291.08 171,766,291.08 171,766,291.08

(หน่วย:บาท)

มลูคา่ยติุธรรม

มลูคา่ยติุธรรมผา่น ราคาทนุ รวม
ก าไรหรือขาดทนุ ตดัจ าหน่าย

สินทรัพย์ทางการเงนิ

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 0.00 28,944,020.52 28,944,020.52 28,944,020.52
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 0.00 51,691,695.97 51,691,695.97 51,691,695.97
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 0.00 555,020.00 555,020.00 555,020.00
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน

ตราสารอนุพนัธ์ 251,153.19 0.00 251,153.19 251,153.19
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 0.00 30,964.92 30,964.92 30,964.92
รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 251,153.19 81,221,701.41 81,472,854.60 81,472,854.60
หนีสิ้นทางการเงนิ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 0.00 129,808,560.46 129,808,560.46 129,808,560.46
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 0.00 56,339,074.23 56,339,074.23 56,339,074.23
รวมหนีสิ้นทางการเงนิ 0.00 186,147,634.69 186,147,634.69 186,147,634.69

มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ค  านวณโดยใชเ้ทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดในอนาคตและจ าลองตามทฤษฎี
ในการประเมินมูลค่า  ซ่ึงขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสงัเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น 
เป็นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย    เป็นตน้   บริษทัฯ ไดค้  านึงถึงผลกระทบของความเส่ียงดา้นเครดิตของคูส่ญัญา
ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )

รายการ
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564
มลูคา่ตามบญัชี

รายการ

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
มลูคา่ตามบญัชี



28.  เคร่ืองมือทางการเงนิ (ต่อ)
28.6 ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  บริษทัฯ มีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ท่ีเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยก
แสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี

(หน่วย:บาท) (หน่วย:บาท)

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน

ตราสารอนุพนัธ์ 0.00 0.00

(หน่วย:บาท) (หน่วย:บาท)

ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน

ตราสารอนุพนัธ์ 251,153.19 251,153.19

29. การบริหารจัดการทุน
       วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทนุท่ีส าคญั   คือ  การจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ีเหมาะสมและการด ารงไว้
ซ่ึงความสามารถในการด าเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง
       ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 งบการเงินแสดงอตัราส่วนหน้ีสินต่อทนุ เทา่กบั 0.59 : 1 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  เทา่กบั 
0.69 : 1)

30.  ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ในภายหน้า
       30.1   บริษทัฯ มีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใหธ้นาคารออกหนงัสือค ้าประกนั ดงัน้ี

 - ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีการค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้ากบัการไฟฟ้านครหลวง จ านวน 375,000.00 บาท 
และ 200,000.00 บาท ตามล าดบั

 - ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 มีการค ้าประกนัอากรน าเขา้กบักรมศุลกากร จ านวน  2,709,000.00  บาท
       30.2  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัจากการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต จ านวน 95,810.48 เหรียญ
ดอลลาร์สหรัฐฯ แปลงค่าเป็นเงินบาท จ านวน 3,201,976.66 บาท และ 13,117.86 เหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ แปลงค่าเป็นเงินบาท 
จ านวน  396,248.57 บาท

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
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30.  ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกิดขึน้ในภายหน้า (ต่อ)
       30.3  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563  บริษทัฯ  มีภาระผูกพนัท่ีตอ้งจดัส่งสินคา้  ตามใบสัง่ซ้ือท่ีไดรั้บเงินมดัจ าแลว้ 
จ  านวน 1,700,723.47 บาท และ 5,185,313.09 บาท ตามล าดบั
       30.4  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสญัญาจา้งบริการกบับริษทัแห่งหน่ึง มูลค่าตามสญัญา จ านวน 
4,078,305.00 บาท ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายช าระแลว้  จ  านวน 1,153,460.00 บาท  คงเหลือท่ีตอ้งช าระอีก 2,924,845.00 บาท
       30.5  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัฯ มีภาระผูกพนัตามสญัญาก่อสร้างอาคารกบับริษทัแห่งหน่ึง มูลค่าตามสญัญา 
จ านวน   135,000,000.00  บาท    ซ่ึงบริษทัฯ  ไดจ่้ายช าระแลว้   จ  านวน  41,642,263.35  บาท   คงเหลือท่ีตอ้งช าระอีก 
93,357,736.65 บาท
       30.6  ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564  บริษทัฯ   มีภาระผูกพนัตามสญัญาการใหบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3  แห่ง 
อายสุญัญาการใหเ้ช่า 1-3 ปี  ส้ินสุดเดือนกุมภาพนัธ์ 2565-2566  จ านวน 2 แห่ง รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย:บาท)(หน่วย:บาท) 0
31 ธนัวาคม 2564

การใหบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีท่ีจะถึงก าหนดรับช าระภายใน 1 ปี 658,678.00
การใหบ้ริการเช่าพ้ืนท่ีท่ีจะถึงก าหนดรับช าระส่วนท่ีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 93,666.00

รวม 752,344.00

31.  การจัดประเภทรายการใหม่
      ในระหว่างปี  2564  บริษทัฯ ไดจ้ดัประเภทค่ำใชจ่้ำยในกำรโฆษณำ ไปเป็นตน้ทนุในกำรจดัจ ำหน่ำย จ  ำนวน 5.18 ลำ้นบำท
บริษทัฯ จึงไดแ้กไ้ขจดัประเภทรายการปีก่อน โดยการปรับยอ้นหลงังบการเงินของปี 2563 ใหม่ จ  านวนเงินของรายการปรับปรุง
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงต่อรายการในงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  มีดงัน้ี

ยอดก่อนปรับปรุง เพ่ิมข้ึน(ลดลง) ยอดปรับปรุงใหม่
งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ

รายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการ 855,904,286.96 5,184,516.25 861,088,803.21
ตน้ทนุขายและบริการ (610,975,409.12) (5,143,134.38) (616,118,543.50)
ตนัทนุในการจดัจ าหน่าย (75,384,566.22) (41,381.87) (75,425,948.09)

รวม 169,544,311.62 0.00 169,544,311.62

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )

ส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563
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32.  ประมาณการหนีสิ้น

       เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2561  กรมศุลกากรแจง้ประเมินเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมอากรน าเขา้ท่ีช าระไวไ้ม่ครบถว้น  รวมเงิน
ท่ีตอ้งช าระจ านวน  1,026,120.00  บาท  (ค านวณเงินเพ่ิมอากรน าเขา้เดือนละ 7,545.00 บาท   ค  านวณถึงเดือนพฤษภาคม 
2561) บริษทัฯ ไดย้ื่นอุทธรณ์การประเมิน  และเม่ือวนัท่ี 10 ตุลาคม 2561   บริษทัฯ ไดรั้บจดหมายจากส านกังานศุลกากร
ตรวจสินคา้ลาดกระบงั       ว่าในระหว่างการอนุมติัใหท้เุลาการเสียภาษี        ยงัไม่ตอ้งช าระเงินอากรจนกว่าจะไดรั้บแจง้
ค  าวินิจฉยัอุทธรณ์ แต่ตอ้งไม่เกิน 9 ปีนบัจากวนัน าของเขา้ (น าเขา้เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558)  เวน้แต่กรณีท่ีกรมศุลกากร
ไดย้ื่นฟ้องคดีเรียกร้องค่าภาษีอากรต่อศาลแลว้ โดยเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 2564 บริษทัฯไดรั้บแจง้ค  าวินิจฉยัอุธรณ์ จากกรม
ศุลกากร  ว่า   รายการสินคา้ท่ีกรมศุลกากรแจง้ประเมินเรียกเก็บเงินเพ่ิมเติมอากรน าเขา้ท่ีช าระไวไ้ม่ครบถว้น  นั้น ไดรั้บ
สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรและช าระอากรในอตัรายกเวน้อากร   บริษทัฯ จึงไม่ตอ้งช าระภาษีอากรเพ่ิมเติม  และบริษทัฯ
ไดรั้บหนงัสือค ้าประกนัจากกรมศุลกากรแลว้ เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2564 

33.  การอนุมตัิงบการเงนิ
       งบการเงินน้ีไดรั้บการอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2565

 (ลงช่ือ) ................................................................................................................... กรรมการตามอ านาจ
                (                                                                                                            )



 
 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท ฟังก์ช่ัน อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด  (มหาชน) 
 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั  ฟังก์ชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล  จาํกดั (มหาชน)  ซ่ึงประกอบดว้ย 

งบแสดงฐานะการเงิน  ณ  วนัท่ี  31  ธันวาคม  2564  งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ   

ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด  สาํหรับปี ส้ินสุดวนัเดียวกนั  และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุป

นโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นน้ีแสดงฐานะการเงินของบริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จาํกัด 

(มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดาํเนินงาน  และกระแสเงินสด สําหรับปี ส้ินสุดวนัเดียวกนั  โดยถูกตอ้ง

ตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

 เกณฑ์ในการแสดงความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้น

วรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระ

จากบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง

กับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดเหล่าน้ี ขา้พเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ ์     

ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจาํเป็นเพื่อให้สามารถจดัทาํ

งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ

ขอ้ผิดพลาด 

ในการจัดทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการดาํเนินงาน

ต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบญัชีสําหรับการ

ดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษัทหรือหยุดดาํเนินงาน หรือไม่สามารถดาํเนินงาน

ต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลมีหน้าท่ีในการกาํกับดูแลกระบวนการในการจัดทาํรายงานทางการเงินของ

บริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 

และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความ

เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ

ตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระสําคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป  ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการ

ทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  และถือว่ามีสาระสําคญัเม่ือคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริง    

แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย

เยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง                                                    

 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบ

การเงินไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ

เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อ

เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น

สาระสําคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการ

ทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดง

ขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ  เพื่อออกแบบวิธีการ

ตรวจสอบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความ

มีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณ

การทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัทาํขึ้นโดยผูบ้ริหาร 
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• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสําหรับการดําเนินงานต่อเน่ืองของ

ผูบ้ริหาร และจากหลักฐานการสอบบัญชีท่ีได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญ          

ท่ี เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ ท่ีอาจเป็นเหตุให้ เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสําคัญต่อ

ความสามารถของบริษัทในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าขา้พเจ้าได้ขอ้สรุปว่ามีความไม่

แน่นอนท่ีมีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้า โดยให้

ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ 

ความเห็นของขา้พเจ้าจะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชี     

ท่ีได้รับจนถึงวันท่ีในรายงานของผู ้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม  เหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

• ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่า  

งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีทาํให้มีการนําเสนอขอ้มูลโดยถูกต้องตาม      

ท่ีควรหรือไม่ 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีสาํคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ

การตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยสําคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยสําคญั  

ในระบบการควบคุมภายใน  หากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้          
 

ขา้พเจ้าได้ให้คาํรับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการกาํกับดูแลว่า ขา้พเจ้าได้ปฏิบัติตามขอ้กําหนดจรรยาบรรณ        

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจน

เร่ืองอ่ืนซ่ึงข้าพเจ้าเช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและ

มาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

 

 บริษทั สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

 

 (นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์) 

 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 

 

วนัท่ี  24 กุมภาพนัธ์ 2565 



                          บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
                                                                                      Function International Public Company Limited 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

ส่วนที ่4 

ข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย ์
 

 



                          บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
                                                                                      Function International Public Company Limited 
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1. รายละเอียดของหลกัทรัพยท์ีเ่สนอขาย 

 

1.1 ลักษณะสาํคัญของหลักทรัพยท์ีเ่สนอขาย 

การเสนอขายหุน้สามัญต่อประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) ในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ บริษัท

ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัท”) จาํนวน 130,000,000 หุน้ มลูค่าท่ีตราไว ้1.00 บาท คิดเป็นรอ้ย

ละ 28.57 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุน้ในครัง้นี ้โดย

รายละเอียดมีดงันี ้

ผูเ้สนอขาย : บรษิัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) (“บรษิัท”) 

ท่ีอยู่ของผูเ้สนอขาย : เลขท่ี 313 ถนนเจรญิพฒันา แขวงบางชนั เขตคลองสามวา 

กรุงเทพมหานคร 10510 

ประเภทหุน้ท่ีเสนอขาย   : หุน้สามญัเพ่ิมทนุของบรษิัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกดั (มหาชน) 

จาํนวนหุน้ออกใหม่ท่ีเสนอขาย : จาํนวน 130,000,000 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 28.89 ของจาํนวนหุน้สามญัท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดภายหลงัการเสนอขายในครัง้นี ้

มลูค่าท่ีตราไว ้ : หุน้ละ 1.00 บาท 

ราคาเสนอขาย : [•] บาทต่อหุน้ 

มลูค่ารวมของหุน้ใหม่ท่ีเสนอขาย : [•] บาท 

ระยะเวลาขาย : ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวนัท่ี [•]   

สิทธิ ผลประโยชนแ์ละเงื่อนไขอ่ืน : หุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทท่ีเสนอขาย ในครัง้นี ้มีสิทธิและผลประโยชน์

เท่าเทียมกบัหุน้สามญัเดิมของบรษิัททกุประการ 

 

1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย ์

การเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี ้จาํนวน 130,000,000 หุน้ เป็นการเสนอขายผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยโ์ดยจดัสรร

ตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลักทรพัยแ์ละไม่มีการเสนอขายใหก้บัผูจ้องซือ้รายย่อย เน่ืองจากจาํนวนหุน้ท่ีเสนอ

ขายในครัง้นีม้ีจาํนวนจาํกัด ไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวงกวา้ง ทัง้นี ้สดัส่วนการเสนอขายหุน้

สามญัเป็นดงันี ้

ประเภทนักลงทุน จาํนวนหุ้น สัดส่วน 

1. เสนอขายต่อบคุคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ [•]หุน้ [•]% 

2. เสนอขายต่อนกัลงทนุสถาบนั [•]หุน้ [•]% 

3. เสนอขายต่อผูม้ีอปุการคณุของบรษิัท [•]หุน้ [•]% 

4. เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรือพนกังานของบรษิัท [•]หุน้ [•]% 

รวมทัง้สิน้  130,000,000 หุน้ 100.00% 

 

สดัส่วนท่ีจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูล้งทุนของบริษัทตามขอ้ 3 และ 4 รวมแลว้จะไม่เกินรอ้ยละ 25 ของจาํนวนหุน้ท่ีเสนอขาย 

IPO ทั้งหมด หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรและเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน  ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และ 

กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรือพนกังานของบรษิัท ตามขอ้ 2 - 4 ดงักล่าวขา้งตน้ ใหน้าํหุน้ส่วนท่ีเหลือทัง้หมดไปรวมกบั

หุน้ท่ีเสนอขายต่อบคุคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 1 



                          บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
                                                                                      Function International Public Company Limited 

                                                                                                               

ส่วนที่ 4.1 รายละเอียดของหลกัทรพัยท์ี่เสนอขาย หนา้ 3 

 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละรายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2 จะดาํเนินการจดัจาํหน่ายหุน้สามญัเพ่ิมทุนใหแ้ก่นกัลงทนุ

ซึ่งจดัอยู่ในประเภทบคุคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ทัง้นีผู้จ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการ

จาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 เท่านัน้ จะเป็นผูด้าํเนินการจดัจาํหน่ายหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหแ้ก่นกัลงทนุสถาบนั ผูม้ี

อปุการคณุ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท 

 

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะใชดุ้ลยพินิจใน

การเปล่ียนแปลงจาํนวนหุน้สามัญท่ีจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในแต่ละประเภทขา้งตน้ เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่

บคุคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์นกัลงทนุสถาบนั ในส่วนของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนั

การจาํหน่ายเพ่ิมเติม หากพิจารณาแลว้เห็นว่ามีหุน้เหลือจากการจัดสรรในส่วนของผูล้งทุนสถาบัน หรือในกรณี

กลบักนั อาจพิจารณาจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนัเพ่ิมเติม  หากพิจารณาแลว้เห็นว่ามหีุน้เหลือจากการจดัสรรในส่วน

ของบคุคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ในส่วนของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย 

หรือเปล่ียนแปลงวิธีการจดัสรรหุน้สามญัตามรายละเอียดท่ีกาํหนดไว ้เพ่ือใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นีป้ระสบ

ความสาํเรจ็สงูสดุ 

 

บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย ์หมายถึง ผูจ้องซือ้ท่ีเป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล

ทั่วไป ซึ่งเป็นผูม้ีอุปการคุณท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพยไ์ม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม ซึ่ง

รวมถึง ท่ีเป็นหรือเคยเป็นลูกคา้ หรือบุคคลท่ีคาดว่าจะเป็นลูกคา้ เช่น ลูกคา้ท่ีทาํการซือ้ขายหลักทรพัย ์ลูกคา้ดา้น

วาณิชธนกิจ ลูกคา้ท่ีทาํการซือ้ขายหน่วยลงทุน เป็นตน้ หรือผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น บริษัทคู่คา้ ผู้ให้

คาํปรกึษาทางธุรกิจ ผูใ้หก้ารสนบัสนนุดา้นขอ้มลูทางธุรกิจ และผูแ้นะนาํลกูคา้/ธุรกิจ เป็นตน้ ทัง้ท่ีเคยติดต่อ ท่ีติดต่อ

อยู่ในปัจจุบนั หรือผูท่ี้คาดว่าจะไดต้ิดต่อในอนาคตของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์รวมถึงผูท่ี้ไดเ้ขา้ร่วมฟังการนาํเสนอ

ขอ้มลูของบรษิัทและในกรณีท่ีเป็นนิติบคุคลจะรวมถึงผูถื้อหุน้ และ/หรือผูบ้รหิาร และ/หรือพนกังานของบคุคลขา้งตน้

ท่ีจองซือ้หุน้ผ่านผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 ทัง้นี ้ไม่รวมถึง  

(ก) การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ตนเอง ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์รว่มจดัจาํหน่าย ตลอดจนกรรมการ ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมทัง้บรษิัทใหญ่ และบรษิัทย่อยของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์ร่วม

จดัจาํหน่าย เวน้แต่เป็นการจดัสรรหุน้ท่ีเหลือจากการจองซือ้ของผูจ้องซือ้หุน้ทัง้หมด ตามท่ีกาํหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทธ.27/2559 เ ร่ืองหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหน่าย

หลกัทรพัย ์บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2559 (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ทัง้นีผู้จ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย์

อาจจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลท่ีตอ้งหา้มจดัสรรตามขอ้ 20 (2) ได ้กรณีท่ีเป็นกองทุนหรือนิติบุคคล ซึ่งสามารถ

ไดร้บัการจดัสรรหุน้ตามเงื่อนไขท่ีกาํหนดในขอ้ 21 (3) (ก) (ข) และ (ค) ของประกาศดงักล่าว และ 

(ข)  การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลท่ีบริษัท ถูกหา้มมิใหจ้ดัสรรหุน้หรือจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลท่ีมีความสมัพนัธเ์กินกว่า

อตัราท่ีกาํหนด  ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ. 40/2557 เร่ือง การจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์

ออกใหม่ประเภทหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ของบริษัทท่ีออกตราสารทุน บงัคับใชต้ัง้แต่วนัท่ี 16 

ธันวาคม 2557 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
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สาํหรบัผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุในขอ้ 6.2.1  บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดั

จาํหน่ายหลักทรพัยจ์ะรวมถึงนักลงทุนประเภทสถาบันท่ีเคยเป็น หรือเป็นลูกคา้ของผูจ้ัดการการจดัจาํหน่ายและ

รบัประกนัการจาํหน่าย หรือบคุคลท่ีผูจ้ดัการการจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตอ้งการชกัชวนใหเ้ป็นลกูคา้ใน

อนาคตท่ีจองซือ้หุน้ผ่านผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามขอ้ 6.2.1 ดว้ย 

 

นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผูล้งทนุประเภทสถาบนัท่ีมีลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัต่อไปนี ้

(ก) ธนาคารพาณิชย ์

(ข) บรษิัทเงินทนุ 

(ค) บริษัทหลักทรัพยเ์พ่ือเป็นทรัพยสิ์นของตนเอง หรือเพ่ือการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพ่ือการจัดการ

โครงการลงทุนท่ีจัดตั้งขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจ

เครดิตฟองซิเอร ์

(ง) บรษิัทเครดิตฟองซิเอร ์

(จ) บรษิัทประกนัภยั 

(ฉ) ส่วนราชการและรฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบคุคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 

(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย 

(ซ) สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ 

(ฌ) กองทนุเพ่ือการฟ้ืนฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 

(ญ) กองทนุบาํเหน็จบาํนาญขา้ราชการ 

(ฎ) กองทนุสาํรองเลีย้งชีพ 

(ฏ) กองทนุรวม 

(ฐ) ผูล้งทนุต่างประเทศซึ่งมีลกัษณะเดียวกบัผูล้งทนุตามขอ้ (ก) ถึง (ฏ) โดยอนโุลม 

 

ทัง้นี ้นกัลงทุนสถาบนัจะตอ้งจองซือ้หุน้ผ่านผูจ้ดัการการจาํหน่ายและรบัประกันการจดัจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 

6.2.1 เท่านัน้ โดยนกัลงทุนสถาบนัสามารถจองซือ้หุน้ไดต้ามวิธีการท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.6.1 และในการจดัสรรหุน้ใหน้กั

ลงทนุสถาบนัจะอยู่ในดลุยพินิจของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.5.1 

 

ผู้มีอุปการคณุของบริษัท หมายถึง ผูจ้องซือ้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา และ/หรือนิติบคุคลท่ีมีลกัษณะของการอปุการคุณ

ท่ีสรา้งประโยชนใ์หแ้ก่บรษิัทอย่างชดัเจน ไดแ้ก ่

1. ผูท่ี้มีความสัมพนัธท์างการคา้ เช่น ลูกคา้ พันธมิตรธุรกิจ คู่สัญญาทางการคา้ ผูจ้าํหน่ายสินคา้หรือวตัถุดิบ 

และ/หรือเคร่ืองจกัร อปุกรณ ์ตวัแทนจาํหน่ายสินคา้  เป็นตน้ 

2. ผูใ้หค้าํปรกึษา / ท่ีปรกึษา  / ผูท่ี้ใหค้าํแนะนาํในการดาํเนินธุรกิจดา้นต่างๆ เช่น ดา้นธุรกิจ ดา้นการขายและ

การตลาด ดา้นบญัชีและการเงิน ดา้นการลงทนุ ดา้นกฎหมายและภาษี เป็นตน้ 

3. ผูท่ี้สรา้งประโยชนใ์นดา้นอ่ืนๆ เช่น ดา้นแหล่งเงินทนุ ดา้นการบรหิารงาน ดา้นกลยทุธ ์ดา้นการตลาด ดา้นการ

ผลิต ดา้นเทคโนโลยี ดา้นทรพัยากรบคุคล เป็นตน้ 
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ทั้งนี ้ให้รวมถึงบุคคลท่ีนิติบุคคลตามขอ้ 1 - 3 กาํหนดให้ใชสิ้ทธิจองซือ้หุน้แทนได ้โดยบุคคลดังกล่าวจะตอ้งเป็น

บุคคลท่ีมีความสัมพันธ์กับนิติบุคคลตามข้อ 1 - 3 และเป็นบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการสรา้งประโยชน์แก่บริษัท เช่น 

เจา้ของ ผูบ้ริหาร และพนกังานของนิติบุคคล (รวมถึงบคุคลท่ีมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ิดกับบคุคลดงักล่าว ไดแ้ก่ คู่สมรส 

และบตุรของบคุคลดงักล่าว) 

 

โดยท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัท ครัง้ท่ี 4/2564  ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 ไดม้ีมติอนมุตัิการกาํหนด

ลกัษณะผูม้ีอปุการคณุของบรษิัท ตามรายละเอียดขา้งตน้  และไดม้อบหมายให ้ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร หรือบคุคล

ท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผูม้ีอาํนาจในการพิจารณากาํหนดรายชื่อผูม้ีอุปการคณุของบริษัท ท่ี

จะไดร้บัการจดัสรรหุน้ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํหนด  

 

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทตามข้อ 1 - 3 ข้างตน้ จะตอ้งจองซือ้หุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรบัประกันการ

จาํหน่ายตามท่ีระบุในขอ้ 6.2.1 เท่านัน้ ทัง้นีไ้ม่รวมถึง การจดัสรรใหแ้ก่บุคคลท่ีบริษัทถกูหา้มมิใหจ้ดัสรรหรือจดัสรร

หุน้ใหแ้ก่บคุคลท่ีมีความสมัพนัธแ์ละผูม้ีอปุการคณุเกินกว่าอตัราท่ีกาํหนด ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ 

ท่ี ทจ.40/2557 เร่ือง การจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหมป่ระเภทหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ของบรษิัทท่ีออก

ตราสารทนุ บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

 

ทั้งนี ้การจัดสรรหุน้ใหแ้ก่ผูม้ีอุปการคุณของบริษัทจะตอ้งไม่มีลักษณะเป็นการจูงใจหรือนาํไปสู่การทุจริตคอรร์ปัชนั 

หรือเอือ้ประโยชนใ์หแ้ก่บรษิัทอย่างไม่ถกูตอ้ง 

 

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ฟังกช์ั่น 

อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) ซึ่งจะจองซือ้หุน้ผ่านผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ี

ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 เท่านัน้ 

 

1.3 สิทธิ ผลประโยชน ์และเงือ่นไขอื่น 

หุน้สามัญเพ่ิมทุนของบริษัทท่ีเสนอขายจาํนวน 130,000,000 หุน้ ในครัง้นี ้มีสิทธิและผลประโยชนเ์ท่าเทียมกับหุน้

สามญัเดิมของบรษิัททกุประการ 

 

1.4 ตลาดรองของหุ้นทีเ่สนอขาย 

บรษิัทจะนาํหุน้สามญัทัง้หมดเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ซึ่ง

บริษัทได้ยื่นคาํขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ์”) ให้

พิจารณารบัหุน้ของบรษิทัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน ทัง้นี ้บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) ใน

ฐานะท่ีปรกึษาทางการเงนิไดพิ้จารณาคณุสมบตัิของบรษิัทแลว้พบว่า บรษิัทมีคณุสมบตัิครบถว้นจะนาํหลกัทรพัยข์อง

บริษัทเขา้เป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียนในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ตามขอ้บงัคบัของตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย เร่ือง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 16 

พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ยกเวน้คุณสมบตัิตามขอ้ 4 (3) เร่ืองการกระจายการถือหุน้รายย่อย 

โดยภายหลงัจากท่ีบริษัทไดจ้าํหน่ายหุน้สามญัต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ ผูม้ีอุปการคุณ
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ของบริษัท กรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัทแลว้ จะทาํใหบ้ริษัทมีคุณสมบตัิครบถว้นตามเกณฑก์าร

กระจายหุน้ใหแ้ก่นักลงทุนรายย่อยดังกล่าว และบริษัทจะดาํเนินการใหต้ลาดหลักทรพัยฯ์ รบัหุน้เป็นหลักทรพัยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ต่อไป 

 

1.5  ข้อมูลอื่นๆ 

ตามขอ้บังคับของตลาดหลักทรพัยฯ์ เร่ืองการรบัหุน้สามัญหรือหุน้บุริมสิทธิเป็นหลักทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ.2558 

หมวด 5 การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ท่ีเก่ียวข้องขายหุ้นและหลักทรัพยภ์ายในระยะเวลาท่ีกําหนด และ

ขอ้บงัคบัอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัท่ี 16 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) กาํหนดหา้มผูถื้อหุน้ท่ี

ถือหุน้ก่อนวนัท่ีบริษัทเสนอขายหุน้ต่อประชาชน นาํหุน้หรือหลกัทรพัยท่ี์อาจเป็นหุน้ จาํนวนรวมกันเท่ากบัรอ้ยละ 55 

ของทุนท่ีชาํระแลว้ภายหลังการเสนอขายในครัง้นีอ้อกขายภายในกาํหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันท่ีหุน้สามญัของ

บริษัทเริ่มทาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ โดยภายหลงัจากวนัท่ีหุน้ของบริษัททาํการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ครบ 6 เดือน ใหบ้คุคลท่ีถกูสั่งหา้มขายสามารถขายหุน้หรือหลกัทรพัยท่ี์ถกูสั่งหา้มขายไดใ้นจาํนวนรอ้ยละ 25 และเมื่อ

ครบกาํหนด 1 ปี ใหบ้คุคลท่ีถกูสั่งหา้มขายสามารถขายหุน้หรือหลกัทรพัยท่ี์ถกูสั่งหา้มขายจาํนวนท่ีเหลืออีกรอ้ยละ 75 

ได ้
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2. ข้อจาํกัดการโอนหลกัทรัพยท์ีเ่สนอขาย 

 

หุน้สามญัของบรษิทัจะโอนไดโ้ดยเสรี โดยไม่มีขอ้จาํกดัในการโอน อย่างไรก็ดี การโอนหุน้สามญัของบรษิัทจะกระทาํ

มิไดห้ากว่าการโอนหุน้ดงักล่าวจะมีผลทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบคุคลท่ีไม่ใช่บคุคลสญัชาติไทยในบรษิัทมีจาํนวนเกินกว่า

รอ้ยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท การโอนหุน้ของบริษัทจะสมบูรณเ์มื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้ 

โดยระบชุื่อผูร้บัโอนและลงลายมือชื่อของผูโ้อนกบัผูร้บัโอนและส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูร้บัโอน การโอนหุน้จะใชย้นับรษิัทได ้เมื่อ

บริษัท ไดร้บัคาํรอ้งขอใหล้งทะเบียนโอนหุน้แลว้ และใชย้นับุคคลภายนอกไดเ้มื่อนายทะเบียนหุน้ของบริษัท ไดล้งทะเบียน

การโอนหุ้นแลว้ เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกตอ้งตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัท

ลงทะเบียนการโอนหุน้ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัไดร้บัการรอ้งขอนัน้ หรือหากบรษิัทเห็นว่าการโอนหุน้นัน้ไม่ถกูตอ้งสมบรูณ ์ให้

นายทะเบียนหุน้บรษิทั แจง้แก่ผูย้ื่นคาํรอ้งขอภายใน 7 วนั การโอนหุน้ท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมาย

ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด 
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3. ทีม่าของการกาํหนดราคาหลกัทรัพยท์ีเ่สนอขาย 

 

การกาํหนดราคาเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทท่ีเสนอขายในครัง้นี ้พิจารณาจากอตัราส่วนราคาหุน้ต่อกาํไร

สทุธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio : P/E) ทัง้นี ้ราคาเสนอขายหุน้สามญัของบรษิัทในครัง้นีท่ี้ราคา [•] บาทต่อหุน้ คิดเป็น

อตัราส่วนราคาต่อกาํไรสทุธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากบั [•] เท่า โดยคาํนวณกาํไรสทุธิต่อหุน้จากผลกาํไร

สุทธิในช่วง 4 ไตรมาสยอ้นหลัง ตัง้แต่วนัท่ี [•] ถึงวันท่ี [•]  ซึ่งมีกาํไรสุทธิเท่ากับ [•] ลา้นบาท หารดว้ยจาํนวนหุน้สามญั

ทัง้หมดของบรษิัทหลงัจากการเสนอขายหุน้ในครัง้นี ้ซึ่งเท่ากบั 450 ลา้นหุน้ (Fully Diluted) จะไดก้าํไรสทุธิต่อหุน้ (Earnings 

Per Share) เท่ากบั [•] บาท  

อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนควรทราบว่าอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิ (P/E Ratio) ดังกล่าว คํานวณจากผลการ

ดาํเนินงานในอดีต 4 ไตรมาสยอ้นหลัง ซึ่งไม่สะทอ้นถึงผลการดาํเนินงานหรือความสามารถในการทาํกาํไรของบริษัทใน

ปัจจุบนัหรือในอนาคต และไม่ไดเ้ป็นอตัราส่วนท่ีสามารถนาํมาเปรียบเทียบไดโ้ดยตรง เน่ืองจากเป็นอตัราส่วนในช่วงเวลาท่ี

ต่างกนั 
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ส่วนที่ 4.4 ขอ้มลูทางการเงินเพ่ือประกอบการประเมินราคาหุน้ที่เสนอขาย หนา้ 1 

4. ข้อมูลทางการเงนิเพื่อประกอบการประเมินราคาหุน้ทีเ่สนอขาย 

 

ในการพิจารณาขอ้มูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพ่ือเป็นขอ้มูลประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย      

จึงแสดงอตัราส่วนราคาหุน้ต่อกาํไรสทุธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio : P/E) ของบริษัทจดทะเบียนซึ่งประกอบธุรกิจ [•]  

ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยไดแ้ก่   

 

ตารางสรุปขอ้มลูท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบเป็นอตัราส่วนราคาหุน้ต่อกาํไรสทุธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio: “P/E”) 

ในช่วงระยะ 3 เดือนยอ้นหลงั ตัง้แต่วนัท่ี [•] ถึงวนัท่ี [•] ดงันี ้

บริษัท 
ลักษณะการ

ประกอบธุรกิจ 
หมวดธุรกิจ 

ราคาพาร์

(บาท) 

ราคาเฉลี่ย 

(บาทต่อหุน้)1/ 

P/E เฉลี่ย

(เท่า)2/ 

      

      

P/E เฉลี่ย  

ท่ีมา: www.setsmart.com 

หมายเหต:ุ 1) ราคาปิดต่อหุน้เฉล่ียถ่วงนํา้หนกั 3 เดือนยอ้นหลงั ตัง้แต่วนัท่ี [•]  ถึงวนัท่ี [•]  

      2) คาํนวนจากขอ้มลูการซือ้ขายในช่วงระยะเวลา 3  เดือนยอ้นหลงั ตัง้แต่วนัท่ี [•] ถึง [•]  
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ส่วนที่ 4.5 ราคาหุน้สามญัในตลาดรอง - 1 

5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 

 

- ไม่มี - 
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6. การจอง การจาํหน่าย และการจัดสรร 

ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลง

รายละเอียดวิธีการขอรบัหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้  วิธีการจองซือ้หุน้สามญัและการชาํระเงินค่าจองซือ้ และวิธีการจดัสรร

หุน้สามญัตามท่ีระบุไวใ้นเอกสารฉบบันีต้ามความเหมาะสม ในกรณีท่ีเกิดปัญหา อุปสรรค หรือขอ้จาํกัดในการดาํเนินการ 

ทัง้นี ้เพ่ืออาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน และเพ่ือใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นีป้ระสบความสาํเร็จ โดยการกระทาํ

ดงักล่าวจะอยู่บนพืน้ฐานของความเป็นธรรม และจะไม่เป็นการขดัต่อกฎหมายและกฎเกณฑต์่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย ์

การเสนอขายหุน้สามญัต่อผูล้งทุนในประเทศในครัง้นี ้จะเสนอขายผ่านผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนั 

การจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2  

 

6.2 ผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย ์

  6.2.1 ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย 

   บริษัทหลักทรัพย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกัด (มหาชน) 

สาํนกังานใหญ่ ตัง้อยู่เลขท่ี 849 อาคารวรวฒัน ์ชัน้ 11 หอ้ง 1101, 1102, 1104  

ชัน้ 14 หอ้ง 1404 ชัน้ 15  ชัน้ 21 หอ้ง 2101 และชัน้ 22 หอ้ง 2202 

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท ์0-2635-1700 

www.poems.in.th 

 

 6.2.2 ผู้จัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย  

  

บริษัทหลักทรัพย ์  

 [•] 

 

บริษัทหลักทรัพย ์  

 [•] 

 

บริษัทหลักทรัพย ์  

 [•] 

 

บริษัทหลักทรัพย ์  

 [•] 
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 6.3 เงือ่นไข และค่าตอบแทนในการจัดจาํหน่ายหลักทรัพย ์

  6.3.1 เงือ่นไขในการจัดจาํหน่ายหลักทรัพย ์ 

บริษัท ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายใหผู้จ้ัดการการจัดจาํหน่ายและ

รบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุในขอ้ 6.2.2 เป็น

ผูด้าํเนินการจดัจาํหน่ายหุน้สามญัของบรษิัท ซึ่งการเสนอขายขา้งตน้เป็นการเสนอขายต่อผูล้งทนุ จาํนวน 130,000,000 หุน้ 

ราคาหุน้ละ [•] บาท โดยผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยต์ามท่ีระบใุนขอ้ 6.2 มีขอ้ตกลงรบัประกนัการจาํหน่ายหุน้สามญัของบริษัท 

เป็นประเภทรบัประกันผลการจาํหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจาํนวน (Firm Underwriting) ทั้งนี ้ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา

แต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriting Agreement)  

ทั้งนี ้ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุในขอ้ 6.2.1 มีสิทธิใช้ดุลยพินิจ

พิจารณายกเลิกการจดัจาํหน่ายหุน้สามญัในครัง้นี ้เมื่อเกิดเหตกุารณต์่าง ๆ ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่าย

หลกัทรพัย ์(Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตกุารณด์งัต่อไปนี ้ 

(1) เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ท่ีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจําหน่าย

หลกัทรพัย ์(Underwriting Agreement) หรือ 

(2) เมื่อเกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมีนยัสาํคญัทางดา้นการเงิน เศรษฐกิจ ภาวะการซือ้ขายหลกัทรพัย์

ในตลาดหลักทรพัย ์หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปล่ียนแปลงอย่างมี

นยัสาํคญัในธุรกิจหรือการดาํเนินงานของบรษิัทฯ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการเสนอขายหุน้สามัญใน

ครัง้นี ้หรือ 

(3) เมื่อมีการยกเลิกสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriting Agreement) หรือ  

(4) เมื่อมีเหตท่ีุทาํใหส้าํนกังาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานราชการสั่งระงบัหรือหยดุการเสนอขายหุน้สามญั 

หรือมีเหตกุารณใ์ดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถส่งมอบหุน้สามญัท่ีเสนอขายได ้

ทั้งนี ้รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายและการจดัจาํหน่ายหุน้สามัญดังกล่าวขา้งตน้ 

จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriting Agreement)  

ในกรณีท่ีผูจ้ัดการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุในขอ้ 6.2.1 ยกเลิกการเสนอ

ขายหรือการจดัจาํหน่ายหุน้สามญัในครัง้นีจ้ากเหตใุดเหตุหน่ึงตามขอ้กาํหนดขา้งตน้ หรือเหตุอ่ืนท่ีระบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผู้

จดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriting Agreement) ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 

6.2.1 และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2  จะดาํเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ทัง้จาํนวนใหแ้ก่

ผูจ้องซือ้แต่ละรายท่ีจองซือ้หุน้สามญัในส่วนของตนตามรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.9.4  

 

6.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจาํหน่ายหลักทรัพย ์

 ค่าตอบแทนการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายท่ีบรษิัท ตอ้งชาํระใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 

เป็นจาํนวนเงินรวมทั้งสิน้ [•] บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) โดยการชาํระเงินดังกล่าวจะเป็นไปตามสัญญาแต่งตัง้ผูจ้ัด

จาํหน่ายหลกัทรพัย ์(Underwriting Agreement) 
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6.3.3 ประมาณการจาํนวนเงนิค่าหลักทรัพยท์ีบ่ริษัทฯ จะได้รับ 

 จาํนวนเงินค่าหุน้สามญัท่ีบริษัท จะไดร้บัโดยประมาณ (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) หลงัหกัค่าใชจ้่ายในการ

เสนอขายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.4 

หุน้สามญั จาํนวน 130,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ละ [•] บาท  __________________ บาท 

(หกั) ค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหุน้สามญั __________________ บาท 

จาํนวนเงินค่าหุน้สามญัท่ีบรษิัทจะไดร้บั __________________ บาท 

จาํนวนเงินค่าหุน้สามญัท่ีบรษิัทจะไดร้บัต่อหุน้ __________________ บาท 

 

 6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย ์ 

 ค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหุน้สามญัของบรษิัท (ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิม) 

ค่าธรรมเนียมคาํขออนญุาตเสนอขายหุน้เพ่ิมทนุท่ีออกใหม่ 300,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหลกัทรพัย ์ __________________ บาท 

ค่าธรรมเนียมการยื่นคาํขอใหร้บัหุน้สามญัเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน * 50,000  บาท 

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ของการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน * __________________ บาท 

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพ่ิมทนุ 150,000 บาท 

ค่าธรรมเนียมการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัยโ์ดยประมาณ __________________ บาท 

ค่าพิมพห์นงัสือชีช้วน ใบจองซือ้หุน้สามญั และเอกสารอ่ืนๆ โดยประมาณ __________________ บาท 

ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ** โดยประมาณ   บาท 

รวมค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ โดยประมาณ __________________ บาท 

หมายเหต ุ  *  ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี 

 **  ค่าใชจ้า่ยอ่ืน ๆ รวมถึง คา่ธรรมเนียมท่ีปรกึษาทางการเงิน ค่าท่ีปรกึษากฎหมาย  

ค่าตอบแทนนายทะเบียนหลกัทรพัย ์ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ ์และค่าใชจ้า่ยอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้เป็นตน้ 

 

 6.5 วิธีการขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หลักทรัพย ์

  6.5.1 สาํหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพยแ์ละนักลงทุนสถาบัน 

สามารถติดต่อขอรบัหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สามญัไดท่ี้สาํนกังานของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ภายในเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ในวนัทาํการ และสาํนกังานของผูจ้ดั

จาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 ภายในเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ในวันทาํการ ตัง้แต่วันท่ี

หนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัจนถึงวนัสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้ 

   

  6.5.2 สาํหรับผู้ลงทุนสถาบัน  

สามารถติดต่อขอรบัหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สามญัไดท่ี้สาํนกังานของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ภายในเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ในวนัทาํการ ตัง้แต่วนัท่ีหนงัสือชีช้วน

มีผลใชบ้งัคบัจนถึงวนัสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้  



                          บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด )มหาชน(  
                                                                                      Function International Public Company Limited 

                                                                                                                          

ส่วนที่ 4.6 การจอง การจาํหน่าย และการจดัสรร หนา้ 4 

 

  6.5.3 สาํหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท   

สามารถติดต่อขอรบัหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สามญัไดท่ี้สาํนกังานของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ภายในเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ในวนัทาํการ ตัง้แต่วนัท่ีหนงัสือชีช้วน

มีผลใชบ้งัคบัจนถึงวนัสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้  

 

6.5.4 สาํหรับกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท    

สามารถติดต่อขอรบัหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สามญัไดท่ี้สาํนกังานของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ภายในเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ในวนัทาํการ ตัง้แต่วนัท่ีหนงัสือชีช้วน

มีผลใชบ้งัคบัจนถึงวนัสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้  

 ทัง้นี ้บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ผูล้งทุนสถาบนั ผูม้ีอปุการคุณของบรษิัท และกรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ สามารถดาวน์โหลดหนังสือชีช้วนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี ้ชวนท่ียื่นต่อ

สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์พ่ือศกึษารายละเอียดการเสนอขายหุน้สามญัครัง้นีไ้ดก้่อนทาํ

การจองซือ้จากเว็บไซต ์www.sec.or.th 

 

 6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพยท์ีเ่สนอขาย 

การจดัสรรหุน้สามญัของบรษิัท ท่ีเสนอขายในครัง้นี ้แบ่งการจดัสรรออกเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่  

1. เสนอขายต่อบคุคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ [•]หุน้ 

2. เสนอขายต่อนกัลงทนุสถาบนั [•]หุน้ 

3. เสนอขายต่อผูม้ีอปุการคณุของบรษิัท [•]หุน้ 

4. เสนอขายต่อกรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรือพนกังานของบรษิัท [•]หุน้ 

นอกจากนี ้การจดัสรรหุน้สามญัจะอยู่ภายใตห้ลกัเกณฑด์งันี ้

(1) ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และผู้จัดจาํหน่ายและ

รบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 จะไม่จดัสรรหุน้สามญัท่ีเสนอขายใหแ้ก่ตนเอง ผูจ้ัดจาํหน่ายหลักทรพัยท่ี์

ร่วมจัดจาํหน่าย กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม ของตนเองและของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์ร่วม

จดัจาํหน่าย และผูท่ี้เก่ียวขอ้งของบุคคลเหล่านัน้ รวมทัง้บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเองและของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย์

ท่ีร่วมจดัจาํหน่าย รวมถึงบรษิัทย่อยของบรษิัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุท่ี ทธ. 27/2559 เร่ือง หลกัเกณฑ ์

เงื่อนไข และวิธีการในการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2559 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) และจะจดัสรรหุน้

สามญัใหแ้กบุ่คคลท่ีมีความสมัพนัธก์ับบริษัทฯ ซึ่งไดแ้ก ่กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคมุ บริษัทใหญ่

ของบริษัทฯ และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงกองทุนส่วนบคุคลของบคุคลดงักล่าว ในจาํนวนไม่เกินกว่าอตัราท่ีกาํหนดตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 40/2557 เร่ือง การจาํหน่ายหลกัทรพัยท่ี์ออกใหม่ประเภทหุน้และใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซือ้หุน้ของบริษัทท่ีออกตราสารทุน ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) เวน้แต่เป็นการจดัสรรหุน้

สามญัท่ีเหลือจากการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทัง้หมด     

(2) ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุในขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่จดัสรรหุน้

สามัญท่ีเสนอขายใหผู้้จองซือ้รายใดรายหน่ึง หากการจัดสรรดังกล่าวทาํใหห้รืออาจเป็นผลใหเ้ป็นการกระทาํการขัดต่อ
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กฎหมายหรือระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ หรือจะเป็นผลใหต้อ้งดาํเนินการใด ๆ  เพ่ิมเติมไปจากท่ีตอ้งดาํเนินการตามกฎระเบียบท่ี

เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือบทบัญญัติอ่ืนใดภายใต้กฎหมายไทย หรือไม่เป็นไปตามวิธีการ 

หลกัเกณฑ ์และเงื่อนไขท่ีกาํหนดไวใ้นส่วนท่ี 4 นี ้ 

(3) ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะใชด้ลุยพินิจ

เปล่ียนแปลงจาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทนุในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจดัสรรใหแ้ก่บคุคลตามดลุยพินิจของ 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ ในส่วนของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายเพ่ิมเติม หากพิจารณาแลว้เห็นว่ามี

หุน้เหลือจากการจดัสรรในส่วนของผูล้งทุนสถาบัน หรือในกรณีกลบักัน อาจพิจารณาจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบันเพ่ิมเติม  

หากพิจารณาแลว้เห็นว่ามีหุน้เหลือจากการจดัสรรในส่วนของบุคคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์ในส่วนของ

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย ทัง้นี ้เพ่ือใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นีป้ระสบความสาํเรจ็สงูสดุ 

การจัดสรรหุน้สามัญในครัง้นีเ้ป็นการปฏิบัติเพ่ือให้สอดคลอ้งกับคุณสมบัติท่ีกาํหนดตาม ขอ้ 4(3) เร่ือง การ

กระจายการถือหุน้รายย่อย ภายใตข้อ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บุรมิสิทธิเป็น

หลกัทรพัยจ์ดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม)  

 

 6.6.1 วิธีการจัดสรรหลักทรัพยใ์ห้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย ์

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย ์ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย

ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 โดยจะจดัสรรใหแ้ก่บุคคลใด และ/หรือ ในจาํนวนมากนอ้ยเท่าใดก็ได ้หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหุน้

สามัญใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้ทั้งนี ้จาํนวนหุ้นท่ีจัดสรรให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพยแ์ละนักลงทุน

สถาบนัจะมีจาํนวนขัน้ตํ่า 1,000 หุน้ และเพ่ิมเป็นจาํนวนทวีคณูของ 100 หุน้ 

หากยอดการจองซือ้หุน้สามญัของผูจ้องซือ้ท่ีเป็นบุคคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยค์รบ

ตามจาํนวนท่ีกาํหนดแลว้ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจาํหน่าย

และรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 ขอสงวนสิทธ์ิในการปิดรบัจองซือ้หุน้สามญัก่อนครบกาํหนดระยะเวลา

การจองซือ้ 

 

6.6.2 วิธีการจดัสรรหลักทรัพยใ์ห้แก่ผู้ลงทนุสถาบนั  

 การจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนั

การจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1   โดยจะจดัสรรใหแ้ก่บคุคลใด และ/หรือ ในจาํนวนมากนอ้ยเท่าใดกไ็ด ้หรือจะปฏิเสธการ

จดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้ทัง้นี ้จาํนวนหุน้ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัจะมีจาํนวนขัน้ตํ่า 1,000 หุน้ และเพ่ิมเป็น

จาํนวนทวีคณูของ 100 หุน้ 

 หากยอดจองซือ้หุน้สามญัของผูล้งทุนสถาบันครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดแลว้ ผูจ้ัดการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสิทธ์ิในการปิดรบัจองซือ้หุน้สามญัก่อนครบกาํหนดระยะเวลา

การจองซือ้  

 

6.6.3 วิธีการจดัสรรหลักทรัพยใ์ห้แก่ผู้มีอุปการคณุของบริษัท  

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 มีมติจดัสรรหุน้

สามัญจาํนวนไม่เกิน 19,500,000 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่ผูม้ีอุปการคุณของบริษัท และมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ี
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บริหาร หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอาํนาจในการจัดสรรหุน้สามัญ โดยจะทาํการจัดสรรหุน้

สามัญใหแ้ก่บุคคลท่ีมีลักษณะการอุปการคุณเป็นไปตามท่ีไดร้บัอนุมัติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจาํนวนหุน้ท่ี

จดัสรรใหแ้ก่ผูม้ีอปุการคณุของบรษิัทจะมีจาํนวนขัน้ตํ่า 1,000 หุน้ และเพ่ิมเป็นทวีคณูของ 100 หุน้ 

 หากยอดจองซือ้หุน้สามัญของผูจ้องซือ้ท่ีเป็นผูม้ีอุปการคุณของบริษัท ครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดแลว้ 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรบัจองซือ้หุน้สามญัก่อน

ครบกาํหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

 

6.6.4 วิธีการจดัสรรหลักทรัพยใ์ห้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทั  

 ท่ีประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2564 ซึ่งประชมุเมื่อวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2564 มีมติจดัสรรหุน้สามญั

จาํนวนไม่เกิน 13,000,000 หุน้ เพ่ือเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัท โดยมอบหมายใหป้ระธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิาร หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอาํนาจในการจดัสรรหุน้สามัญใหแ้ก่ กรรมการ 

ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท โดยจาํนวนหุน้ท่ีจดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท จะมีจาํนวน ขัน้ตํ่า 

1,000 หุน้ และเพ่ิมเป็นทวีคณูของ 100 หุน้ และจะเป็นราคาเสนอขายเดียวกนักบัราคาเสนอขายหุน้สามญัท่ีบรษิัทเสนอขาย

ต่อบคุคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสถาบนั ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีหุน้สามญัของบรษิัท เหลือจากการ

จดัสรรใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท บรษิัทจะนาํหุน้ท่ีเหลือดงักล่าวไปจดัสรรเพ่ือเสนอขายต่อบคุคลตาม

ดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

 หากยอดจองซือ้หุน้สามญัของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัท ครบตามจาํนวนท่ีกาํหนดแลว้ 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดรบัจองซือ้หุน้สามญัก่อน

ครบกาํหนดระยะเวลาการจองซือ้  

ทัง้นี ้กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัในครัง้นี ้จาํนวนไม่เกิน [•] หุน้ โดยมี

รายละเอียด ดงันี ้ 

ลาํดบั ชื่อ - สกลุ ตาํแหน่ง 

จาํนวนหุน้ท่ีไดร้บั

การจดัสรรสงูสดุ 

ไม่เกิน (หุน้) 

รอ้ยละของจาํนวน

หุน้ออกใหม ่

ท่ีเสนอขาย 

1     

2     

3     

4     

5     

รวม   

ทั้งนี ้หุ้นสามัญส่วนท่ีเหลือจากความตอ้งการของบุคคลตามข้อ 6.6.1 - 6.6.4 ให้จัดสรรตามดุลยพินิจของ

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบใุนขอ้ 6.2.1 

 

 6.7 วันและวธิีการจอง และการชาํระเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย ์

  6.7.1 สาํหรับบุคคลตามดุลยพนิิจของผู้จัดจาํหน่ายหลกัทรัพย ์
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เว้นแต่จะไดร้ับแจ้งการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนจากผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการ

จาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ท่ีผูจ้องซือ้จะทาํการ

จองซือ้ ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยจ์ะตอ้งปฏิบตัิตามวิธีการดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้สามญัขัน้ตํ่าจาํนวน 1,000 หุน้ และจะตอ้งเพ่ิมเป็นจาํนวนทวีคูณของ 

100 หุน้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้สามัญใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจนพรอ้มลง

ลายมือชื่อ หากผูจ้องซือ้เป็นนิติบุคคล ใบจองซือ้จะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราสาํคัญ

ของนิติบคุคล (ถา้มี) ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซือ้แลว้แต่กรณี ดงันี ้

ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง หรือในกรณีท่ี

เป็นบัตรประจาํตัวประชาชนตลอดชีพให้แนบสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนดังกล่าวและสาํเนาทะเบียนบา้นท่ีมีเลข

ประจาํตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาํเนาเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจาํตัวประชาชน 13 หลักพรอ้มลงนามรบัรอง

สาํเนาถูกตอ้ง (กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาวท่ี์ยงัไม่มีบตัรประจาํตวัประชาชน จะตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ียงัไม่

หมดอายขุองผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) และสาํเนาทะเบียนบา้นท่ีผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่ พรอ้มใหผู้ป้กครอง

ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และ/หรือ กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาวท่ี์มีบตัรประจาํตวัประชาชน จะตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนท่ียงัไม่หมดอายุของผูเ้ยาวแ์ละของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) และสาํเนาทะเบียนบา้นท่ี

ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่ พรอ้มใหผู้ป้กครองลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และคาํยินยอมของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือ ผูแ้ทนโดย

ชอบธรรม) รวมทัง้หลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หุน้สามญัไดถ้กูตอ้งตามกฎหมาย) 

ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาตติ่างดา้ว 

สาํเนาใบต่างดา้วหรือหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง (กรณีผู้

จองซือ้เป็นผูเ้ยาวจ์ะตอ้งแนบหลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หุน้สามญัไดโ้ดยถกูตอ้งตามกฎหมาย) 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  

สาํเนาหนังสือรบัรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ี์ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ 

พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พรอ้ม

แนบสาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ี

อาํนาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในตา่งประเทศ   

สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจดัตัง้บรษิัท (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือแสดงความเป็น 

นิติบคุคล (Affidavit) และหนงัสือแสดงรายชื่อผูม้ีอาํนาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมือชื่อ ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่น 

ใบจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้

มี) พรอ้มแนบสาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติ

บคุคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

สาํเนาเอกสารประกอบท่ีลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือชื่อโดย

เจา้หนา้ท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํหรือรบัรองความถูกตอ้ง ทาํ

การรบัรองลายมือชื่อของผูจ้ดัทาํหรือผูใ้หค้าํรบัรองความถูกตอ้งของเอกสาร และใหเ้จา้หนา้ท่ีของสถานทูตไทยหรือสถาน
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กงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารไดจ้ดัทาํหรือรบัรองความถูกตอ้ง ทาํการรบัรองลายมือชื่อและตราประทบัของเจา้หนา้ท่ี 

Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีไดด้าํเนินการขา้งตน้ ซึ่งตอ้งมีอายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ 

  วิธีการจองซือ้ 

(1) การจองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy)  

กรณีผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียน 

ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นผู้ท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยห์รือเปิดบัญชีอ่ืน ๆ กับผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและ

รบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 และ

ไดผ่้านขัน้ตอนการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลกูคา้ (Know Your Customer & Customer Due 

Diligence: KYC/CDD) และไดด้าํเนินการจัดทาํแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง (Suitability Test) กับ

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย

ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 ท่ีจะทาํการจองซือ้ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้ รวมทั้ง ไดจ้ัดทาํแบบสอบถาม

เก่ียวกับกฎหมายว่าดว้ยการจดัเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ท่ีอยู่นอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Account 

Tax Compliance Act : FATCA) กับผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุในขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ัด

จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบใุนขอ้ 6.2.2 ท่ีจะทาํการจองซือ้แลว้ ผูจ้องซือ้ดงักล่าวจะตอ้งกรอกรายละเอียด

ในเอกสารใบจองซือ้และลงลายมือชื่อ เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการจองซือ้หุ้นสามัญ ให้แก่ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและ

รบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุในขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุในขอ้ 6.2.2 ท่ีจะทาํ

การจองซือ้ โดยไม่ตอ้งแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซือ้ 

ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกล่าวขา้งตน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอียดในเอกสารใบ

จองซือ้ เพ่ือใชเ้ป็นหลักฐานในการจองซือ้หุน้สามัญ และแนบแบบประเมินความสามารถในการรบัความเส่ียง (Suitability 

Test) ประกอบการจองซือ้ใหถู้กตอ้ง ครบถว้นและชัดเจน พรอ้มลงลายมือชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายและ

รบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุในขอ้ 6.2.1  หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุในขอ้ 6.2.2 ท่ีจะทาํ

การจองซือ้ นอกจากนี ้ผูจ้ัดการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุในขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ัดจาํหน่ายและ

รบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบใุนขอ้ 6.2.2  ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอเอกสารประกอบการจองซือ้เพ่ิมเติมจากผูจ้องซือ้ รวมถึง

เอกสารดงัต่อไปนี ้

(1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายุหรือหนงัสือรบัรองกรณีนิติบคุคล และ/หรือ 

เอกสารอ่ืน ๆ ตามท่ีระบใุนเอกสารประกอบการจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

(2) เอกสารตรวจสอบเ พ่ือทราบข้อเ ท็จจริง เ ก่ียวกับลูกค้า  (Know Your Customer & 

Customer Due Diligence : KYC/CDD)  

(3) แบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S Person)  

ท่ีอยู่นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 

นอกจากนี ้หากผูจ้องซือ้ประสงคท่ี์จะรบัการจดัสรรหุน้สามญัไวใ้นบญัชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์ 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์พรอ้มแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยห์ลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จาํกัด “ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย”์ กาํหนดพรอ้มลงนามรบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลู เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้  

ทัง้นี ้หากปรากฏขอ้บ่งชีว้่า ผูจ้องซือ้เป็นบคุคลอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA ผูจ้องซือ้ยินยอมท่ีจะรบัการจดัสรรหุน้สามญั
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เป็นใบหุน้ และไดร้บัทราบเงื่อนไขการรบัใบหุน้ตามท่ีระบุขา้งตน้แลว้ ตามเงื่อนไขท่ี บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั กาํหนด โดยผูจ้องซือ้ยินยอมใหจ้ดัส่งใบหุน้ใหผู้จ้องซือ้ตามชื่อท่ีอยู่ท่ีระบไุวใ้นใบจองซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบียน 

และมอบหมายใหบ้ริษัท ดาํเนินการใด ๆ เพ่ือทาํใหก้ารจดัทาํใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน [•] วนันบัจาก

วนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ดงันัน้ ผูจ้องซือ้อาจไดร้บัใบหุน้หลงัวนัซือ้ขายวนัแรกในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งบริษัทฯ จะไม่

รบัผิดชอบในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถขายหุน้ท่ีไดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท่ีหุน้สามญัของบริษัทฯ เริ่มทาํการซือ้ขายไดใ้นวนัแรก

ในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(2) การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online)  

ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซตข์องผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายและรบัประกันการ

จาํหน่ายตามท่ีระบุในขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 เฉพาะรายท่ีเปิดรับ

จองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้จองซือ้จะตอ้งเป็นผู้ท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยห์รือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผูจ้ดัการ

การจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบใุนขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไว้

ในขอ้ 6.2.2 และไดผ่้านขัน้ตอนการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลกูคา้ (Know Your Customer & 

Customer Due Diligence: KYC / CDD) และได้ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเส่ียง 

(Suitability Test) กับผูจ้ัดการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ัดจาํหน่ายและ

รบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 ท่ีจะทาํการจองซือ้ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้ รวมทัง้ได้

จดัทาํแบบสอบถามเก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ยการจดัเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ท่ีอยู่นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา 

(Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กบัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้น

ขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 ท่ีจะทาํการจองซือ้แลว้ โดยผูจ้ดัการการจดั

จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 

6.2.2 ดงักล่าว จะทาํการควบคุมดูแลการจองซือ้ผ่านระบบออนไลนเ์พ่ือใหร้ดักุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตวัตนของผู้

จองซือ้ได ้โดยใชช้ื่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน (Password Login) และผูจ้องซือ้ตอ้งยืนยนัว่าไดศ้กึษาและเขา้ใจ

ขอ้มลูเก่ียวกับการเสนอขายหุน้สามญัในหนงัสือชีช้วนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูสาํคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) 

ยอมรบัความเส่ียงในการลงทนุ และยนิยอมผกูพนัตามหนงัสือชีช้วนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูสาํคญัของหลกัทรพัย ์(Executive 

Summary) ดงักล่าวเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ก่อนการส่งคาํสั่งจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online) โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลู

และลงนามในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ตอ้งแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 

ดงักล่าวจะจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูสาํคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ในเว็บไซตข์องผูจ้ดัการ

การจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายดงักล่าว 

ในการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์ผูจ้องซือ้จะตอ้งดาํเนินการจองซือ้ดว้ยตนเองและไม่เปิดเผย

ชื่อผูใ้ช ้(User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) ใหแ้ก่ผูใ้ดเพ่ือดาํเนินการจองซือ้แทนผูจ้องซือ้ และผูจ้ัดจาํหน่าย

หลกัทรพัยไ์ม่มีหนา้ท่ีตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งสาํหรบัการจองซือ้ผ่านระบบออนไลนข์องผูจ้องซือ้ดงักล่าว 

(3) การจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป  

ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผ่านเจา้หนา้ท่ีผูแ้นะนาํการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) 

ของผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นข้อ 6.2.1 หรือผู้จัดจาํหน่ายและรับประกันการ

จาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 เฉพาะรายท่ีเปิดรบัจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป โดยยืนยนัการจองซือ้ผ่านโทรศพัท์
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บันทึกเทปได ้โดยผู้จองซือ้จะตอ้งเป็นผู้ท่ีมีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยห์รือบัญชีประเภทอ่ืน ๆ กับผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 

และไดผ่้านขั้นตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ (Know Your Customer & Customer 

Due Diligence: KYC / CDD) และไดด้าํเนินการจดัทาํแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเส่ียง (Suitability Test) กบั

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย

ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 ท่ีจะทาํการจองซือ้ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ รวมทั้งไดจ้ัดทาํแบบสอบถาม

เก่ียวกับกฎหมายว่าดว้ยการจดัเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S.Person) ท่ีอยู่นอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Account 

Tax Compliance Act : FATCA) กับผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดั

จาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2  ท่ีจะทาํการจองซือ้แลว้ ทั้งนี ้ผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายและ

รับประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และผู้จัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 

ดงักล่าวจะจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูสาํคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ในเว็บไซตข์องผูจ้ดัการ

การจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่าย และผู้จัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่ายดังกล่าว โดยผู้จัดการการจัด

จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายดงักล่าว จะทาํการควบคมุดแูลการจองซือ้

ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทปเพ่ือใหร้ดักุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ได ้โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลู

และลงนามในใบจองซือ้ (Hard Copy)  รวมถึงไม่ตอ้งแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซือ้ ในการนี ้ผูแ้นะนาํการลงทนุของ

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้น ขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย

ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 และผูจ้องซือ้ผ่านผูแ้นะนาํการลงทนุดงักล่าว จะตอ้งปฏิบตัิ ดงันี ้

• ผูแ้นะนาํการลงทนุของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้น

ขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 ตอ้งตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ผ่านทาง

โทรศพัทบ์นัทึกเทป เช่น การสอบถามเลขประจาํตวัประชาชน วนัเดือนปีเกิด หรือธนาคารท่ีใชช้าํระโดยวิธีโอนเงินอตัโนมตัิ 

(หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กบัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย หรือผูจ้ดั

จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายดงักล่าว หรือชื่อผูแ้นะนาํการลงทนุ  

• ผูจ้องซือ้ตอ้งยืนยนัทางวาจาว่าไดศ้กึษาและเขา้ใจขอ้มลูเก่ียวกับการเสนอขายหุน้สามญั 

ในหนังสือชีช้วนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูสาํคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ยอมรบัความเส่ียงในการลงทุน และ

ยินยอมผกูพนัตามหนงัสือชีช้วนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูสาํคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ดงักล่าว 

• เมื่อผูแ้นะนาํการลงทุนของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุ

ไวใ้น ขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 ไดร้บัคาํยืนยนัพรอ้มรายละเอียดการ

จองซือ้ผ่านทางโทรศัพทบ์ันทึกเทป ผูแ้นะนาํการลงทุนดงักล่าวตอ้งบันทึกคาํสั่งการจองซือ้ผ่านระบบของผูจ้ดัการการจดั

จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายดงักล่าว โดยระบบจะแสดงขอ้มลูการจอง

ซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป ชื่อผูแ้นะนาํการลงทนุ วนัและเวลาบนัทึกการจองซือ้ผ่านระบบ โดยผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้

ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทปไดต้ามท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดั

จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 แต่ละรายกาํหนด ภายในระยะเวลาจองซือ้ 

• ผูแ้นะนาํการลงทนุของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้น

ขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 ตอ้งแจง้การจดัสรรจาํนวนหุน้สามญัใหแ้ก่ผู้

จองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป โดยระบุจาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรร ราคาท่ีเสนอขาย จาํนวนเงินท่ีตอ้งชาํระ การฝากหุน้
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สามญั วิธีการและวนัท่ีตอ้งชาํระราคา และแจง้ใหท้ราบว่าผูจ้องซือ้สามารถศึกษาขอ้มลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัใน

หนงัสือชีช้วนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูสาํคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ผ่านเว็บไซตข์องผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกันการจาํหน่าย หรือผูจ้ัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายดังกล่าว หรือจากหนังสือชีช้วนผ่านเว็บไซตข์อง

สาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th 

อย่างไรก็ตาม หากผูจ้องซือ้ไม่สามารถดาํเนินการจองซือ้ผ่านระบบออนไลนห์รือระบบโทรศพัท ์

บนัทึกเทปได ้ผูจ้องซือ้สามารถทาํการจองซือ้ตามวิธีกรอกใบจองซือ้ (Hard Copy) ได ้

วิธีปฏิบัติการจองซือ้ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนท่ีผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและ

รบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 แต่ละ

รายกาํหนดเพ่ิมเติมสาํหรบัลกูคา้ของตนในภายหลงั 

 (ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท่ี้สถานท่ีเปิดใหจ้องซือ้โดยวธีิต่าง ๆ ดงันี ้

รายชื่อ 

ผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย ์

วิธีการจองซือ้หุ้นสามัญ 

การจองซือ้

โดยกรอกใบ

จองซือ้ 

การจองซือ้

ผ่านระบบ

ออนไลน ์

การจองซือ้ผ่าน

ทางโทรศัพท์

บันทกึเทป 

    

    

    

    

  หมายเหต ุ: ระยะเวลาการจองซือ้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละราย 

  (ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งชาํระเงินค่าจองใหค้รบถว้นตามจาํนวนท่ีจองซือ้ ภายในกาํหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

ท่ีราคา [•] บาทต่อหุน้ โดยวิธีชาํระเงิน มีดงันี ้

  กรณีชาํระดว้ยเช็คบุคคล หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟท ์หรือชาํระผ่าน Bill Payment ดว้ยเช็ค

บคุคล หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟท ์
 ชาํระเงินค่าจองซือ้ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี [•]   โดยเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรื

อดราฟท ์จะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี [•]   แต่ตอ้งหลงัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคับแลว้ 

(ในกรณีท่ีชาํระค่าจองซือ้เป็นเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟท ์จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกัหกับญัชีในเขต

กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทาํการ) 

 กรณีชาํระดว้ยการโอนเงิน หรือชาํระผ่าน Bill Payment ดว้ยการโอนเงิน 

 ชาํระเงินค่าจองซือ้ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ของวนัท่ี [•]   ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี [•]    

 ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถา้มี) ต่างหากจากจาํนวนเงนิ 

ค่าจองซือ้หุ้นสามัญ (จํานวนเงินท่ีผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 

ผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ไดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เต็มจาํนวน) 
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 (ง) ผู้จองซื ้อท่ีชําระเงินค่าจองซือ้ด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ 

(Automatic Transfer System หรือ ATS) การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (Bahtnet) เช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟท ์

หรือชาํระผ่าน Bill Payment ดว้ยการโอนเงิน เช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็คหรือดราฟท ์ใหโ้อนเงินค่าจองซือ้ หรือขีดครอ่มและสั่ง

จ่ายเช็ค เขา้บญัชีจองซือ้หุน้สามญัท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดั

จาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 แต่ละรายกาํหนด ซึ่งผูจ้องซือ้สามารถสอบถามชื่อและเลขท่ี

บัญชีจองซือ้ไดจ้ากผูจ้ดัการการจัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ัดจาํหน่ายและ

รบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ท่ีผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะจองซือ้  

 (จ) ผู้จองซือ้ตอ้งนาํใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในข้อ (ก) พรอ้มหลักฐานการชาํระ

ค่าจองซือ้หุน้สามญัในขอ้ (ค) มายื่นความจาํนงขอจองซือ้ไดท่ี้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุ

ไวใ้น ขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. หรือ

ภายในเวลาทาํการของแต่ละสาํนักงานนั้น ของวันท่ี [•] โดยในการจองซือ้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับจองซือ้จะลงลายมือชื่อ หรือ

ประทบัตรารบัจองเพ่ือเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้หุน้สามัญใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ยกเวน้ผูจ้องซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online) 

และผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทปท่ีชาํระค่าจองซือ้ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) 

ซึ่งผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งนาํส่งใบจองซือ้หรือเอกสารประกอบการจองซือ้ 

 (ฉ) ผู้จองซือ้ซึ่งเป็นบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องกรอกใบจองซือ้แยก

ต่างหากจากบคุคลท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัในฐานะผูม้ีอปุการคณุของบรษิัท  

(ช) ผูจ้ัดการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจาํหน่าย

และรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 จะนาํเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟทข์องผูจ้องซือ้ทกุรายเขา้บัญชี

จองซือ้หุน้ท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกัน

การจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 แต่ละรายกาํหนด เพ่ือเรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัของผูจ้องซือ้

รายท่ีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟทไ์ดจ้ากการเรียกเก็บเงิน  

 (ซ) ผูท่ี้ยื่นความจาํนงในการจองซือ้และไดช้าํระค่าจองซือ้ไวแ้ลว้ จะยกเลิกการจองซือ้และขอเงินคืน

ไม่ได ้ ทัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการ

จาํหน่าย ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ท่ีดาํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ (ก) – (จ) ได ้

 (ฌ) ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงคจ์ะรับเงินคืนค่าจองซือ้โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ผู้จองซือ้

จะตอ้งแนบสาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกท่ีมีชื่อ เลขท่ีบญัช ีประเภทบญัชี ชื่อสาขา และเลขท่ีสาขา ซึ่งไดล้งนาม

รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยชื่อของเจา้ของบัญชีตอ้งเป็นชื่อเดียวกับผูจ้องซือ้เท่านัน้ (ในกรณีท่ีใบจองซือ้กาํหนดใหผู้จ้องซือ้

สามารถระบกุารรบัเงินคืนค่าจองซือ้โดยการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคารได)้ 

(ญ)  ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามท่ีระบุในข้อ 6.2.1 อาจพิจารณา

เปล่ียนแปลงการจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เน่ืองจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หรือผูจ้องซือ้รายใดรายหน่ึงไม่

ดาํเนินการชาํระเงินภายในเวลาท่ีกาํหนด ทัง้นี ้การดาํเนินการดงักล่าวจะอยู่ภายใตดุ้ลยพินิจของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบใุนขอ้ 6.2.1 แต่เพียงผูเ้ดียว  
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 (ฎ) ขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการจองซือ้หุน้สามญัใหเ้ป็นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ตอน หรือเงื่อนไข  

ท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย 

ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2  แต่ละรายอาจกาํหนดเพ่ิมเติมสาํหรบัลกูคา้ของตน 

  

 6.7.2 สาํหรับผู้ลงทนุสถาบนั  

  เว้นแต่จะไดร้ับแจ้งการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนจากผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการ

จาํหน่ายตามท่ีระบใุนขอ้ 6.2.1 ผูจ้องซือ้ประเภทผูล้งทนุสถาบนัจะตอ้งปฏิบตัิตามวิธีการดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้สามญัขัน้ตํ่าจาํนวน 1,000 หุน้ และจะตอ้งเพ่ิมเป็นจาํนวนทวีคูณของ 

100 หุน้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้สามัญใหถู้กตอ้งครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลง

ลายมือชื่อโดยผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) ทั้งนี ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบ

เอกสารประกอบการจองซือ้ดงันี ้

   ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  

  สาํเนาหนงัสือรบัรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ี์ออกไม่เกิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ 

พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พรอ้ม

แนบสาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ี

อาํนาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

  ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ   

 สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจดัตัง้บรษิัท (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือแสดงความเป็น 

นิติบคุคล (Affidavit) และหนงัสือแสดงรายชื่อผูม้ีอาํนาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมือชื่อ ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัยื่น     

ใบจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล (ถา้

มี) พรอ้มแนบสาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติ

บคุคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 สาํเนาเอกสารประกอบท่ีลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือชื่อโดย

เจา้หนา้ท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํหรือรบัรองความถูกตอ้ง ทาํ

การรบัรองลายมือชื่อของผูจ้ดัทาํหรือผูใ้หค้าํรบัรองความถูกตอ้งของเอกสาร และใหเ้จา้หนา้ท่ีของสถานทูตไทยหรือสถาน

กงสุลไทยในประเทศท่ีเอกสารไดจ้ัดทาํหรือรับรองความถูกตอ้ง ทาํการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจา้หนา้ท่ี 

Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีไดด้าํเนินการขา้งตน้ ซึ่งตอ้งมีอายไุม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้  

 ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลท่ีมอบอาํนาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน ์(Custodian) เป็น

 ผูด้าํเนินการจองซือ้แทน 

 สาํเนาหนังสือมอบอาํนาจท่ียังไม่หมดอายุ ซึ่งผูจ้องซือ้มอบอาํนาจใหผู้ดู้แลรกัษาผลประโยชน์

ดาํเนินการจองซือ้แทน พรอ้มแนบสาํเนาเอกสารของผูม้อบอาํนาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามประเภทของผูจ้องซือ้ท่ี

ระบุไวข้า้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยเอกสารดงักล่าวตอ้งลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามแทนผูจ้องซือ้หรือ

ผูดู้แลรกัษาผลประโยชน ์(แลว้แต่กรณี) และประทับตราสาํคัญนิติบุคคล (ถา้มี) และแนบสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน 

สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนังสือเดินทางท่ียังไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูล้งนามแทนผูดู้แลรกัษาผลประโยชน์ 

(Custodian)  พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 
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(ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท่ี้สาํนักงานของผูจ้ัดการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย

ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซือ้คือตัง้แต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี [•]  

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งชาํระเงินคา่จองซือ้ใหค้รบถว้นตามจาํนวนท่ีจองซือ้ภายในกาํหนดระยะเวลาการจอง

ซือ้ ท่ีราคา [•] บาทต่อหุน้ โดยวิธีชาํระเงินมีดงันี ้ 

  กรณีชาํระดว้ยเชค็บคุคล หรือแคชเชยีรเ์ชค็ หรือดร๊าฟท ์หรือชาํระผ่าน Bill Payment ดว้ยเชค็

บคุคล หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์
 ชาํระเงนิคา่จองซือ้ตัง้แตเ่วลา 09. 00 น . –  16 . 00 น. ของวนัท่ี [•] โดยเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรื

อดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี [•] แต่ตอ้งหลงัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัแลว้

 )ในกรณีท่ีชาํระค่าจองซือ้เป็นเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินได้

จากสาํนกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทาํการ( 

 กรณีชาํระดว้ยการโอนเงิน หรือชาํระผ่าน Bill Payment ดว้ยการโอนเงิน 

 ชาํระเงินคา่จองซือ้ตัง้แตเ่วลา 09. 00 น . –  16 . 00 น. ของวนัท่ี [•] 

 ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมทัง้หมด (ถา้มี) รวมถึงค่าธรรมเนียมการ

โอนและ/หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใดท่ีเกิดจากการทาํธุรกรรมโอนเงิน (จาํนวนเงินท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการ

จาํหน่าย ตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ไดร้บัตอ้งเท่ากบัยอดจองซือ้เต็มจาํนวน) 

(ง) ผูจ้องซือ้ท่ีชาํระเงินค่าจองซือ้ดว้ยการโอนเงนิ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (Bahtnet) เช็คบคุคล

แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์หรือชาํระผ่าน Bill Payment ดว้ยการโอนเงิน เช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็คหรือดร๊าฟท ์ใหโ้อนเงินค่า

จองซือ้ หรือขีดครอ่มและสั่งจ่ายเช็ค เขา้บญัชีจองซือ้หุน้ท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้น

ขอ้ 6.2.1 กาํหนด ซึ่งผูจ้องซือ้สามารถสอบถามชื่อและเลขท่ีบญัชีจองซือ้ไดจ้ากผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการ

จาํหน่ายดงักล่าว  

(จ) ผูจ้องซือ้ตอ้งนาํใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐานการชาํระค่า

จองซือ้หุน้สามญัในขอ้ (ค)  มายื่นความจาํนงขอจองซือ้ไดท่ี้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุว้

ในขอ้ 6.2.1 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น. หรือภายในเวลาทาํการของแต่ละสาํนกังานนัน้ ของวนัท่ี [•] โดยในการจองซือ้

เจา้หนา้ท่ีท่ีรบัจองซือ้จะลงลายมือชื่อ หรือประทบัตรารบัจองเพ่ือเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้  

(ฉ) ผูท่ี้ยื่นความจาํนงในการจองซือ้และไดช้าํระค่าจองซือ้ไวแ้ลว้ จะยกเลิกการจองซือ้และขอเงินคืน

ไม่ได ้ทัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซือ้

ของผูจ้องซือ้ท่ีดาํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ (ก) – (จ) ได ้

 (ช) ผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นข้อ 6.2.1 จะนาํเช็คบุคคล  

แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟทข์องผูจ้องซือ้ทกุรายเขา้บญัชีจองซือ้หุน้ท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ี

ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 กาํหนด เพ่ือเรียกเกบ็เงิน และจะตดัสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัของผูจ้องซือ้รายท่ีธนาคารไม่สามารถเรียก

เก็บเงินตามเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟทไ์ดจ้ากการเรียกเกบ็เงนิ 

(ซ)   ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามท่ีระบุในข้อ 6.2.1 อาจพิจารณา

เปล่ียนแปลงการจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เน่ืองจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หรือผูจ้องซือ้รายใดรายหน่ึงไม่
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ดาํเนินการชาํระเงินภายในเวลาท่ีกาํหนด ทัง้นี ้การดาํเนินการดงักล่าวจะอยู่ภายใตดุ้ลยพินิจของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบใุนขอ้ 6.2.1 แต่เพียงผูเ้ดียว   

(ฌ) ขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการจองซือ้หุน้สามญัใหเ้ป็นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ตอน หรือเงื่อนไข       

ท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบใุนขอ้ 6.2.1 อาจกาํหนดเพ่ิมเติมสาํหรบัลกูคา้ของตน 

  

 6.7.3 สาํหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท  

  เว้นแต่จะไดร้ับแจ้งการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนจากผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการ

จาํหน่ายตามท่ีระบุในขอ้ 6.2.1 ท่ีผูจ้องซือ้จะทาํการจองซือ้ ผูจ้องซือ้ประเภทผูม้ีอุปการคุณของบริษัท จะตอ้งปฏิบัติตาม

วิธีการดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้สามญัขัน้ตํ่าจาํนวน 1,000 หุน้ และจะตอ้งเพ่ิมเป็นจาํนวนทวีคูณของ 

100 หุน้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามัญใหถู้กตอ้ง ครบถว้นและชัดเจนพรอ้มลง

ลายมือชื่อ หากผูจ้องซือ้เป็นนิติบุคคล ใบจองซือ้จะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราสาํคัญ

ของนิติบคุคล (ถา้มี) ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดงันี ้

   ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง หรือในกรณีท่ี

เป็นบัตรประจาํตัวประชาชนตลอดชีพให้แนบสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนดังกล่าวและสาํเนาทะเบียนบา้นท่ีมีเลข

ประจาํตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาํเนาเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจาํตัวประชาชน 13 หลัก พรอ้มลงนามรบัรอง

สาํเนาถูกตอ้ง (กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาวท่ี์ยงัไม่มีบตัรประจาํตวัประชาชน จะตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ียงัไม่

หมดอายขุองผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) และสาํเนาทะเบียนบา้นท่ีผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่ พรอ้มใหผู้ป้กครอง

ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และ/หรือ กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาวท่ี์มีบตัรประจาํตวัประชาชน จะตอ้งแนบสาํเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนท่ียงัไม่หมดอายุของผูเ้ยาวแ์ละของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) และสาํเนาทะเบียนบา้นท่ี

ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่ พรอ้มใหผู้ป้กครองลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง และคาํยินยอมของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือ ผูแ้ทนโดย

ชอบธรรม) รวมทัง้หลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หุน้สามญัไดถ้กูตอ้งตามกฎหมาย) 

 ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว 

 สาํเนาใบต่างดา้วหรือหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง (กรณีผู้

จองซือ้เป็นผูเ้ยาวจ์ะตอ้งแนบหลกัฐานท่ีแสดงว่าสามารถจองซือ้หุน้สามญัไดโ้ดยถกูตอ้งตามกฎหมาย) 

 ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  

 สาํเนาหนงัสือรบัรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ี์ออกไม่เกิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ 

พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราสาํคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พรอ้ม

แนบสาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน สาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนังสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ี

อาํนาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลท่ีจดทะเบียนในต่างประเทศ   

 สาํเนาหนงัสือสาํคญัการจดัตัง้บรษิัท (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือแสดงความเป็น 

นิติบุคคล (Affidavit) และหนงัสือแสดงรายชื่อผูม้ีอาํนาจลงนามพรอ้มตวัอยา่งลายมือชื่อ ท่ีออกไม่เกิน 6 เดือน นบัจนถึงวนั

ยื่นใบจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราสาํคญัของนิติบคุคล 
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(ถา้มี) พรอ้มแนบสาํเนาใบต่างดา้ว หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอาํนาจลงนามของนิติ

บคุคลดงักล่าว พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 

 สาํเนาเอกสารประกอบท่ีลงลายมือชื่อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือชื่อโดย

เจา้หนา้ท่ี Notary Public หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีอาํนาจในประเทศท่ีเอกสารดงักล่าวไดจ้ดัทาํหรือรบัรองความถูกตอ้ง ทาํ

การรบัรองลายมือชื่อของผูจ้ดัทาํหรือผูใ้หค้าํรบัรองความถูกตอ้งของเอกสาร และใหเ้จา้หนา้ท่ีของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุ

ไทยในประเทศท่ีเอกสารไดจ้ดัทาํหรือรบัรองความถูกตอ้ง ทาํการรบัรองลายมือชื่อและตราประทบัของเจา้หนา้ท่ี Notary Public 

หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีไดด้าํเนินการขา้งตน้ ซึ่งตอ้งมีอายไุม่เกิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ 

วิธีการจองซือ้ 

(1)   การจองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy) 

 กรณีผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างดา้ว หรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนใน 

ประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นผูท่ี้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือเปิดบญัชีอ่ืน ๆ กบัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกัน

การจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และไดผ่้านขั้นตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลกูคา้ 

(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้าํเนินการจดัทาํแบบประเมินความสามารถใน

การรบัความเส่ียง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ท่ีจะทาํ

การจองซือ้ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้  รวมทัง้ ไดจ้ดัทาํแบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าดว้ยการจดัเก็บ

ภาษีบคุคลอเมรกินั (U.S. Person) ท่ีอยู่นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กบั

ผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นข้อ 6.2.1 ท่ีจะทาํการจองซือ้แลว้  ผูจ้องซือ้ดังกล่าว

จะตอ้งกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้และลงลายมือชื่อ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานในการจองซือ้หุน้สามญั ใหแ้ก่ผูจ้ดัการ

การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามท่ีระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ท่ีจะทาํการจองซือ้ โดยไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ 

ประกอบการจองซือ้ 

ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกล่าวขา้งตน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอียดในเอกสารใบ

จองซือ้ เพ่ือใชเ้ป็นหลักฐานในการจองซือ้หุน้สามัญ และแนบแบบประเมินความสามารถในการรบัความเส่ียง (Suitability 

Test) ประกอบการจองซือ้ ใหถู้กตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลงลายมือชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจัดจาํหน่ายและ

รบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ท่ีจะทาํการจองซือ้ นอกจากนี ้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการ

จาํหน่ายตามท่ีระบุในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะขอเอกสารประกอบการจองซือ้เพ่ิมเติมจากผูจ้องซือ้ รวมถึงเอกสาร

ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายหุรือหนงัสือรบัรองกรณีนิติบุคคล และ/หรือ

เอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีระบใุนเอกสารประกอบการจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

(2) เอกสารตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ (Know Your Customer & Customer 

Due Diligence: KYC/CDD)  

(3) แบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S Person)  

ท่ีอยูน่อกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 

นอกจากนี ้หากผูจ้องซือ้ประสงคท่ี์จะรบัการจัดสรรหุน้สามัญไวใ้นบัญชีบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์ 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์พรอ้มแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีศูนยร์บัฝากหลักทรพัยก์าํหนด พรอ้มลงนามรบัรอง 

ความถูกตอ้งของขอ้มลู เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ ทั้งนี ้หากปรากฏขอ้บ่งชีว้่า ผูจ้องซือ้เป็นบุคคลอเมริกันตาม
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กฎหมาย FATCA  ผูจ้องซือ้ยินยอมท่ีจะรบัการจัดสรรหุ้นสามัญเป็นใบหุ้น ตามเงื่อนไขท่ี บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรัพย ์

(ประเทศไทย) จาํกัด กาํหนด โดยผูจ้องซือ้ยินยอมใหจ้ดัส่งใบหุน้ใหผู้จ้องซือ้ตามชื่อท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นใบจองซือ้ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียน และมอบหมายใหบ้ริษทัฯ ดาํเนินการใด ๆ เพ่ือทาํใหก้ารจดัทาํใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน [•]

วันนับจากวนัท่ีสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ ดังนั้น ผูจ้องซือ้อาจไดร้บัใบหุน้หลงัวนัซือ้ขายวนัแรกในตลาดหลักทรพัยฯ์ ซึ่ง

บรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถขายหุน้ท่ีไดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท่ีหุน้สามญัของบรษิัท เริม่ทาํการซือ้ขายได้

ในวนัแรกในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

(2) การจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป  

ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผ่านเจา้หนา้ท่ีผูแ้นะนาํการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) 

ของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 เฉพาะรายท่ีเปิดรบัจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์

บนัทึกเทป โดยยืนยนัการจองซือ้ผ่านโทรศพัทบ์ันทึกเทปได ้ โดยผู ้จองซือ้จะตอ้งเป็นผู ้ที่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรพัยห์รือ

บัญชีประเภทอ่ืน ๆ กับผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และไดผ่้านขัน้ตอนการ

รูจ้ักลูกคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC / 

CDD) และไดด้าํเนินการจดัทาํแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเส่ียง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ท่ีจะทาํการจองซือ้ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ รวมทัง้

ไดจ้ดัทาํแบบสอบถามเก่ียวกบักฎหมายวา่ดว้ยการจดัเก็บภาษีบคุคลอเมรกินั (U.S.Person) ท่ีอยู่นอกประเทศสหรฐัอเมริกา 

(Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กบัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้น

ขอ้ 6.2.1 ท่ีจะทาํการจองซือ้แลว้ ทัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ดงักล่าว

จะจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูสาํคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ในเว็บไซตข์องผูจ้ดัการการจดั

จาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายดังกล่าว โดยผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายดังกล่าวจะทาํการ

ควบคมุดแูลการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทปเพ่ือใหร้ดักมุเพียงพอ สามารถตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ได ้ โดยผูจ้อง

ซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูและลงนามในใบจองซือ้ (Hard Copy)  รวมถึงไม่ตอ้งแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซือ้ ในการนี ้ผู้

แนะนาํการลงทนุของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้องซือ้ผ่านผูแ้นะนาํ

การลงทนุดงักล่าว จะตอ้งปฏิบตั ิดงันี ้

• ผูแ้นะนาํการลงทนุของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้น     

ขอ้ 6.2.1 ตอ้งตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป เช่น การสอบถามเลขประจาํตวัประชาชน วนัเดือนปี

เกิด หรือธนาคารท่ีใชช้าํระโดยวิธีโอนเงินอตัโนมตัิ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผูจ้ดัการ

การจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายดงักล่าว หรือชื่อผูแ้นะนาํการลงทนุ  

• ผูจ้องซือ้ตอ้งยืนยนัทางวาจาว่าไดศ้กึษาและเขา้ใจขอ้มลูเก่ียวกับการเสนอขายหุน้สามญั 

ในหนังสือชีช้วนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูสาํคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ยอมรบัความเส่ียงในการลงทุน และ

ยินยอมผกูพนัตามหนงัสือชีช้วนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูสาํคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ดงักล่าว 

• เมื่อผูแ้นะนาํการลงทุนของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุ

ไวใ้น ขอ้ 6.2.1 ไดร้บัคาํยืนยันพรอ้มรายละเอียดการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์ันทึกเทป ผูแ้นะนาํการลงทุนดังกล่าวตอ้ง

บนัทึกคาํสั่งการจองซือ้ผ่านระบบของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายดงักล่าว โดยระบบจะแสดงขอ้มลู

การจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป ชื่อผูแ้นะนาํการลงทนุ วนัและเวลาบนัทึกการจองซือ้ผ่านระบบ โดยผูจ้องซือ้สามารถ



                          บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด )มหาชน(  
                                                                                      Function International Public Company Limited 

                                                                                                                          

ส่วนที่ 4.6 การจอง การจาํหน่าย และการจดัสรร หนา้ 18 

จองซือ้ผ่านทางโทรศัพทบ์ันทึกเทปไดต้ามท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 

กาํหนด ภายในระยะเวลาจองซือ้ 

• ผูแ้นะนาํการลงทนุของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้น     

ขอ้ 6.2.1 ตอ้งแจง้การจดัสรรจาํนวนหุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป โดยระบุจาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรร 

ราคาท่ีเสนอขาย จาํนวนเงินท่ีตอ้งชาํระ การฝากหุน้สามัญ วิธีการและวันท่ีตอ้งชาํระราคา และแจง้ใหท้ราบว่าผูจ้องซือ้

สามารถศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี ้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสําคัญของหลักทรัพย์ 

(Executive Summary) ผ่านเว็บไซตข์องผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายดงักล่าว หรือจากหนงัสือชีช้วน

ผ่านเว็บไซตข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th 

อย่างไรก็ตาม หากผูจ้องซือ้ไม่สามารถดาํเนินการจองซือ้ผ่านระบบออนไลนห์รือระบบโทรศพัท ์

บนัทึกเทปได ้ผูจ้องซือ้สามารถทาํการจองซือ้ตามวิธีกรอกใบจองซือ้ (Hard Copy) ได ้

วิธีปฏิบัติการจองซือ้ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนท่ีผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและ

รบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 กาํหนดเพ่ิมเติมสาํหรบัลกูคา้ของตนในภายหลงั 

 (ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท่ี้สถานท่ีเปิดใหจ้องซือ้โดยวธีิต่าง ๆ ดงันี ้

รายชื่อ 

ผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย ์

วิธีการจองซือ้หุ้นสามัญ 

การจองซือ้โดย

กรอกใบจองซือ้ 

การจองซือ้ผ่าน

ระบบออนไลน ์

การจองซือ้ผ่าน

ทางโทรศัพท์

บันทกึเทป 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ม ี ไม่ม ี ม ี

  หมายเหต ุ: ระยะเวลาการจองซือ้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละราย 

 (ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งชาํระเงินคา่จองซือ้ใหค้รบถว้นตามจาํนวนท่ีจองซือ้ ภายในกาํหนดระยะเวลาการจอง

ซือ้ ท่ีราคา [•] บาทต่อหุน้  โดยวิธีชาํระเงินมีดงันี ้ 

  กรณีชาํระดว้ยเชค็บคุคล หรือแคชเชยีรเ์ชค็ หรือดราฟท ์หรือชาํระผ่าน Bill Payment ดว้ยเชค็

บคุคล หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟท ์

  ชาํระเงินค่าจองซือ้ตัง้แตเ่วลา 09.00 – 16.00 น. ของวนัท่ี [•]   โดยเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือด

ราฟท ์จะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี [•]   แต่ตอ้งหลงัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัแลว้ (ใน

กรณีท่ีชาํระค่าจองซือ้เป็นเช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟท ์จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนักหักบัญชีในเขต

กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทาํการ) 

  กรณีชาํระดว้ยการโอนเงิน หรือชาํระผ่าน Bill Payment ดว้ยการโอนเงิน 

  ชาํระเงินคา่จองซือ้ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. ของวนัท่ี [•]   ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี [•]    

  ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถา้มี) ต่างหากจากจาํนวนค่า

จองซือ้หุน้สามญั (จาํนวนเงินท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ไดร้บัตอ้งเท่ากบั

ยอดจองซือ้เต็มจาํนวน) 
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 (ง) ผู้จองซื ้อท่ีชําระเงินค่าจองซือ้ด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ 

(Automatic Transfer System หรือ ATS)  เช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็คหรือดราฟท ์หรือชาํระผ่าน Bill Payment ดว้ยการโอนเงนิ 

เช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็คหรือดราฟท ์ใหโ้อนเงินค่าจองซือ้ หรือขีดคร่อมและสั่งจ่ายเช็ค เขา้บญัชี จองซือ้หุน้สามญัท่ีผูจ้ดัการ

การจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 กาํหนด ซึ่งผูจ้องซือ้สามารถสอบถามชื่อและเลขท่ีบัญชี

จองซือ้ไดจ้ากผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ท่ีผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะจองซือ้   

 (จ) ผูจ้องซือ้ตอ้งนาํใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐานการชาํระค่า

จองซือ้หุน้สามญัในขอ้ (ค) มายื่นความจาํนงขอจองซือ้ไดท่ี้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไว้

ในขอ้ 6.2.1 ตัง้แต่เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือภายในเวลาทาํการของแต่ละสาํนกังานนัน้ ของวนัท่ี [•]   โดยในการจองซือ้

เจา้หนา้ท่ีท่ีรบัจองซือ้จะลงลายมือชื่อ หรือประทบัตรารบัจองเพ่ือเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้  

 (ฉ) ผูท่ี้ยื่นความจาํนงในการจองซือ้และไดช้าํระค่าจองซือ้ไวแ้ลว้ จะยกเลิกการจองซือ้และขอเงินคืน

ไม่ได ้ ทัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบใุนขอ้ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ท่ี

ดาํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ (ก) – (จ) ได ้

(ช) ผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 จะนาํเช็คบุคคล 

แคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟทข์องผูจ้องซือ้ทกุรายเขา้บญัชีจองซือ้หุน้ท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ี

ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 กาํหนด เพ่ือเรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัของผูจ้องซือ้รายท่ีธนาคารไม่สามารถเรียก

เก็บเงินตามเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟทไ์ดจ้ากการเรียกเก็บเงิน  

 (ซ) ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงคจ์ะรับเงินคืนค่าจองซือ้โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ผูจ้องซือ้

จะตอ้งแนบสาํเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกท่ีมีชื่อ เลขท่ีบญัชี ประเภทบญัชี ชื่อสาขา และเลขท่ีสาขา ซึ่งไดล้งนาม

รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยชื่อของเจา้ของบัญชีตอ้งเป็นชื่อเดียวกับผูจ้องซือ้เท่านั้น (ในกรณีท่ีใบจองซือ้กาํหนดใหผู้จ้องซือ้

สามารถระบกุารรบัเงินคืนค่าจองซือ้โดยการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคารได)้ 

(ฌ)  ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามท่ีระบุในข้อ 6.2.1 อาจพิจารณา

เปล่ียนแปลงการจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เน่ืองจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หรือผูจ้องซือ้รายใดรายหน่ึงไม่

ดาํเนินการชาํระเงินภายในเวลาท่ีกาํหนด ทัง้นี ้การดาํเนินการดงักล่าวจะอยู่ภายใตดุ้ลยพินิจของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบใุนขอ้ 6.2.1 แต่เพียงผูเ้ดียว  

 (ญ) ขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการจองซือ้หุน้สามญัใหเ้ป็นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ตอน หรือเงื่อนไข  

ท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบใุนขอ้ 6.2.1 อาจกาํหนดเพ่ิมเติมสาํหรบัลกูคา้ของตน 

 

 6.7.3 สาํหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท 

  เว้นแต่จะไดร้ับแจ้งการเปล่ียนแปลงเป็นอย่างอ่ืนจากผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและรับประกันการ

จาํหน่ายตามท่ีระบุในขอ้ 6.2.1 ท่ีผูจ้องซือ้จะทาํการจองซือ้ ผูจ้องซือ้ประเภทกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงานของบริษัท 

จะตอ้งปฏิบตัิตามวิธีการดงัต่อไปนี ้

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้สามญัขัน้ตํ่าจาํนวน 1,000 หุน้ และจะตอ้งเพ่ิมเป็นจาํนวนทวีคูณของ 

100 หุน้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามัญใหถู้กตอ้ง ครบถว้นและชัดเจนพรอ้มลง

ลายมือชื่อ ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดงันี ้
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   ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง หรือในกรณีท่ี

เป็นบัตรประจาํตัวประชาชนตลอดชีพให้แนบสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนดังกล่าวและสาํเนาทะเบียนบา้นท่ีมีเลข

ประจาํตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาํเนาเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจาํตัวประชาชน 13 หลัก พรอ้มลงนามรบัรอง

สาํเนาถกูตอ้ง  

 ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว 

 สาํเนาใบต่างดา้วหรือหนงัสือเดินทางท่ียงัไม่หมดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

วิธีการจองซือ้ 

(1) การจองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy) 

 กรณีผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยและต่างดา้ว เป็นผูท่ี้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัย์

หรือเปิดบญัชีอ่ืน ๆ กับผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และไดผ่้านขัน้ตอนการ

รู ้จักลูกค้าและตรวจสอบเพ่ือทราบข้อเท็จจริงเ ก่ียวกับลูกค้า  (Know Your Customer & Customer Due Diligence : 

KYC/CDD) และไดด้าํเนินการจดัทาํแบบประเมินความสามารถในการรบัความเส่ียง (Suitability Test) กับผูจ้ดัการการจดั

จาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ท่ีจะทาํการจองซือ้ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้  

รวมทั้ง ไดจ้ัดทาํแบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าดว้ยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ท่ีอยู่นอกประเทศ

สหรฐัอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย

ตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ท่ีจะทาํการจองซือ้แลว้  ผูจ้องซือ้ดังกล่าวจะตอ้งกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้และลง

ลายมือชื่อ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานในการจองซือ้หุน้สามญั ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไว้

ในขอ้ 6.2.1 ท่ีจะทาํการจองซือ้ โดยไม่ตอ้งแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซือ้ 

ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขท่ีกล่าวขา้งตน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจอง

ซือ้ เพ่ือใชเ้ป็นหลกัฐานในการจองซือ้หุน้สามญั และแนบแบบประเมินความสามารถในการรบัความเส่ียง (Suitability Test) 

ประกอบการจองซือ้ ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลงลายมือชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนั

การจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ท่ีจะทาํการจองซือ้ นอกจากนี ้ผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย

ตามท่ีระบใุนขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะขอเอกสารประกอบการจองซือ้เพ่ิมเติมจากผูจ้องซือ้ รวมถึงเอกสารดงัต่อไปนี ้ 

(1) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนท่ียงัไม่หมดอาย ุและ/หรือเอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีระบใุนเอกสาร

ประกอบการจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง  

(2) เอกสารตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ (Know Your Customer & Customer 

Due Diligence: KYC/CDD)  

(3) แบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S Person)  

ท่ีอยู่นอกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 

นอกจากนี ้หากผูจ้องซือ้ประสงคท่ี์จะรบัการจัดสรรหุน้สามัญไวใ้นบัญชีบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์ 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์พรอ้มแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์าํหนด พรอ้มลงนามรบัรองความ

ถูกตอ้งของขอ้มลู เพ่ือเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากปรากฏขอ้บ่งชีว้่า ผูจ้องซือ้เป็นบคุคลอเมริกนัตามกฎหมาย 

FATCA  ผูจ้องซือ้ยินยอมท่ีจะรบัการจดัสรรหุน้สามญัเป็นใบหุน้ ตามเงื่อนไขท่ี บริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) 

จาํกดั กาํหนด โดยผูจ้องซือ้ยินยอมใหจ้ดัส่งใบหุน้ใหผู้จ้องซือ้ตามชื่อท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นใบจองซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบียน และ
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มอบหมายใหบ้ริษัท ดาํเนินการใด ๆ เพ่ือทาํใหก้ารจดัทาํใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน [•] วนันบัจากวนัท่ี

สิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ ดังนั้น ผู้จองซือ้อาจไดร้ับใบหุ้นหลังวันซือ้ขายวันแรกในตลาดหลักทรัพยฯ์ ซึ่งบริษัทจะไม่

รบัผิดชอบในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถขายหุน้ท่ีไดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท่ีหุน้สามญัของบรษิัท เริ่มทาํการซือ้ขายไดใ้นวนัแรกใน

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(2) การจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป  

ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผ่านเจา้หนา้ท่ีผูแ้นะนาํการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) 

ของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 เฉพาะรายท่ีเปิดรบัจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์

บนัทึกเทป โดยยืนยนัการจองซือ้ผ่านโทรศพัทบ์ันทึกเทปได ้ โดยผู ้จองซือ้จะตอ้งเป็นผู ้ที่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยห์รือ

บัญชีประเภทอ่ืน ๆ กับผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และไดผ่้านขัน้ตอนการ

รูจ้ักลูกคา้และตรวจสอบเพ่ือทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC / 

CDD) และไดด้าํเนินการจดัทาํแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเส่ียง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ท่ีจะทาํการจองซือ้ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ รวมทัง้

ไดจ้ดัทาํแบบสอบถามเก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ยการจดัเก็บภาษีบคุคลอเมรกินั (U.S.Person) ท่ีอยู่นอกประเทศสหรฐัอเมริกา 

(Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กบัผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้น

ขอ้ 6.2.1 ท่ีจะทาํการจองซือ้แลว้ ทัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ดงักล่าว

จะจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูสาํคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ในเว็บไซตข์องผูจ้ดัการการจดั

จาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายดังกล่าว โดยผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายดังกล่าวจะทาํการ

ควบคมุดแูลการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทปเพ่ือใหร้ดักมุเพียงพอ สามารถตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ได ้ โดยผูจ้อง

ซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูและลงนามในใบจองซือ้ (Hard Copy)  รวมถึงไม่ตอ้งแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซือ้ ในการนี ้ 

ผูแ้นะนาํการลงทุนของผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้องซือ้ผ่านผู้

แนะนาํการลงทนุดงักล่าว จะตอ้งปฏิบตัิ ดงันี ้

• ผูแ้นะนาํการลงทนุของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้น     

ขอ้ 6.2.1 ตอ้งตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป เช่น การสอบถามเลขประจาํตวัประชาชน วนัเดือนปี

เกิด หรือธนาคารท่ีใชช้าํระโดยวิธีโอนเงินอตัโนมตัิ (หรือท่ีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผูจ้ดัการ

การจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายดงักล่าว หรือชื่อผูแ้นะนาํการลงทนุ  

• ผูจ้องซือ้ตอ้งยืนยนัทางวาจาว่าไดศ้กึษาและเขา้ใจขอ้มลูเก่ียวกับการเสนอขายหุน้สามญั 

ในหนังสือชีช้วนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูสาํคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ยอมรบัความเส่ียงในการลงทุน และ

ยินยอมผกูพนัตามหนงัสือชีช้วนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูสาํคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ดงักล่าว 

• เมื่อผูแ้นะนาํการลงทุนของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุ

ไวใ้น ขอ้ 6.2.1 ไดร้บัคาํยืนยันพรอ้มรายละเอียดการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์ันทึกเทป ผูแ้นะนาํการลงทุนดังกล่าวตอ้ง

บนัทึกคาํสั่งการจองซือ้ผ่านระบบของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายดงักล่าว โดยระบบจะแสดงขอ้มลู

การจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป ชื่อผูแ้นะนาํการลงทนุ วนัและเวลาบนัทึกการจองซือ้ผ่านระบบ โดยผูจ้องซือ้สามารถ

จองซือ้ผ่านทางโทรศัพทบ์ันทึกเทปไดต้ามท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 

กาํหนด ภายในระยะเวลาจองซือ้ 

• ผูแ้นะนาํการลงทนุของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้น     

ขอ้ 6.2.1 ตอ้งแจง้การจดัสรรจาํนวนหุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป โดยระบุจาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรร 



                          บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด )มหาชน(  
                                                                                      Function International Public Company Limited 

                                                                                                                          

ส่วนที่ 4.6 การจอง การจาํหน่าย และการจดัสรร หนา้ 22 

ราคาท่ีเสนอขาย จาํนวนเงินท่ีตอ้งชาํระ การฝากหุน้สามัญ วิธีการและวันท่ีตอ้งชาํระราคา และแจง้ใหท้ราบว่าผูจ้องซือ้

สามารถศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี ้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสําคัญของหลักทรัพย์ 

(Executive Summary) ผ่านเว็บไซตข์องผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายดงักล่าว หรือจากหนงัสือชีช้วน

ผ่านเว็บไซตข์องสาํนกังาน ก.ล.ต. ท่ี www.sec.or.th 
อย่างไรก็ตาม หากผูจ้องซือ้ไม่สามารถดาํเนินการจองซือ้ผ่านระบบออนไลนห์รือระบบโทรศพัท ์

บนัทึกเทปได ้ผูจ้องซือ้สามารถทาํการจองซือ้ตามวิธีกรอกใบจองซือ้ (Hard Copy) ได ้

วิธีปฏิบัติการจองซือ้ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนท่ีผู้จัดการการจัดจาํหน่ายและ

รบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 กาํหนดเพ่ิมเติมสาํหรบัลกูคา้ของตนในภายหลงั 

 (ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท่ี้สถานท่ีเปิดใหจ้องซือ้โดยวธีิต่าง ๆ ดงันี ้

รายชื่อ 

ผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย ์

วิธีการจองซือ้หุ้นสามัญ 

การจองซือ้โดย

กรอกใบจองซือ้ 

การจองซือ้ผ่าน

ระบบออนไลน ์

การจองซือ้ผ่าน

ทางโทรศัพท์

บันทกึเทป 

บรษิัทหลกัทรพัย ์ฟิลลิป 

(ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

ม ี ไม่ม ี ม ี

  หมายเหต ุ: ระยะเวลาการจองซือ้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละราย 

 (ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งชาํระเงินคา่จองซือ้ใหค้รบถว้นตามจาํนวนท่ีจองซือ้ภายในกาํหนดระยะเวลาการจอง

ซือ้ ท่ีราคา [•] บาทต่อหุน้  โดยวิธีชาํระเงินมีดงันี ้ 

  กรณีชาํระดว้ยเชค็บคุคล หรือแคชเชยีรเ์ชค็ หรือดราฟท ์หรือชาํระผ่าน Bill Payment ดว้ยเชค็

บคุคล หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟท ์

  ชาํระเงินค่าจองซือ้ตัง้แต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ของวนัท่ี [•]  โดยเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือด

ราฟท ์จะตอ้งลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี [•]  แต่ตอ้งหลงัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มลูและหนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัแลว้ (ใน

กรณีท่ีชาํระค่าจองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค เช็คบคุคล หรือดราฟท ์จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากสาํนกัหกับญัชใีนเขต

กรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัทาํการ) 

  กรณีชาํระดว้ยการโอนเงิน หรือชาํระผ่าน Bill Payment ดว้ยการโอนเงิน 

  ชาํระเงินคา่จองซือ้ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. ของวนัท่ี [•]  ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี [•]     

  ทั้งนี ้ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัภาระค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถา้มี) ต่างหากจากจาํนวน 

ค่าจองซือ้หุน้สามญั (จาํนวนเงินท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ไดร้บัตอ้ง

เท่ากบัยอดจองซือ้เตม็จาํนวน) 

 (ง) ผู้จองซื ้อท่ีชําระเงินค่าจองซือ้ด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ 

(Automatic Transfer System หรือ ATS)  เช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็คหรือดราฟท ์หรือชาํระผ่าน Bill Payment ดว้ยการโอนเงนิ 

เช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็คหรือดราฟท ์ใหโ้อนเงินค่าจองซือ้ หรือขีดคร่อมและสั่งจ่ายเช็ค เขา้บญัชี จองซือ้หุน้สามญัท่ีผูจ้ดัการ

การจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 กาํหนด ซึ่งผูจ้องซือ้สามารถสอบถามชื่อและเลขท่ีบัญชี

จองซือ้ไดจ้ากผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ท่ีผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะจองซือ้   
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  (จ) ผูจ้องซือ้ตอ้งนาํใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐานการชาํระค่า

จองซือ้หุน้สามญัในขอ้ (ค) มายื่นความจาํนงขอจองซือ้ไดท่ี้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไว้

ในขอ้ 6.2.1  ตัง้แต่เวลา 09.00 – 16.00 น. หรือภายในเวลาทาํการของแต่ละสาํนกังานนัน้ ของวนัท่ี [•]  โดยในการจองซือ้

เจา้หนา้ท่ีท่ีรบัจองซือ้จะลงลายมือชื่อ หรือประทบัตรารบัจองเพ่ือเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

 (ฉ) ผูท่ี้ยื่นความจาํนงในการจองซือ้และไดช้าํระค่าจองซือ้ไวแ้ลว้ จะยกเลิกการจองซือ้และขอเงินคืน

ไม่ได ้ ทัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบใุนขอ้ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ท่ี

ดาํเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ (ก) – (จ) ได ้

(ช) ผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายตามท่ีระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 จะนาํเช็คบุคคล 

แคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟทข์องผูจ้องซือ้ทกุรายเขา้บญัชีจองซือ้หุน้ท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ี

ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 กาํหนด เพ่ือเรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัของผูจ้องซือ้รายท่ีธนาคารไม่สามารถเรียก

เก็บเงินตามเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟทไ์ดจ้ากการเรียกเก็บเงิน  

 (ซ) ในกรณีท่ีผู้จองซือ้ประสงคจ์ะรับเงินคืนค่าจองซือ้โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ผูจ้องซือ้

จะตอ้งแนบสาํเนาสมดุบญัชีเงนิฝากธนาคารหนา้แรกท่ีมีชื่อ เลขท่ีบญัชี ประเภทบญัชี ชื่อสาขา และเลขท่ีสาขา ซึ่งไดล้งนาม

รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยชื่อของเจา้ของบัญชีตอ้งเป็นชื่อเดียวกับผูจ้องซือ้เท่านั้น (ในกรณีท่ีใบจองซือ้กาํหนดใหผู้จ้องซือ้

สามารถระบกุารรบัเงินคืนค่าจองซือ้โดยการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคารได)้ 

(ฌ)  ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามท่ีระบุในข้อ 6.2.1 อาจพิจารณา

เปล่ียนแปลงการจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เน่ืองจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หรือผูจ้องซือ้รายใดรายหน่ึงไม่

ดาํเนินการชาํระเงินภายในเวลาท่ีกาํหนด ทัง้นี ้การดาํเนินการดงักล่าวจะอยู่ภายใตดุ้ลยพินิจของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบใุนขอ้ 6.2.1 แต่เพียงผูเ้ดียว  

 (ญ) ขอ้กาํหนดอ่ืน ๆ เก่ียวกบัการจองซือ้หุน้สามญัใหเ้ป็นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ตอน หรือเงื่อนไข  

ท่ีผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบใุนขอ้ 6.2.1 อาจกาํหนดเพ่ิมเติมสาํหรบัลกูคา้ของตน 

   

 6.8 การจัดสรรในกรณีทีมี่ผู้จองซือ้หลักทรัพยเ์กินกว่าจาํนวนหลักทรัพยท์ีเ่สนอขาย 

   ในกรณีท่ีมีการจองซือ้หุน้สามญัเกินกว่าจาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรใหต้ามท่ีระบุในขอ้ 1.2 สดัส่วนการเสนอขาย

หลกัทรพัย ์ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายตามท่ีระบุในขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกันการ

จาํหน่ายตามท่ีระบใุนขอ้ 6.2.2 จะดาํเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัสรรหลกัทรพัยใ์นขอ้ 6.6 ทัง้นี ้สาํหรบัผูจ้องซือ้ท่ี

ไม่ไดร้บัการจดัสรรหรือไดร้บัจดัสรรนอ้ยกว่าจาํนวนท่ีจองซือ้จะไดร้บัคืนเงินค่าจองซือ้ตามรายละเอียดในขอ้ 6.9 

 

 6.9 วิธีการคืนเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย ์ 
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 6.9.1 กรณีทีผู้่จองซือ้ไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามัญ (ถ้ามี) 

 ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายรายท่ี

เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สามัญจากผูจ้องซือ้ท่ีไม่ไดร้ับการจัดสรรหุน้สามัญรายนั้น ๆ จะดาํเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ โดยไม่มี

ดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ใหแ้ก่ผูท่ี้จองซือ้ผ่านตนและท่ีไมไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักล่าว ตามท่ีผูจ้องซือ้ระบไุว้

ในใบจองซือ้ภายในระยะเวลาดงัต่อไปนี ้

ประเภทผู้จองซือ้ ช่องทางการคนืเงนิ 

ระยะเวลาคืนเงนิ 

นับจากวนัสิน้สุด

ระยะเวลาการจองซือ้ 

ผูจ้องซือ้เป็นผูใ้ชบ้รกิารของ 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

 นาํเขา้บญัชเีงินฝากธนาคารของลกูคา้  

ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมตั ิ(ATS) 

หรือ 

 โอนเงินผ่านบญัชีธนาคารตามท่ีระบไุว้

 ในใบจองซือ้ 

ภายใน 5 วนัทาํการ 

ผูจ้องซือ้ไม่ไดเ้ป็น

ผูใ้ชบ้รกิารของผูจ้ดั

จาํหน่ายหลกัทรพัย ์

 โอนเงินผ่านบญัชีธนาคารตามท่ีระบไุว้

 ในใบจองซือ้ หรือ 

ภายใน 7 วนัทาํการ 

 เช็คขดีครอ่มสั่งจ่ายผูจ้องซือ้หุน้สามญั

ตามชื่อท่ีระบไุวใ้นใบจองซือ้ และส่งทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบไุวใ้น

ใบจองซือ้ 

ภายใน 10 วนัทาํการ 

 ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้เลือกรบัคืนเงินค่าจองซือ้โดยการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคาร ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกนัการจาํหน่าย หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายรายท่ีมีหนา้ท่ีคืนเงินค่าจองซือ้ จะคืนเงินค่าจองซือ้

โดยวิธีโอนเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรพัย ์หรือบญัชีกระแสรายวนัท่ีเปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ

ไทยของผูจ้องซือ้โดยชื่อผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจา้ของบัญชีเงินฝากเท่านั้น  ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้รายใดมิไดแ้นบ

สาํเนาสมดุเงินฝากหนา้ท่ีมีชื่อผูจ้องซือ้และเลขท่ีบญัชีเงินฝาก หรือสาํเนาแสดงรายการเคล่ือนไหวของรายการบญัชี (Bank 

Statement) พรอ้มทั้งลงนามรับรองสาํเนาถูกต้องมากับใบจองซือ้ หรือในกรณีท่ีผู้จัดจาํหน่ายหลักทรัพย์ไม่สามารถ

ดาํเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ โดยวิธีการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย ์หรือบญัชีกระแสรายวนัท่ีเปิดไว้

กับธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซือ้ได ้ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการ

จาํหน่าย หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายรายท่ีมีหนา้ท่ีคืนเงินค่าจองซือ้ จะดาํเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผู้

จองซือ้เป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟทข์ีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ี

ระบใุนใบจองซือ้  

 ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้เลือกรบัคืนเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค หรือในกรณีท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหลักทรพัยไ์ม่สามารถ

ดาํเนินการคืนเงินโดยโอนเขา้บัญชีเงินฝาก และดาํเนินการคืนเงินค่าจองซือ้เป็นเช็คแทน ผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบ

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสาํนกัหกับญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถา้มี) ทัง้นี ้ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุน้

สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดดงักล่าว นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกนัการจาํหน่าย หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายรายท่ีมีหนา้ท่ีตอ้งคนืเงินค่าจองซือ้แต่ไม่สามารถจดั

ส่งคืนไดโ้ดยถกูตอ้งภายในระยะเวลาดงักล่าว จะตอ้งชาํระดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ โดยคาํนวณจาก
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จาํนวนเงิน ค่าจองซือ้หุน้สามญัท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรนบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าว จนถึงวนัท่ีผูจ้องซือ้ไดร้บัคืน

เงินค่าจองซือ้หุน้แลว้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากไดม้ีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัทางไปรษณียล์งทะเบียน

ตามท่ีอยู่ท่ีระบุในใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัคืนเงินค่าจองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มีสิทธิ

เรียกรอ้งดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

 ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ หรือการสญูหายในการจดัส่ง

เช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย

ดงักล่าว เช่น ขอ้มลูชื่อ ท่ีอยู่ ของผูจ้องซือ้ท่ีระบไุวใ้นใบจองซือ้ ขอ้มลูบญัชีธนาคาร หรือขอ้มลูอ่ืน ๆ ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้น 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายดงักล่าวจะไม่รบัผิดชอบ

ต่อความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากกรณีดงักล่าว 

 

 6.9.2 กรณีทีผู้่จองซือ้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจาํนวนหุน้สามัญทีจ่องซือ้ 

 ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย รายท่ี

เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สามญัจากผูจ้องซือ้ท่ีไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัไม่ครบตามจาํนวนท่ีจองซือ้รายนัน้ ๆ  จะดาํเนินการคืนเงนิ           

ค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ท่ีไม่ไดร้บัการจัดสรรหุน้

สามญัครบตามจาํนวนท่ีจองซือ้ ตามท่ีผูจ้องซือ้ระบไุวใ้นใบจองซือ้ภายในระยะเวลาดงัต่อไปนี ้

ประเภทผู้จองซือ้ ช่องทางการคนืเงนิ 

ระยะเวลาคืนเงนิ 

นับจากวนัสิน้สุด

ระยะเวลาการจองซือ้ 

ผูจ้องซือ้เป็นผูใ้ชบ้ริการของ

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

 นาํเขา้บัญชีเงินฝากธนาคารของลูกคา้  

ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) 

หรือ 

 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามท่ีระบุไว้

 ในใบจองซือ้ 

ภายใน 5 วนัทาํการ 

ผูจ้องซือ้ไม่ไดเ้ป็น

ผูใ้ชบ้รกิารของผูจ้ดั

จาํหน่ายหลกัทรพัย ์

 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามท่ีระบุไว้

 ในใบจองซือ้ หรือ 

ภายใน 7 วนัทาํการ 

 เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผูจ้องซือ้หุน้สามญั

ตามชื่อท่ีระบไุวใ้นใบจองซือ้ และส่งทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไว้

ในใบจองซือ้ 

ภายใน 10 วนัทาํการ 

 ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้เลือกรบัคืนเงินค่าจองซือ้โดยการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคาร ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่าย

และรบัประกนัการจาํหน่าย หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายรายท่ีมีหนา้ท่ีคืนเงินค่าจองซือ้ จะคืนเงินค่าจองซือ้

ในส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรโดยวิธีโอนเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรพัย ์หรือบญัชีกระแสรายวนัท่ีเปิดไวก้ับ

ธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซือ้ โดยชื่อผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นชื่อเดียวกบัชื่อเจา้ของบญัชเีงนิฝากเท่านัน้  ในกรณีท่ี

ผูจ้องซือ้รายใดมิไดแ้นบสาํเนาสมดุเงินฝากหนา้ท่ีมีชื่อผูจ้องซือ้และเลขท่ีบญัชีเงินฝาก หรือสาํเนาแสดงรายการเคล่ือนไหว

ของรายการบัญชี (Bank Statement) พรอ้มทั้งลงนามรับรองสาํเนาถูกตอ้งมากับใบจองซือ้ หรือในกรณีท่ีผู้จัดจาํหน่าย
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หลกัทรพัยไ์ม่สามารถดาํเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรร โดยวิธีการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคาร

ประเภทออมทรพัย ์หรือบญัชีกระแสรายวนัท่ีเปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซือ้ได ้ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด

ก็ตาม ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายรายท่ีมีหนา้ท่ีคืนเงิน

ค่าจองซือ้ จะดาํเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดราฟทข์ีด

ครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยส่งทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนใบจองซือ้  

 ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้เลือกรบัคืนเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค หรือในกรณีท่ีผูจ้ดัจาํหน่ายหลักทรพัยไ์ม่สามารถ

ดาํเนินการคืนเงินโดยโอนเขา้บญัชเีงนิฝาก และดาํเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ในส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรเป็นเช็คแทน ผูจ้องซือ้

จะตอ้งเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสาํนักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี ้ในกรณีท่ีไม่

สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัในส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนดดงักล่าว นบัจาก

วันสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ ผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย หรือผูจ้ัดจาํหน่ายและรบัประกันการ

จาํหน่ายรายท่ีมีหนา้ท่ีคืนเงินค่าจองซือ้จะตอ้งชาํระดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ โดยคาํนวณจากจาํนวน

เงินค่าจองซือ้หุน้สามญัท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรนบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าว จนถึงวนัท่ีผูจ้องซือ้หุน้ไดร้บัคืนเงินค่า

จองซือ้หุน้สามญัในส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรร อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากไดม้ีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัใน

ส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุในใบจองซือ้โดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัคืนเงิน

ค่าจองซือ้ในส่วนท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรแลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป 

 ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ หรือการสญูหายในการจดัส่ง

เช็ค ซึ่งไม่ใชค่วามผิดของผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย

ดงักล่าว เช่น ขอ้มลูชื่อ ท่ีอยู่ ของผูจ้องซือ้ท่ีระบไุวใ้นใบจองซือ้ ขอ้มลูบญัชีธนาคาร หรือขอ้มลูอ่ืน ๆ ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้น 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่ายดงักล่าวจะไม่รบัผิดชอบ

ต่อความเสียหาย  ใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากกรณีดงักล่าว 

 

 6.9.3 กรณีทีผู้่จองซือ้ไม่ได้รับการจดัสรรหุ้นสามัญเน่ืองจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงนิค่าจองซือ้ 

หุ้นสามัญหรือเน่ืองจากการปฏิบัติผิดเงือ่นไขการจองซือ้ 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย ท่ีเป็น

ผูร้บัจองซือ้หุน้สามญัจากผูจ้องซือ้ท่ีไม่ไดร้บัจดัสรรรายนัน้ ๆ จะดาํเนินการคืนเช็คค่าจองซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ท่ีไม่ได้

รบัการจดัสรรหุน้สามญั อนัเน่ืองมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัตามเช็คค่าจองซือ้หุน้สามญั โดยผู้

จองซือ้จะตอ้งติดต่อขอรบัเช็คฉบบัดงักล่าวคืนจากผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย หรือผูจ้ดัจาํหน่าย

และรบัประกนัการจาํหน่ายดงักล่าว ภายใน 10 วนั นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หากผูจ้องซือ้ไม่ทาํการติดตอ่ขอรบั

เช็คภายในระยะเวลาดังกล่าว ผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย และผูจ้ัดจาํหน่ายและรบัประกันการ

จาํหน่ายรายท่ีเป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สามญัจากผูจ้องซือ้ท่ีไม่ไดร้บัจดัสรรรายนัน้ ๆ จะจดัส่งเช็คคืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบใุนใบจองซือ้ 

ทั้งนี ้หากผู้จองซือ้ไม่ไดร้ับการจัดสรรหุ้นสามัญอันเน่ืองมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซือ้ 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายรายท่ีเป็นผูร้บัจองซือ้หุน้

สามญัจากผูจ้องซือ้ท่ีปฏิบตัิผิดเงื่อนไขการจองซือ้ดงักล่าว จะดาํเนินการใหม้ีการคืนเงินค่าจองซือ้ตามท่ีผูจ้องซือ้ระบไุวใ้นใบ

จองซือ้ภายในระยะเวลาดงัต่อไปนี ้
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ประเภทผู้จองซือ้ ช่องทางการคนืเงนิ 
ระยะเวลาคืนเงนิ 
นับจากวนัสิน้สุด

ระยะเวลาการจองซือ้  

ผูจ้องซือ้เป็นผูใ้ชบ้รกิารของ 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

 นาํเขา้บญัชเีงินฝากธนาคารของลกูคา้  

ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมตั ิ(ATS) 

หรือ 

 โอนเงินผ่านบญัชีธนาคารตามท่ีระบไุว้

 ในใบจองซือ้ 

ภายใน 5 วนัทาํการ 

ผูจ้องซือ้ไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิาร

ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

 โอนเงินผ่านบญัชีธนาคารตามท่ีระบไุว้

 ในใบจองซือ้ หรือ 

ภายใน 7 วนัทาํการ 

 เช็คขดีครอ่มสั่งจ่ายผูจ้องซือ้หุน้สามญั

ตามชื่อท่ีระบไุวใ้นใบจองซือ้ และส่ง

ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุ

ไวใ้นใบจองซือ้ 

ภายใน 10 วนัทาํการ 

 โดยผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสาํนกั 

หกับญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถา้มี) 

 

 6.9.4 กรณีทีมี่การยกเลกิการเสนอขายหุ้นสามัญ 

(ก) กรณีท่ีเกิดเหตุการณท่ี์ระบุไวใ้นขอ้ 6.3.1 เงื่อนไขในการจดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์และผูจ้ดัการการ

จดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายใชสิ้ทธิยกเลิกการเสนอขายและการจดัจาํหน่ายหุน้สามญั ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้ทกุรายใช้

สิทธิยกเลิกการจองซือ้หุน้สามญัทนัที 

(ข) กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์อ่ืนใดท่ีทาํให้บริษัทตอ้งระงับ หรือหยุดการเสนอขายหุ้นสามัญ หรือไม่

สามารถส่งมอบหุน้สามญัท่ีเสนอขายได ้และผูจ้องซือ้ไดใ้ชสิ้ทธิยกเลิกการจองซือ้หุน้สามญั โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งแจง้ความ

ประสงคต์่อผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย หรือผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย ซึ่งเป็นผูร้บั

จองซือ้ ภายใน 5 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีเกิดเหตกุารณด์งักล่าว 

  หากเกิดเหตุการณต์ามขอ้ (ก) หรือขอ้ (ข) ผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย และ 

ผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่ายรายท่ีรบัจองซือ้หุน้สามญัจากผูจ้องซือ้ท่ียกเลิกการจองซือ้ดงักล่าวจะดาํเนินการให้

มีการส่งมอบเงินค่าจองซือ้หุน้สามญั โดยไม่มีดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใด ๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายท่ีไดใ้ชสิ้ทธิยกเลิกการจองซือ้

หุน้สามญันัน้ ๆ ตามชื่อท่ีระบไุวใ้นใบจองซือ้โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสาํนกัหกั

บญัชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถา้มี) ตามช่องทางการคืนเงินดงันี ้
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ประเภทผู้จองซือ้ ช่องทางการคนืเงนิ 

ระยะเวลาคืนเงนิ 
นับจากวนัยกเลิกการเสนอ
ขายหรือวันทีผู้่จัดจาํหน่าย
หลักทรัพยไ์ด้รับแจ้งยกเลิก

การจองซือ้จากผู้จองซือ้  

ผูจ้องซือ้เป็นผูใ้ชบ้รกิารของ 

ผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

 นาํเขา้บญัชเีงินฝากธนาคารของลกูคา้  

ผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมตั ิ(ATS) 

หรือ 

 โอนเงินผ่านบญัชีธนาคารตามท่ีระบไุวใ้น 

ใบจองซือ้ 

ภายใน 5 วนัทาํการ 

ผูจ้องซือ้ไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิาร

ของผูจ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัย ์

 โอนเงินผ่านบญัชีธนาคารตามท่ีระบไุว้

 ในใบจองซือ้ หรือ 

ภายใน 7 วนัทาํการ 

 เช็คขดีครอ่มสั่งจ่ายผูจ้องซือ้หุน้สามญั

ตามชื่อท่ีระบไุวใ้นใบจองซือ้ และส่งทาง

ไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบไุวใ้น 

ใบจองซือ้ 

ภายใน 10 วนัทาํการ 

ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด

ดังกล่าวผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย หรือผูจ้ัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย รายท่ีมีหนา้ท่ี

รบัผิดชอบในการส่งคืนเงินดงักล่าวจะตอ้งชาํระดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ โดยคาํนวณจากจาํนวนเงิน

ค่าจองซือ้หุน้สามญัท่ีไม่ไดร้บัการจดัสรรนบัจากวนัท่ีพน้กาํหนดระยะเวลาดงักล่าว จนถึงวนัท่ีผูจ้องซือ้ไดร้บัชาํระคืนเงินค่า

จองซือ้หุน้สามญั อย่างไรก็ด ีไม่ว่ากรณีใด ๆ หากไดม้ีการโอนเงินค่าจองซือ้เขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ผ่านระบบการโอน

เงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ตามท่ีระบไุวใ้นใบจองซือ้

หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัทางไปรษณียล์งทะเบียนตามท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นใบจองซือ้โดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูจ้อง

ซือ้ไดร้บัเงินค่าจองซือ้คืนแลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป และจะ

ไม่เรียกรอ้งใหผู้จ้ดัจาํหน่ายหลกัทรพัยร์บัผิดใด ๆ จากการยกเลิกการเสนอขายหรือการจดัจาํหน่ายหุน้สามญัแต่อย่างใด 

หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ หรือการสญูหายในการจดัส่งเช็ค  

ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผูจ้ัดการการจัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย และผูจ้ัดจาํหน่ายและรบัประกันการจาํหน่าย

ดงักล่าว เช่น ขอ้มลูชื่อ ท่ีอยู่ ของผูจ้องซือ้ท่ีระบไุวใ้นใบจองซือ้ ขอ้มลูบญัชีธนาคาร หรือขอ้มลูอ่ืน ๆ ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้น 

ผูจ้ดัการการจดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย และผูจ้ดัจาํหน่ายและรบัประกนัการจาํหน่าย จะไม่รบัผิดชอบต่อความ

เสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึน้จากกรณีดงักล่าว 

 

 6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย ์

ปัจจุบนัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์ดต้กลงรบัหนา้ท่ีเป็นนายทะเบียนหุน้ใหก้ับบริษัท และใหบ้รกิารรบัฝากใบหุน้ท่ี

จองซือ้ในการเสนอขายครัง้นี ้กล่าวคือ ผูจ้องซือ้สามารถใชบ้ริการของศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์เพ่ือขอใหน้าํหุน้สามญัท่ีตน

ไดร้บัการจดัสรรเขา้สู่ระบบซือ้ขายแบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ไดท้นัที ทัง้นี ้เพ่ือใหผู้จ้องซือ้สามารถขายหุน้สามญัใน 
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ตลาดหลักทรพัยฯ์ ไดท้ันทีท่ีตลาดหลักทรพัยฯ์ อนุญาตใหหุ้น้สามัญของบริษัทเริ่มทาํการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลักทรพัยฯ์  

 

ในการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี ้ผูจ้องซือ้สามารถเลือกใหบ้รษิัทดาํเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึง ดงัต่อไปนี ้

(1) ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้ประสงคท่ี์จะฝากหุน้สามัญไวใ้นบญัชีของบริษัทหลักทรพัยซ์ึ่งผูจ้องซือ้มีบัญชีซือ้ขาย

หลักทรพัยอ์ยู่ ในกรณีนี ้บริษัทจะดาํเนินการนาํหุน้สามญัท่ีไดร้บัจดัสรรไวใ้นชื่อ “บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศ

ไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุน้สามญัท่ีบรษิัทหลกัทรพัยน์ัน้ฝากหุน้สามญั

อยู่ และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้  

 ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้จะบนัทึกยอดบญัชีจาํนวนหุน้สามญัท่ีผูจ้องซือ้ฝากไว ้ในกรณีดงักล่าว ผูท่ี้ไดร้บั

การจดัสรรจะสามารถขายหุน้สามญัท่ีไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัทีท่ีหุน้สามญัของบรษิัทเริ่มทาํการซือ้ขาย

ใน ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้เลือกใหบ้ริษัทดาํเนินการตามขอ้ 6.10 (1)  นี ้ชื่อของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรงกบัชื่อเจา้ของ

บญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยท่ี์ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัยด์งักล่าว มิฉะนัน้แลว้บริษัทขอ

สงวนสิทธ์ิดาํเนินการนาํหุน้สามญัตามจาํนวนท่ีไดร้บัการจดัสรรนัน้ไวใ้นชื่อ “บรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

เพ่ือผูฝ้าก” โดยนาํหุน้เขา้ฝากในบัญชีบริษัทผูอ้อกหลักทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 ทั้งนี ้ผูจ้องซือ้สามารถมอบหมายใหบ้ริษัท

หลักทรพัยท่ี์ผูจ้องซือ้มีบัญชีซือ้ขายหลักทรพัย ์ดาํเนินการโอนหุน้ดังกล่าวเขา้บัญชีซือ้ขายหลักทรพัยท่ี์เป็นชื่อของผูจ้องซือ้ได้

ต่อไป  

(2) ในกรณีท่ีผูจ้องซือ้ประสงคท่ี์จะฝากหุน้สามญัในบญัชีของบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 กรณี

นี ้บริษัทจะดาํเนินการนาํหุน้สามญัท่ีไดร้บัจดัสรรฝากไวก้บัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอด

บญัชีจาํนวนหุน้สามญัตามจาํนวนท่ีผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 และออก

หลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ โดยผู้จองซือ้จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์พรอ้มแนบเอกสารท่ีเก่ียวข้องตามท่ีศูนย์รับฝาก

หลกัทรพัยก์าํหนด พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลูเพ่ือนาํส่งใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้หากปรากฏขอ้บ่งชีว้า่ 

ผูจ้องซือ้เป็นบุคคลอเมริกันตามกฎหมาย FATCA ผูจ้องซือ้ยินยอมท่ีจะรบัการจดัสรรหุน้สามญัเป็นใบหุน้ และยินยอมให้

จดัส่งใบหุน้ใหผู้จ้องซือ้ตามชื่อท่ีอยู่ท่ีระบุไวใ้นใบจองซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบียน และมอบหมายใหบ้ริษัทดาํเนินการใด ๆ 

เพ่ือทาํใหก้ารจดัทาํใบหุน้และส่งมอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน [•] วนันบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ดงันัน้ ผูจ้อง

ซือ้อาจไดร้บัใบหุน้หลงัวนัซือ้ขายวนัแรกในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ซึ่งบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถขายหุน้ท่ี

ไดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัท่ีหุน้สามญัของบรษิัทเริ่มทาํการซือ้ขายไดใ้นวนัแรกในตลาดหลกัทรพัยฯ์  

นอกจากนี ้หากผูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะกรอกหรือนาํส่งแบบฟอรม์พรอ้มแนบเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีศนูยร์บัฝาก

หลกัทรพัยก์าํหนด  หรือกรอกขอ้มลูไม่ครบถว้น หรือไม่ระบุเลือกวิธีการส่งมอบหุน้สามญักรณีใดกรณีหน่ึงในใบจองซือ้หรือ

ระบุไม่ชัดเจน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ดาํเนินการนาํหุน้สามัญตามจาํนวนท่ีไดร้บัการจัดสรรนั้นไวใ้นชื่อ “บริษัท ศูนยร์บัฝาก

หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพ่ือผูฝ้าก” โดยนาํหุน้เขา้ฝากในบญัชีบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขท่ี 600 ซึ่งผูจ้องซือ้

สามารถมอบหมายให้บริษัทหลักทรัพยท่ี์ผู้จองซือ้มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพยด์าํเนินการโอนหุ้นดังกล่าวเข้าบัญชีซือ้ขาย

หลกัทรพัยท่ี์เป็นชื่อของผูจ้องซือ้ไดต้่อไป  

ทั้งนี ้ผู้จองซือ้สามารถแจ้งความประสงคใ์นการขอออกใบหุ้นได ้ภายหลังหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนซือ้ขาย 

ในตลาดหลักทรัพยฯ์ และไดม้ีการฝากหุ้นสามัญตามจาํนวนท่ีไดร้ับการจัดสรรนั้นเขา้บัญชีซือ้ขายหลักทรัพยห์รือบัญช ี



                          บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด )มหาชน(  
                                                                                      Function International Public Company Limited 

                                                                                                                          

ส่วนที่ 4.6 การจอง การจาํหน่าย และการจดัสรร หนา้ 30 

บริษัทผูอ้อกหลักทรพัยแ์ลว้ โดยผูจ้องซือ้จะเสียค่าธรรมเนียมตามท่ี บริษัท ศูนยร์บัฝากหลักทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั 

กาํหนด 

 

   

 























































 

 

 

                                                                                                                                                                    

 

บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
Function International Public Company Limited 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 1 

 

รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอาํนาจควบคุม ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

และการเงนิ ผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาํบัญชี เลขานุการบริษัท 



  

 

                                                                                                                                                                    

 

บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
Function International Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 1 

 

ประวัติกรรมการและผู้บริหาร บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

ช่ือ-นามสกุล / 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน

การถอืหุ้น

ในบริษัท 

ณ วันที ่30 

กันยายน 

2564 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. ดร. นริศ ชัยสูตร 

ประธานกรรมการ / กรรมการ

อิสระ / กรรมการกาํกบัดแูล

กิจการที่ดี 

 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมการ 20 มกราคม 2561 

 

(เลขบัตรประชาชน  

3 1005 01872 74 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 - ปริญญาเอก ทางเศรษฐศาสตร ์ 

มหาวิทยาลยัฮาวาย, สหรฐัอเมริกา 

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ 
 

- Finance for Non-Finance Directors 

(FND) รุน่ที่ 19/2005 โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย  

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 32/2005 โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Director Certification Program 

(DCP) รุน่ที่ 82/2006 โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Advance Audit Committee 

Program (AACP) รุน่ที่ 29/2018 โดย

สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

ไม่มี 

 

- 2561 – ปัจจบุนั 

 

 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

2559 – ปัจจบุนั 

2556 – ปัจจบุนั 

 

 

 

เม.ย. 2564 – ปัจจบุนั 

 

 

2558 – ปัจจบุนั 

ประธานกรรมการ / 

กรรมการอิสระ /  

กรรมการกาํกบัดแูล

กิจการที่ดี 

ประธานกรรมการ / 

กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการ

บรรษัทภิบาลและสรรหา / 

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 

กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

ประธานกรรมการ /

กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการ 

บมจ. ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่น

แนล 

 

 

บมจ. บา้นป ูเพาเวอร ์

 

 

 

 

บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์ 

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมม่ี 

 

 

 

บมจ. สหอตุสาหกรรมนํา้มนั

ปาลม์ 

 

บจก. อารเ์อ็กซ ์

 

ผลิต นาํเขา้ และขายส่งผลิตภณัฑ์

เกี่ยวกบัระบบนํา้อย่างครบวงจร 

 

 

ผลิตและส่งไฟฟ้า 

 

 

 

 

ซือ้/ขายอสงัหาริมทรพัย ์

กิจกรรมการจดัพิมพ ์จาํหน่ายหรือ

เผยแพรด่นตรี 

 

 

ผลิตและจาํหน่าย นํา้มนัปาลม์ดิบ 

นํา้มนัเมล็ดในปาลม์ 

 

การขายส่งสินคา้ทางเภสชัภณัฑ์

และทางการแพทย ์



  

 

                                                                                                                                                                    

 

บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
Function International Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 2 

 

ช่ือ-นามสกุล / 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ณ วันที ่30 

กันยายน 

2564 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

1. ดร. นริศ ชัยสูตร  - Role of the Chairman Program รุน่ที่ 

45/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

ไม่มี ไม่มี ปัจจบุนั 

 

2561 – ปัจจบุนั 

 

2555 – 2561 

 

ประธานกรรมการ 

 

ประธานกรรมการ 

 

กรรมการ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บจก. อารเ์อ็กซ ์แมนแูฟคเจอ

ร่ิง 

บจก. ทราเวลเล็กซ ์(ไทย

แลนด)์ 

บมจ. ฟอรจ์นู พารท์ อินดสัตรี ้

จาํหน่าย ผลติและแบ่งบรรจยุา

รกัษาโรค 

การแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศ 

 

การผลิตชิน้ส่วนและอปุกรณเ์สริม

อ่ืน ๆ สาํหรบัยานยนต ์

2. ดร. วิกร ภูวพัชร ์

กรรมการ /  

ประธานกรรมการบริหาร / 

ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง / กรรมการกาํกบั

ดแูลกิจการทีด่ี / ประธาน

เจา้หนา้ที่บริหาร 

 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมการ 3 มกราคม 2540 

 

 

52 -  ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดษุฎบีณัฑิต 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

-  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต  

- ปริญญาตรี ครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม

บณัฑิต สถาบนัเทคโนโลยีพระจอม

เกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 168/2017 โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Director Certification Program 

(DCP) รุน่ที่ 268/2018 โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- หลกัสตูรผูบ้ริหารระดบัสงู สถาบนั

วิทยาการตลาดทนุ (วตท.) 

สามีนางวรญา  

ภวูพชัร ์

6.66% 

(21,297,700 

หุน้) 

2540 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

 

2548 – ปัจจบุนั 

 

2553 – ปัจจบุนั 

2559 – ปัจจบุนั 

 

2559 – มิ.ย. 2563 

2554 - 2561 

กรรมการ /  

ประธานกรรมการบริหาร /  

ประธานกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง / กรรมการ

กาํกบัดแูลกิจการที่ดี / 

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

บมจ. ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่น

แนล 

 

 

 

 

บจก. ฟังกช์ั่น มารีน 

 

บจก. ศรีชงโค 

บจก. ฟังกช์ั่น กรุ๊ป 

 

บจก. คอสกา้ คอสเมติก 

บจก. ไทยเทอรเ์ม็กซ ์

ผลิต นาํเขา้ และจาํหน่าย

ผลิตภณัฑเ์กี่ยวกบัระบบบาํบดันํา้

อย่างครบวงจร 

 

 

 

จาํหน่ายและซ่อมแซม เรือ 

เคร่ืองยนต ์เรือทกุประเภท 

โรงแรม รีสอรท์และหอ้งชดุ 

กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ที่ไม่ได้

ลงทนุในธุรกิจการเงิน 

ขายส่งเคร่ืองสาํอาง 

ผลิต จาํหนา่ย ใหเ้ช่า ติดตัง้เรือ 

เคร่ืองกรองนํา้ ตูน้ ํา้ ป้ัมนํา้ 



  

 

                                                                                                                                                                    

 

บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
Function International Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 3 

 

ช่ือ-นามสกุล / 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษัท ณ 

วันที ่30 

กันยายน 

2564 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

3. ว่าทีร้่อยตรีธนโชติ แสน

หาญ 

กรรมการ / 

กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 

ประธานเจา้หนา้ทีส่ายงาน

บริหาร 

 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมการ 12 พฤษภาคม 

2560  

 

 

45 - ปริญญาโท การบญัชี มหาวิทยาลยั

เกริก 

- ปริญญาตรี การบญัชี มหาวิทยาลยั

ราชภฏัวไลยอลงกรณใ์นพระบรม

ราชปูถมัภ ์

- ปริญญาตรี การจดัการทั่วไป 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ 143/2017 โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- How to Develop a Risk 

Management Plan (HRP) รุน่ที่ 

20/2018 โดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Company Secretary Program 

(CSP) รุน่ที่ 94/2018 โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- CFO’s ORIENTATION COURSE 

for New IPOs รุน่ที่ 3 โดยตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ไม่มี ไม่มี 2560 – ปัจจบุนั 

2561 – ปัจจบุนั 

2554 – ปัจจบุนั 

 

 

 

ม.ค. – พ.ย. 2562 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

ประธานเจา้หนา้ทีส่าย

งานบริหาร / (รกัษาการ) 

ผูอ้าํนวยการสายงาน

ทรพัยากรมนษุย ์

(รกัษาการ) ประธาน

เจา้หนา้ที่สายงานบญัชี

และการเงิน 

 

 

    บมจ. ฟังกช์ั่น อินเตอร ์

    เนชั่นแนล 

 

 

บจก. ฟังกช์ั่น อินเตอร์

เนชั่นแนล 

 

 

 

 

 

ผลิต นาํเขา้ และขายส่งผลิตภณัฑ์

เกี่ยวกบัระบบนํา้อย่างครบวงจร 

 



  

 

                                                                                                                                                                    

 

บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
Function International Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 4 

 

ช่ือ-นามสกุล / 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ณ วันที ่30 

กันยายน 

2564 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

4. นายสุรพงษ ์รุ่งแจ้ง 

กรรมการ / 

กรรมการบริหาร 

 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมการ 12 พฤษภาคม 

2560  

 

 

60 - ปริญญาตรี วิทยาการจดัการ  

สาขาการจดัการทั่วไป 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 154/2018 โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

ไม่มี ไม่มี 2560 – ปัจจบุนั 

2561 – ปัจจบุนั 

2549 – ปัจจบุนั 

กรรมการ 

กรรมการบริหาร 

ผูอ้าํนวยการสายงาน

จดัซือ้ผลติภณัฑ ์

      

     บมจ.ฟังกช์ั่น อินเตอร ์

     เนชั่นแนล 

 

ผลิต นาํเขา้ และขายส่งผลิตภณัฑ์

เกี่ยวกบัระบบนํา้อย่างครบวงจร 

 

5. นายชรัณ เลิศธีรพจน ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน 

 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมการ 1 ธันวาคม 2560  

 

ช่ือเดิม  

นายถนอม เลิศธีรพจน ์

 

 

 

60 - ปริญญาโท การพฒันาทรพัยากร

มนษุยแ์ละองคก์าร (HROD) 

สถาบนัพฒันบริหารศาสตร ์

- ปริญญาตรี การจดัการทั่วไป 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบรีุ 
 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 154/2018 โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ไม่มี ไม่มี ธ.ค. 2560 – ปัจจบุนั 

 

 

 

2558 – ปัจจบุนั 

 

2558 – ปัจจบุนั 

2561 – 2564 

กรรมการ / 

กรรมการบริหาร / 

กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

กรรมการผูจ้ดัการ 

 

กรรมการ 

ผูพิ้พากษาแรงงานสมทบ  

 

บมจ. ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่น

แนล 

 

 

บ จก . เอ อี ซี . ค อนเน็คชั่ น 

แอนด ์ดีเวล๊อปเมนต ์

บจก. ตรีสกลุเอ็นจีเนียร่ิง 

ศาลเยาวชนและครอบครวั  

จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

ผลิต นาํเขา้ และขายส่งผลิตภณัฑ์

เกี่ยวกบัระบบนํา้อย่างครบวงจร 

 

 

กิจกรรมใหค้าํปรกึษาดา้นการ

บริหารจดัการ 

กิจการรบัเหมาก่อสรา้ง 



  

 

                                                                                                                                                                    

 

บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
Function International Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 5 

 

ช่ือ-นามสกุล / 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ณ วันที ่30 

กันยายน 

2564 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

6. ผศ. อัมพร เทีย่งตระกูล 

กรรมการ / กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมการ 1 ธันวาคม 2560  

 

 

65 - ปริญญาโท การบญัชี (MS) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาโท การบญัชี (MBA) 

มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

- ปริญญาตรี การบญัชี  

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 
 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 153/2018 โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ไม่มี ไม่มี 2560 – ปัจจบุนั 

 

 

2561 – ปัจจบุนั 

 

2559 – ปัจจบุนั 

2560 – 2563 

 

กรรมการ / กรรมการอิสระ 

/ ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 

ที่ปรกึษาการวางระบบ

บญัชีและควบคมุภายใน 

ที่ปรกึษา 

กรรมการ 

บมจ. ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่น

แนล 

 

บจก. เกษมชยัฟู๊ ด 

 

บจก. เจ แอนด ์ที ออดิทติง้ 

บจก. เจเอสทเูอ แอคเคา้นต์ิง้ 

แอนด ์บิสซิเนส คอนซลั

แทนส ์

 

ผลิต นาํเขา้ และขายส่งผลิตภณัฑ์

เกี่ยวกบัระบบนํา้อย่างครบวงจร 

 

การผลิตอาหารสาํเรจ็รูปสาํหรบั

เลีย้งปศสุตัวใ์นฟารม์ 

ใหบ้ริการตรวจสอบบญัชี 

การทาํบญัชี การตรวจสอบบญัชี

และการใหค้าํปรกึษาดา้นภาษี 

7. พล.ต.ท.สุรพงษ ์ชัยจันทร ์

กรรมการ / กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมการ 1 ธันวาคม 2560  

 

 

 

57 - ปริญญาโท รฐัศาสตรมหาบณัฑิต 

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

- ปริญญาตรี รฐัประศาสนศาสตร

บณัฑิต นกัเรียนนายรอ้ยตาํรวจ รุน่ที่ 

40 
 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 154/2018 โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

ไม่มี ไม่มี 2560 – ปัจจบุนั 

 

 

 

 

ต.ค. 2563 – ปัจจบุนั 

ต.ค. 2562 – ก.ย. 2563 

2560 - ก.ย. 2562 

2560 

2558 - 2560 

กรรมการ /  

กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ผูบ้ญัชาการ 

รองผูบ้ญัชาการ  

รองผูบ้ญัชาการ 

ผูบ้งัคบัการ 

ผูบ้ญัชาการ 

บมจ.ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่น

แนล 

 

 

 

สาํนกังานกฎหมายและคด ี

สาํนกังานตรวจคนเขา้เมือง 

ตาํรวจภธูรภาค 7 

ตาํรวจภธูรจงัหวดัสมทุรสาคร 

ตาํรวจภธูรจงัหวดัเพชรบรีุ 

ผลิต นาํเขา้ และขายส่งผลิตภณัฑ์

เกี่ยวกบัระบบนํา้อย่างครบวงจร 

 



  

 

                                                                                                                                                                    

 

บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
Function International Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 6 

 

ช่ือ-นามสกุล / 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ณ วันที ่30 

กันยายน 

2564 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

8. พลเอก พิชิต บุญญาธิการ 

กรรมการ / กรรมการอิสระ / 

ประธานกรรมการกาํกบัดแูล

กิจการที่ดี / กรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมการ 1 ธันวาคม 2560  

 

 

 

65 - ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบณัฑิต 

โรงเรียนนายรอ้ยพระจลุจอมเกลา้ 
 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 153/2018 โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ไม่มี ไม่มี 2560 - ปัจจบุนั กรรมการ /  

กรรมการอิสระ /  

ประธานกรรมการกาํกบั

ดแูลกิจการทีด่ี /  

กรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 

บมจ. ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่น

แนล 

 

ผลิต นาํเขา้ และขายส่งผลิตภณัฑ์

เกี่ยวกบัระบบนํา้อย่างครบวงจร 

 

9. นายทวีศักดิ ์ฟุ้งเกียรติ

เจริญ 

กรรมการ / กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมการ 20 มกราคม 2561 

 

 

66 - ปริญญาตรี พาณิชยศ์าสตรบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

- ปริญญาตรี นิตศิาสตรบ์ณัฑิต 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
 

- Director Certification Program 

(DCP) รุน่ที่ 261/2018 โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

ไม่มี ไม่มี 2561 – ปัจจบุนั 

 

 

มี.ค. 2564 – ปัจจบุนั 

 

2561 – พ.ค. 2563 

ก.ย. 2561 – ก.ค. 2563 

 

 

กรรมการ /  

กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสภาวิทยาลยั 

 

กรรมการ 

กรรมการ /  

ประธานคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

 

บมจ. ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่น

แนล 

 

มหาวิทยาลยัการจดัการและ

เทคโนโลยีอีสเทิรน์ 

ธนาคารออมสิน 

บมจ. ทิพยประกนัภยั 

 

ผลิต นาํเขา้ และขายส่งผลิตภณัฑ์

เกี่ยวกบัระบบนํา้อย่างครบวงจร 

 

 

 

ธนาคารพาณิชย ์

การประกนัวินาศภยั 

 



  

 

                                                                                                                                                                    

 

บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
Function International Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 7 

 

ช่ือ-นามสกุล / 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ณ วันที ่30 

กันยายน 

2564 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

9. นายทวีศักดิ ์ฟุ้งเกียรติ

เจริญ 

 

 

 

    2552 – เม.ย. 2561 

 

 

2556 และ 2560 

 

กรรมการบริหารเเละ

ผูบ้ริหารเเผน 

 

กรรมการ 

 

บจก. พี เเพลนเนอร ์

 

 

ธนาคารพฒันาวสิาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดย่อม 

แห่งประเทศไทย 

การใหบ้ริการที่ปรกึษาดา้นบริหาร

ทรพัยส์ิน การจดัการปรบัปรุง 

โครงสรา้งองคก์ร ฟ้ืนฟกูิจการ 

 

10. รศ.ดร. ระพีพรรณ 

พิริยะกุล 

กรรมการ /  

กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมการ 21 กุมภาพันธ ์

2561  

 

 

 

 

 

73 - ปริญญาเอก วิศวกรรมคอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

- ปริญญาโท สถิตปิระยกุต ์สถาบนั

บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

- ปริญญาตรี คณติศาสตร ์

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 153/2018 โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- Risk Management Program for 

Corporate Leaders (RCL) รุน่ 

15/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

 

ไม่มี ไม่มี 2561 – ปัจจบุนั 

 

 

2560 – ปัจจบุนั 

 

 

2518 – 2560 

กรรมการ /  

กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

อาจารยพิ์เศษ ประจาํ

ภาควิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

อาจารย ์ประจาํภาควิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร ์

บมจ. ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่น

แนล 

 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

 

 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

ผลิต นาํเขา้ และขายส่งผลิตภณัฑ์

เกี่ยวกบัระบบนํา้อย่างครบวงจร 

 

 



  

 

                                                                                                                                                                    

 

บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
Function International Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 8 

 

ช่ือ-นามสกุล / 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ณ วันที ่30 

กันยายน 

2564 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

10. รศ.ดร. ระพีพรรณ 

พิริยะกุล 

 - IT Government and Cyber  

Resilience Program (ITG) รุน่ที่ 

10/2019 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนั

กรรมการบริษัทไทย 

- Financial Statements for Directors 

(FSD) รุน่ 38/2019 โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

      

11.นายอรุณศักดิ ์วงศก์วี

วิทย ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

วันทีไ่ด้รับแต่งตั้งเป็น

กรรมการ 12 ธันวาคม 

2562  

 

 

 

 

 

 

47 - อยู่ระหว่างการศกึษาปริญญาตรี  
 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 143/2017 โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

- ผ่านการอบรมหลกัสตูร Director 

Certification Program (DCP) รุน่ที่ 

298/2020 โดยสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย 

นอ้งชายนาง

วรญา ภวูพชัร ์

ไม่มี 2563 – ปัจจบุนั 

 

2562 – ปัจจบุนั 

 

 

2542 – 2563 

 

รองประธานเจา้หนา้ที่

บริหาร 

กรรมการ / 

กรรมการบริหาร / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ประธานเจา้หนา้ทีส่าย

งานปฏิบตัิการ 

    

 

 

    บมจ. ฟังกช์ั่น อินเตอร ์  

    เนชั่นแนล 

 

 

 

 

ผลิต นาํเขา้ และขายส่งผลิตภณัฑ์

เกี่ยวกบัระบบนํา้อย่างครบวงจร 

 



  

 

                                                                                                                                                                    

 

บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
Function International Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 9 

 

ช่ือ-นามสกุล / 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
- คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ณ วันที ่30 

กันยายน 

2564 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

12.นางวรญา ภูวพชร ์

กรรมการบริหาร / 

รองประธานเจา้หนา้ที่บริหาร 

 

วันทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่ง  

3 มกราคม 2540 

 

 

51 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

- ปริญญาตรี วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส ์

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจา้

คณุทหารลาดกระบงั 
 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 143/2017 โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ภรรยา ดร. วิกร 

ภวูพชัร ์

6.66% 

(21,297,700 

หุน้) 

2540 – ปัจจบุนั 

 

2540 – ก.พ. 2563 

 

2548 – ปัจจบุนั 

 

2550 – ปัจจบุนั 

2548 – ปัจจบุนั 

 

2559 – มิ.ย. 2563 

2554 – 2561 

 

กรรมการบริหาร / รอง

ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

กรรมการ  

 

กรรมการ  

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

กรรมการ 

กรรมการ 

 

บมจ. ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่น

แนล 

บจก. ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่น

แนล 

บจก. ฟังกช์ั่น มารีน 

 

บจก. ศรีชงโค 

บจก. ฟังกช์ั่น กรุ๊ป 

 

บจก. คอสกา้ คอสเมติก 

บจก. ไทยเทอรเ์ม็กซ ์

ผลิต นาํเขา้ และขายส่งผลิตภณัฑ์

เกี่ยวกบัระบบนํา้อย่างครบวงจร 

 

 

จาํหน่ายและซ่อมแซม เรือ 

เคร่ืองยนต ์เรือทกุประเภท 

โรงแรม รีสอรท์และหอ้งชดุ 

กิจกรรมของบริษัทโฮลดิง้ที่ไม่ได ้

ลงทนุในธุรกิจการเงิน 

นาํเขา้ ส่งออกเคร่ืองสาํอาง 

ผลิต จาํหนา่ย ใหเ้ช่า ติดตัง้เรือ 

เคร่ืองกรองนํา้ ตูน้ ํา้ ป้ัมนํา้ 

13. นาย กวีวัฒน ์ศิริวงศ์

มงคล 

ประธานเจา้หนา้ทีส่ายงาน

บญัชีและการเงิน 

ผูร้บัผดิชอบสงูสดุในสายงาน

บญัชีและการเงิน 

 

วันทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่ง 26 

พฤษภาคม 2564 

44 - ปริญญาโท สาขาบญัชี (M.B.A.) 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาตรี สาขาบญัชีการเงิน 

มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
 

- Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที่ 151/2018 โดยสมาคม

ส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

ไม่มี ไม่มี พ.ค. 2564 – ปัจจบุนั 

 

ก.ย. 2558 – พ.ค. 2564 

ประธานเจา้หนา้ทีส่ายงาน

บญัชีและการเงิน (CFO) 

ประธานเจา้หนา้ทีส่ายงาน

บญัชีและการเงิน (CFO) 

 

บมจ. ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่น

แนล 

บจก. ซนัไชน ์อินเตอรเ์นชั่น

แนล 

ผลิต นาํเขา้ และขายส่งผลิตภณัฑ์

เกี่ยวกบัระบบนํา้อย่างครบวงจร 

ประกอบกิจการผลติผลไมแ้ช่แข็ง

และผลไมอ้บแหง้ 



  

 

                                                                                                                                                                    

 

บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
Function International Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 1 – หนา้ 10 

 

 

ช่ือ-นามสกุล / 

ตาํแหน่ง 

อายุ 

(ปี) 
คุณวุฒิทางการศึกษา 

ความสัมพันธ ์

ทางครอบครัว

ระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วน

การถือหุ้น

ในบริษัท 

ณ วันที ่30 

กันยายน 

2564 

ประสบการณท์าํงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง ช่ือหน่วยงาน / บริษัท ประเภทธุรกิจ 

13. นาย กวีวัฒน ์ศิริวงศ์

มงคล 
 

 

 - Orientation Course - CFO Focus on 

financial reporting รุน่ที่ 4/2018 โดย

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชปูถมัภ ์

      

14. นายพีระพงศ ์จรัสเลิศ

สุวรรณ 

ประธานเจา้หนา้ทีส่ายงาน

ปฏิบตัิการ (รกัษาการ) 

วันทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่ง 23 

กันยายน 2564 
 

 

48 - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต

(M.B.A.) มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบรีุ 

 

ไม่มี ไม่มี ก.ย. 2564 – ปัจจบุนั 

 

มี.ค. 2563 – ปัจจบุนั 

 

2560 – 2563 

 

2544 - 2563 

ประธานเจา้หนา้ทีส่าย

งานปฏิบตัิการ (COO) 

ผูอ้าํนวยการสายงานจดั

จาํหน่ายและการตลาด 

ประธานเจา้หนา้ทีส่าย

งานปฏิบตัิการ (COO) 

ประธานเจา้หนา้ทีส่าย

งานปฏิบตัิการ (COO) 

บมจ. ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่น

แนล 

บมจ. ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่น

แนล 

บจก. เดคคอเรทีฟ พลาสติก 

 

บจก. เอส.เค.เจ. อินดสัตรี ้

ผลิต นาํเขา้ และขายส่งผลิตภณัฑ์

เกี่ยวกบัระบบนํา้อย่างครบวงจร 

 

 

ผลิตและจาํหน่ายพลาสติก หนงั

เทียมฯ 

ผลิตและจาํหน่ายผลิตภณัฑพิ์เศษ

พลาสติก 

15.นายอภิสิทธิ์ จิรทัฬหกานต ์

เลขานกุารบริษัท 

 

วันทีเ่ข้าดาํรงตาํแหน่ง 13 

กุมภาพันธ ์2563 

 

 

 

45 

  

- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบณัฑิต 

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

- Company Secretary รุน่ที่ 93/2018 

โดยสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย 

 ไม่มี ไม่มี ก.พ. 2563 – ปัจจบุนั 

 

มิ.ย. 2562 – ก.พ. 2563 

2559 – พ.ค. 2562 

 

เลขานกุารบริษัท  

  

เลขานกุารบริษัท  

เลขานกุารบริษัท 

บมจ. ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่น

แนล 

บจก. กลุ่มสมอทอง 

บมจ. เซเว่น ยทูิลิตีส้ ์แอนด ์

พาวเวอร ์

ผลิต นาํเขา้ และขายส่งผลิตภณัฑ์

เกี่ยวกบัระบบนํา้อย่างครบวงจร 

การผลิตและจาํหน่ายนํา้มนัปาลม์ 

พลงังานและสาธารณปูโภค 



                                   บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
              Function International Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 2 - หนา้ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบ 2 

 

รายละเอียดการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการ ผู้บริหาร  

และผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัทในบริษัททีเ่กี่ยวข้อง 



                                   บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
              Function International Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 2 - หนา้ 2 

ข้อมูลการดาํรงตาํแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษทัในบริษัททีเ่กี่ยวขอ้ง 

A = ประธานกรรมการบริษัท,  B = กรรมการบริษัท,  C = กรรมการบริหาร,  D = ผู้บริหาร, E = ทีป่รึกษา X = ประธานกรรมการตรวจสอบ, Y = กรรมการตรวจสอบ,   Z = กรรมการอิสระ 
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บมจ. ฟังกช์ั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล B, C  B, C B, C B, C 

B, X, Y, 

Z B, Z B, Z A, B, Z B, Y, Z 

B, Y, 

Z B, C 

บจ. กิจการรว่มคา้ นวกิจออนเนสตี ้    B        

บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่        B    

บมจ. ทราเวลเล็กซ ์(ไทยแลนด)์        B    

บมจ. บา้นป ูเพาเวอร ์        B    

บจ. ฟังกช์ั่น กรุ๊ป B           

บจ. ฟังกช์ั่น มารีน B           

บจ. ศรีชงโค B           

บมจ. สหอตุสาหกรรมนํา้มนัปาลม์        B    

บจ. อารเ์อ็กซ ์        B    

ชื่อ-สกุล 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง 
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บจ. อารเ์อ็กซ ์แมนแูฟคเจอริ่ง        B    

บมจ. เอพี (ไทยแลนด)์        B    

บจ.  เออีซี. คอนเน็คชั่น แอนด ์ดีเวล๊อปเมนต ์    B        
 

ชื่อ-สกุล 

บริษัททีเ่กี่ยวข้อง 
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เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานกาํกบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทัฯ 
 

ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา/ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

นางสาววรรณวิมล  

จองสรีุยภาส 

หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

- ปรญิญาโททางบรหิารธุรกจิ

สาํหรบันักบรหิาร คณะ

บรหิารธุรกจิ (กําลงัศกึษา) 

มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์

- ปรญิญาตร ีหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ 

สาขาการบญัช ี(บญัชบีณัฑติ-

เกยีรตนิิยมอนัดบั2) 

 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

- วุฒบิตัรดา้นการตรวจสอบภายใน 

(Internal Auditing Certificate 

Program – IACP) 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ

ไทย (สตท.) 

- ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบ

ภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT) 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

- โครงการอบรมตรวจสอบภายใน

เพื่อเตรยีมตวัเป็นผูต้รวจสอบ

ภายในรบัอนุญาตสากล 

ไม่ม ี ไม่ม ี 2556 – ปัจจุบนั 

 

2549 – ปัจจุบนั 

 

 

กรรมการบรหิาร 

 

รองประธาน ฝ่าย

ปฏบิตักิาร 

 

บรษิทั พแีอนดแ์อล ไอท ีออดทิ 

จํากดั 

บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล 

ออดทิ จํากดั 
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ช่ือ-สกลุ/ตาํแหน่ง 
อายุ 

(ปี) 
คณุวฒิุทางการศึกษา/ประวติัการอบรม 

สดัส่วนการ

ถือหุ้นใน

บริษทัฯ  

(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง

ครอบครวัระหว่าง

กรรมการและ

ผู้บริหาร 

ประสบการณ์ทาํงาน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษทั 

(Prepared Course for Certified 

Internal Auditor: Pre – CIA) 

สภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรมราชูปถมัภ ์

- หลกัสตูรประกาศนียบตัร 

Business Management for 

Internal Audit ในยุค Digital 4.0 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ

ไทย (สตท.) 

- Clinic IA: Topic “Fraud Audit 

and Caution for Auditor” 

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ

ไทย (สตท.) 

- Clinic IA: Topic “COSO 2014” 
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เอกสารแนบ 4 

ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 
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เอกสารแนบ 3 หนา้ - 2 

เอกสารแนบ 4 

ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ 

 

 โปรดดรูายละเอียดของทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจเพ่ิมเตมิในขอ้ 2.2.4 ทรพัยสิ์นท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ใน 

หวัขอ้ 2.2.1 โครงสรา้งและการดาํเนินงานของบรษิทั ภายใตส่้วนท่ี 2.2 การประกอบธุรกจิและผลการดาํเนินงาน 
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เอกสารแนบ 5 

 

นโยบายและแนวปฏิบัตกิารกาํกับดูแลกิจการ 

จรรยาบรรณธุรกิจ และกฎบัตร
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1. นโยบายและแนวปฏิบัติการกาํกับดูแลกิจการ 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท ครอบคลุมหลักปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate 

Governance) โดยประกอบดว้ยหลกัปฏิบตัิ 8 ขอ้ ดงันี ้

หลกัปฏิบตัิ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูน้าํองคก์รท่ีสรา้งคุณค่าให้แก่

กิจการอย่างยั่งยืน 

หลกัปฏิบตัิ 2 กาํหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยั่งยืน 

หลกัปฏิบตัิ 3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

หลกัปฏิบตัิ 4 สรรหาและพฒันาผูบ้รหิารระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร 

หลกัปฏิบตัิ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และ

ส่ิงแวดลอ้ม 

หลกัปฏิบตัิ 6 ดแูลใหม้ีระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

หลกัปฏิบตัิ 7 รกัษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มลู 

หลกัปฏิบตัิ 8 สนบัสนนุการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุน้ 

 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นําองคก์รที่สร้าง

คุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน 

1.1 คณะกรรมการบรษิัทตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบในฐานะผูน้าํท่ีตอ้งกาํกับดูแลใหอ้งคก์รมีการ

บริหารจัดการท่ีดี ซึ่งครอบคลุมถึงการกาํหนดวัตถุประสงค ์เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดาํเนินงาน ตลอดจนการจัดสรร

ทรพัยากรสาํคญัเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายในการสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน  

1.2 คณะกรรมการจะกาํกับดูแลใหก้ิจการสามารถแข่งขนัไดแ้ละมีผลประกอบการท่ีดีโดยคาํนึงถึงผลกระทบในระยะ

ยาว ภายใตก้ารประกอบธุรกิจอย่างมีจรยิธรรม เคารพสิทธิ และมคีวามรบัผิดชอบต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย เป็นประโยชนต์่อ

สงัคมและคาํนึงถึงการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สามารถปรบัตวัไดภ้ายใตปั้จจยัการเปล่ียนแปลง   

1.3 คณะกรรมการจะดแูลใหก้รรมการและผูบ้รหิารทกุคนปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความรบัผิดชอบ ระมดัระวงั (duty of care) 

ซื่อสัตยส์ุจริตต่อองคก์ร (duty of loyalty) และดูแลให้การดาํเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น   

รวมถึงนโยบายหรือแนวทางท่ีไดก้าํหนดไวข้องบรษิัท โดยตอ้งจดัใหก้ลไกอย่างเพียงพอท่ีจะมั่นใจไดว้่า การดาํเนินงานของบรษิัท

เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบั มติท่ีประชมุคณะกรรมกรร มติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ และนโยบายต่าง ๆ ของ

บรษิัท เช่น นโยบายการทาํรายการระหวา่งกนั (Related Party Transaction Policy) และนโยบายการต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น 

(Anti-Corruption Policy) เป็นต้น รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดําเนินงานท่ีสําคัญ เช่น การลงทุน การทําธุรกรรมท่ีมี

ผลกระทบต่อบรษิัทอย่างมีนยัสาํคญั และการจ่ายเงินปันผล เป็นตน้ 

1.4 บริษัทมีกรรมการอิสระจะทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบการทาํงานของฝ่ายจดัการ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็น 

สนบัสนุนนโยบายท่ีเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้ หรือคดัคา้นแนวทางท่ีอาจก่อใหเ้กิดความไม่เป็นธรรมหรือไม่โปรง่ใสซึ่งอาจกระทบ

ต่อผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียกลุ่มต่าง ๆ ดแูลใหบ้รษิัทกาํหนดและเปิดเผยนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและจาํเป็น 

รวมถึงนโยบายการทาํรายการระหว่างกนั เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้่าเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษิัท และผูถื้อหุน้ 
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1.5 คณะกรรมการบริษัทเขา้ใจบทบาท ขอบเขตหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท รวมทัง้กาํหนด

ขอบเขตการมอบหมายหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบใหค้ณะกรรมการชดุย่อยและฝ่ายบรหิารอย่างชดัเจน ตลอดจนติดตามดแูลให้

ปฏิบัติหนา้ท่ีตามท่ีไดร้บัมอบหมาย โดยมีการกาํหนดกฎบัตรต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไวเ้ป็น

ลายลกัษณอ์กัษร และจดัใหม้ีการทบทวนกฎบตัรดงักล่าวเป็นประจาํอย่างนอ้ยปีละครัง้ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกับทิศทางของบริษัท

และไดแ้ต่งตัง้เลขานุการบริษัทเพ่ือปฏิบัติหนา้ท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทรวมถึงการประสานงานใหม้ีการ

ปฏิบตัิตามมติคณะกรรมการ 

1.6  คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวน 5 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี และคณะกรรมการบริหารความ

เส่ียง เพ่ือกลั่นกรองการดาํเนินงานภายใตข้อบเขต อาํนาจหน้าท่ีท่ีกาํหนดไว้ อันจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาํงานของ

คณะกรรมการบรษิัท โดยองคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าวเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ 

 

หลักปฏิบัติ 2 กาํหนดวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ป็นไปเพื่อความย่ังยืน 

คณะกรรมการบริษัทไดก้าํหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายคุณภาพ รวมถึงกลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนงานประจาํปี 

เพ่ือใหพ้นกังานของบรษิัทไดน้าํไปปฏิบตัิใหบ้รรลผุลสาํเรจ็ตามเป้าหมายท่ีไดต้ัง้ไวอ้ย่างยั่งยืน  

วิสยัทศัน ์

เป็นองคก์รท่ีเป็นผูน้าํดา้นผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวกบันํา้อย่างครบวงจรทัง้ในประเทศไทยและในภมูิภาคอาเซียน 

พนัธกิจ 

1. จดัหาและพฒันาผลิตภณัฑเ์ก่ียวกับนํา้ในราคายุติธรรมเพ่ือเป็นทางเลือกและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ท่ีมี

หลากหลาย 

2. มุ่งมั่นในการพฒันาความสมัพนัธท่ี์ยั่งยืนระหว่างบริษัทกบัลกูคา้ คู่คา้ ผูร้่วมลงทุนและชมุชนท่ีเก่ียวขอ้ง ในลกัษณะท่ี

เป็นพนัธมิตรกนัเพ่ือใหเ้กิดประโยชนท่ี์สงูสดุกบัทกุฝ่าย 

3. ใชเ้ทคโนโลยีและนวตักรรมเป็นหลกัในการประกอบกิจการเพ่ือการพฒันาผลิตภณัฑแ์ละบรกิารเก่ียวกบันํา้เป็นไปอย่าง

ไรข้ีดจาํกดั 

4. มุ่งพฒันาบคุลากรท่ีมีความเป็นมืออาชีพในธุรกิจท่ีเก่ียวกบันํา้ มีคณุธรรมและจรยิธรรมในการทาํงาน 

นโยบายคณุภาพ 

มุ่งมั่นใหบ้รกิาร ส่งมอบผลิตภณัฑเ์ก่ียวกบันํา้อย่างครบวงจร ดว้ยนวตักรรมและการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ในราคายตุิธรรม  

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะกาํกับดูแลใหม้ั่นใจว่า วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมาย ตลอดจนกลยุทธ์ และแผนงานประจาํปี

ของบรษิัท จะสอดคลอ้งกับการบรรลวุตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิัท โดยมีการนาํนวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชอ้ย่าง

เหมาะสม  

 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร้างคณะกรรมการบริษัททีมี่ประสิทธิผล 
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เอกสารแนบ 5 - หนา้ 4 

3.1 คณะกรรมการบรษิทัจะดแูลการกาํหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิัท ทัง้ในเร่ืองขนาด องคป์ระกอบ 

สดัส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระท่ีเหมาะสมและจาํเป็นต่อการนาํพาองคก์รสู่วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัท่ีกาํหนดไว ้และจะทาํการ

เปิดเผยองคป์ระกอบของคณะกรรมการและขอ้มลูกรรมการในรายงานประจาํปี และบนเว็บไซตข์องบรษิัท 

3.2  คณะกรรมการบรษิัทจะเลือกบคุคลท่ีเหมาะสมเป็นประธานกรรมการบรษิัท และดแูลใหม้ั่นใจว่า องคป์ระกอบและ

การดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเอือ้ต่อการใชดุ้ลพินิจในการตัดสินใจอย่างมีอิสระ ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะกาํหนด

อาํนาจหนา้ท่ีของประธานกรรมการบรษิัทและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารใหช้ดัเจน เพ่ือไม่ใหค้นใดคนหน่ึงมีอาํนาจโดยไม่จาํกัด โดย

แยกบคุคลท่ีดาํรงตาํแหน่งประธานกรรมการบรษิัทออกจากบคุคลท่ีดาํรงตาํแหน่งประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร 

3.3  คณะกรรมการบริษัทจะกาํกับดูแลใหก้ารสรรหาและคดัเลือกกรรมการบริษัทมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชดัเจน 

เพ่ือให้ได้คณะกรรมการบริษัทท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับองค์ประกอบท่ีกําหนดไว้ โดยคณะกรรมการสรรหาและกําหนด

ค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกบุคคลท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนนาํเสนอท่ี

ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูแ้ต่งตัง้กรรมการ โดยคณะกรรมการจะตอ้งสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัขอ้มลูอย่างเพียงพอเพ่ือประกอบการ

ตดัสินใจ 

3.4  ในการเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจะ

พิจารณาให้โครงสรา้งและอัตราค่าตอบแทนมีความเหมาะสมกับความรบัผิดชอบและจูงใจให้คณะกรรมการนาํพาองคก์รให้

ดาํเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสัน้และระยะยาว และนาํเสนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณา  ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทมี

หนา้ท่ีพิจารณาค่าตอบแทนแต่ละรูปแบบใหม้ีความเหมาะสมทัง้ค่าตอบแทนในอตัราคงท่ี (เช่น ค่าตอบแทนประจาํ เบีย้ประชมุ เป็น

ตน้) และค่าตอบแทนตามผลการดาํเนินงานของบรษิัท (เช่น โบนสั บาํเหน็จ เป็นตน้) ก่อนนาํเสนอใหผู้ถื้อหุน้เป็นผูอ้นมุตัิโครงสรา้ง

และอตัราค่าตอบแทนกรรมการ ทัง้รูปแบบท่ีเป็นตวัเงินและไม่ใช่ตวัเงิน  

3.5  คณะกรรมการบรษิัทจะกาํกับดูแลใหก้รรมการบรษิัททกุคนมีความรบัผิดชอบในการปฏิบตัิหนา้ท่ีและจดัสรรเวลา

อย่างเพียงพอ โดยจะกาํหนดหลักเกณฑ์ในการดาํรงตาํแหน่งในบริษัทอ่ืนของกรรมการบริษัท เพ่ือใหม้ั่นใจว่ากรรมการบริษัท

สามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบตัิหนา้ท่ีในบรษิัทไดอ้ย่างเพียงพอ โดยกาํหนดจาํนวนบริษัทจดทะเบียนท่ีกรรมการแต่ละคนจะไป

ดาํรงตาํแหน่งใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะหรือสภาพธุรกิจของบรษิัท 

3.6  คณะกรรมการบริษัทจะกาํกับดูแลใหม้ีกรอบและกลไกในการกาํกับดูแลนโยบายและการดาํเนินงานของบริษัท

ย่อยและกิจการอ่ืนท่ีบรษิัทไปลงทนุอย่างมีนยัสาํคญั ในระดบัท่ีเหมาะสมกับกิจการแต่ละแห่ง รวมทัง้บรษิัทย่อยและกิจการอ่ืนท่ี

บรษิัทไปลงทนุมีความเขา้ใจถกูตอ้งตรงกนัดว้ย 

3.7  คณะกรรมการบรษิัทจะจดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ชดุย่อย และกรรมการรายบคุคล อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยผลประเมินควรถกูนาํไปใชส้าํหรบัการพฒันาการปฏิบตัิหนา้ท่ีต่อไป 

3.8  คณะกรรมการบริษัทจะกาํกับดูแลใหค้ณะกรรมการบริษัทและกรรมการแต่ละคนมีความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกับ

บทบาทหนา้ท่ี ลกัษณะการประกอบธุรกิจ และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนสนบัสนุนใหก้รรมการทกุคน

ไดร้บัการเสรมิสรา้งทกัษะและความรูส้าํหรบัการปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการอย่างสมํ่าเสมอ โดยบคุคลท่ีไดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมการใหม่

จะได้รบัการแนะนําและมีข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งรวมถึงความเข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมขององคก์ร ตลอดจนลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดาํเนินธุรกิจของกิจการ รวมถึงการดูแลให้

กรรมการบรษิัทไดร้บัการอบรมและพฒันาความรูท่ี้จาํเป็นอย่างต่อเน่ือง 
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เอกสารแนบ 5 - หนา้ 5 

3.9  คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหม้ั่นใจว่าการดาํเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปดว้ยความเรียบรอ้ย สามารถ

เขา้ถึงขอ้มลูท่ีจาํเป็น และมีเลขานุการบรษิัทท่ีมีความรูแ้ละประสบการณท่ี์จาํเป็นและเหมาะสมต่อการสนบัสนุนการดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการบรษิัท โดยคณะกรรมการบรษิัทจะจดัใหม้ีการกาํหนดการประชมุและวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิัทเป็น

การล่วงหนา้ เพ่ือให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้และสนับสนุนการเชิญผู้บริหารระดับสูงเขา้ร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหข้อ้มลูสารสนเทศรายละเอียดเพ่ิมเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกับปัญหาโดยตรง และเพ่ือใหโ้อกาสรูจ้ัก

ผูบ้รหิารระดบัสงูสาํหรบัใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดตาํแหน่ง 

 

หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร 

4.1  คณะกรรมการจะดาํเนินการใหม้ั่นใจว่ามีการสรรหาและพฒันากรรมการผูจ้ดัการใหญ่ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร

และผูบ้รหิารระดบัสงูใหม้ีความรู ้ทกัษะ ประสบการณ ์และคณุลกัษณะท่ีจาํเป็นต่อการขบัเคล่ือนองคก์รไปสู่เป้าหมาย 

4.2  คณะกรรมการควรกาํกบัดแูลใหม้ีการกาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 

4.3  คณะกรรมการควรเข้าใจโครงสรา้งและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นท่ีอาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการ

ดาํเนินงานของกิจการ 

4.4  คณะกรรมการควรติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจาํนวน ความรู ้ทักษะ ประสบการณ์ และ

แรงจงูใจท่ีเหมาะสม 

 

หลักปฏิบัติ 5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม 

และสิ่งแวดล้อม 

5.1  คณะกรรมการบรษิัทจะใหค้วามสาํคญัและสนบัสนนุการสรา้งนวตักรรมท่ีกอ่ใหเ้กิดมลูค่าแก่ธุรกจิควบคู่ไปกบัการ

สรา้งคณุประโยชนต์่อลกูคา้หรือผูม้ีส่วนไดเ้สีย และมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

5.2  คณะกรรมการบริษัทมีหนา้ท่ีติดตามดแูลใหบ้รษิัทประกอบธุรกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม 

รวมถึงใหม้กีารจดัสรรและจดัการทรพัยากรใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคาํนึงถึงผลกระทบและการพฒันา

ทรพัยากรตลอดสาย value chain เพ่ือใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายไดอ้ย่างยั่งยืน  

5.3  คณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ท่ีดแูลใหม้ีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจและพฒันาการ

ดาํเนินงาน การบรหิารความเส่ียง เพ่ือใหก้ิจการสามารถบรรลวุตัถปุระสงค ์และเป้าหมายหลกัของกิจการ  

(รายละเอียดแนวปฏิบตัิการรบัผิดชอบผูม้ีส่วนไดเ้สีย อยู่ในส่วนท่ี 2.2 ขอ้ 3 การขบัเคล่ือนธุรกิจดว้ยความยั่งยืน) 

  

 

หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 

6.1. คณะกรรมการบริษัทมอบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบทาํหนา้ท่ีสอบทานระบบควบคุมภายในของบริษัท 

เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบรษิัทมีระบบการควบคมุภายในครบถว้นสมบรูณท์ัง้ 5 องคป์ระกอบ คือ ดา้นองคก์รและสภาพแวดลอ้ม ดา้นการ
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เอกสารแนบ 5 - หนา้ 6 

บรหิารความเส่ียง ดา้นการควบคุมการปฏิบตัิงานของฝ่ายบรหิาร ดา้นระบบสารสนเทศและการส่ือสารขอ้มลู และดา้นระบบการ

ติดตาม ตามกรอบแนวทางปฏิบตัิดา้นการควบคมุภายในของ COSO ท่ีเพียงพอและรายงานคณะกรรมการบรษิัท 

6.2. บริษัทได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนว่าบริษัทจะมีการดําเนินงานท่ีมี

ประสิทธิผลและเพ่ิมความน่าเชื่อถือใหก้ับงบการเงิน โดยบริษัทไดจ้ัดตัง้ฝ่ายตรวจสอบภายในซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระ รายงาน

โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทาํหนา้ท่ีเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ยทุก ๆ 3 

เดือน และประสานงานกบัท่ีปรกึษาผูต้รวจสอบระบบควบคมุภายในของบรษิัท 

6.3.  บริษัทมีนโยบายท่ีจะมอบหมายใหก้รรมการบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีไดร้บัมอบหมาย ซึ่งเป็นผูม้ีความเชี่ยวชาญ

ในธุรกิจของบริษัท เป็นตวัแทนของบริษัทเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบรษิัทย่อยหรือบรษิัทรว่มของบรษิัท (ถา้มี) เพ่ือกาํกับ

ดแูลการบรหิารจดัการและรายงานผลการดาํเนินงานใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบรษิัททราบเป็นรายไตรมาส ทัง้นี ้สดัส่วนตวัแทน

ของบริษัทท่ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม อย่างนอ้ยจะเป็นไปตามสดัส่วนการถือหุน้ของบริษัท และ/

หรือตามขอ้ตกลงระหว่างผูถื้อหุน้ของบรษิัทย่อยและบรษิัทรว่มดงักล่าว โดยการแต่งตัง้บุคคลดงักล่าวตอ้งไดร้บัการอนุมตัิจากท่ี

ประชมุคณะกรรมการบรษิัท  

6.4. บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงเป็นผู้รบัผิดชอบในการดาํเนินการจัดตั้งคณะทาํงานซึ่ง

ประกอบไปดว้ยผูบ้ริหารของบรษิัท โดยคณะทาํงานดงักล่าวจะรว่มกันประชุมและประเมินความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร ทัง้ท่ีเกิดจาก

ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในอย่างสมํ่าเสมอ และจะทาํการวิเคราะหถ์ึงปัจจยัความเส่ียงต่าง ๆ โอกาสเกิดและระดบัความ

รุนแรงของผลกระทบ พรอ้มทัง้รว่มกันกาํหนดมาตรการบริหารความเส่ียงและผูร้บัผิดชอบ โดยคณะทาํงานท่ีไดร้บัมอบหมายจะ

คอยดแูลติดตามความเส่ียงตามแผนท่ีไดว้างไวโ้ดยความรว่มมือและประสานงานจากหน่วยงานฝ่ายต่าง ๆ และรายงานผลใหก้ับ

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงรบัทราบ จากนั้น คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะทาํหนา้ท่ีประเมินประสิทธิภาพของการ

บริหารความเส่ียงแลว้รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ เพ่ือช่วยใหท้ราบจุดอ่อนและปรบัปรุงนโยบาย

ใหม้ีประสิทธิภาพดีขึน้ 

6.5. คณะกรรมการบริษัทติดตามดูแลและจะจัดการความขดัแยง้ของผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ไดร้ะหว่างบริษัท กับ

ฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัท หรือผูถื้อหุน้ รวมไปถึงการป้องกันการใชป้ระโยชนอ์นัมิควรในทรพัยสิ์น ขอ้มูลและโอกาสของ

บรษิัท และการทาํธุรกรรมกับผูท่ี้มีความสมัพนัธเ์ก่ียวโยงกับบรษิัท ในลกัษณะท่ีไม่สมควร รวมถึงกาํหนดแนวปฏิบตัิไวใ้นกฎบตัร 

จรรยาบรรณและขอ้พึงปฏิบตัิในการทาํงาน (Code of Conduct) และนโยบายการใชข้อ้มลูภายในไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร 

6.6. คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นท่ีชัดเจน โดยไดส่ื้อสารในทุกระดับขององคก์รและ

บุคคลภายนอกเพ่ือใหเ้กิดการนาํไปปฏิบัติไดจ้ริง และคณะกรรมการบริษัทจะจัดใหม้ีโครงการหรือแนวทางต่อตา้นการทุจริต

คอรร์ปัชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมท่ีส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บังคับท่ี

เก่ียวขอ้ง 

6.7. คณะกรรมการบริษัทจะกาํกบัดูแลใหม้ีกลไกในการรบัเร่ืองรอ้งเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส และ

กาํหนดแนวทางปฏิบตัิท่ีชดัเจน  

 

หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงนิและการเปิดเผยข้อมูล 
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7.1. คณะกรรมการบริษัทรบัผิดชอบดูแลใหร้ะบบการจดัทาํรายงานทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลสาํคญัถูกตอ้ง 

เพียงพอ ทนัเวลา รวมทัง้เป็นไปตามกฎเกณฑ ์มาตรฐาน และแนวปฏิบตัิท่ีเก่ียวขอ้ง 

7.2. คณะกรรมการบรษิัทจะติดตามดแูลเพ่ือใหบ้รษิัทมคีวามเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถใน

การชาํระหนี ้

7.3. หากเกิดภาวะท่ีบริษัทประสบปัญหาทางการเงินหรือมีแนวโนม้จะประสบปัญหา คณะกรรมการบริษัทจะทาํให้

มั่นใจไดว้่ามีแผนในการแกไ้ขปัญหาหรือมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาทางการเงินได ้ทัง้นีภ้ายใตก้ารคาํนึงถึงสิทธิของผูม้ี

ส่วนไดเ้สีย และความสมเหตสุมผล 

7.4. คณะกรรมการบริษัทจะรายงานนโยบายการขับเคล่ือนความยั่งยืนของธุรกิจ นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ 

จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดา้นการบรหิารความเส่ียง และนโยบายเก่ียวกบัการดูแลส่ิงแวดลอ้มและสงัคมท่ีไดใ้หค้วามเห็นชอบ

ไวโ้ดยสรุป และผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว รวมทัง้กรณีท่ีไม่สามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวไดพ้รอ้มดว้ยเหตผุล โดย

รายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น แบบ 56-1 One Report และเว็บไซตข์องบรษิัท เป็นตน้ 

7.5. นอกจากการเผยแพรข่อ้มลูตามเกณฑท่ี์กาํหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย แบบแสดง

รายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1 One Report) แลว้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูทัง้ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางอ่ืนดว้ย เช่น เว็บไซตข์องบริษัท โดยจะกระทาํอย่างสมํ่าเสมอ พรอ้มทั้งจะนาํเสนอขอ้มูลท่ีเป็น

ปัจจบุนั 

7.6. คณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ท่ีกาํกับดแูลใหฝ่้ายจดัการจดัใหม้ีหน่วยงานหรือผูร้บัผิดชอบงานนกัลงทุนสมัพนัธท่ี์ทาํ

หนา้ท่ีส่ือสารกบัผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียอ่ืน เช่น นกัลงทนุ นกัวิเคราะห ์ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั และทนัเวลา 

7.7. คณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ท่ีส่งเสรมิใหม้ีการนาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการเผยแพรข่อ้มลู 

 

หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น 

8.1    บริษัทใหค้วามสาํคญัในสิทธิของผูถื้อหุน้ซึ่งอาจไม่จาํกัดเฉพาะสิทธิท่ีกฎหมายกาํหนดไว ้โดยไม่กระทาํการใด ๆ 

อนัเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผูถื้อหุน้ทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภทสถาบนั และส่งเสริมใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิ

ของตนทัง้ในฐานะนกัลงทนุในหลกัทรพัยแ์ละในฐานะเจา้ของบรษิัทดว้ยวิธีการและมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรบัและเชื่อถือได ้โดยให้

สิทธิในการซือ้ ขาย โอนหลกัทรพัยท่ี์ตนถืออยู่อย่างเป็นอิสระ การไดร้บัส่วนแบ่งกาํไรจากบรษิัท การเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ การ

เสนอวาระการประชุมล่วงหนา้ การเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท การแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุม

อย่างเป็นอิสระ และการร่วมตัดสินใจในเร่ืองสาํคัญของบริษัท เช่น การเลือกตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการ

กาํหนดค่าสอบบญัชี การแกไ้ขหนงัสือบรคิณหส์นธิและขอ้บงัคบัของบรษิัท และการอนมุตัิธุรกรรมท่ีสาํคญัและมีผลต่อทิศทางใน

การดาํเนินธุรกิจของบรษิัท 

นอกจากสิทธิขั้นพืน้ฐานดงักล่าวขา้งตน้ บริษัทยงัไดก้าํหนดแนวทางปฏิบตัิในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีเป็นการส่งเสริมและอาํนวย

ความสะดวกในการใชสิ้ทธิของผูถื้อหุน้เพ่ิมเติม ดงันี ้

8.1.1 ใหข้อ้มลูท่ีสาํคญัและจาํเป็นสาํหรบัผูถื้อหุน้เก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจอย่างชดัเจนและทนัต่อเหตกุารณ ์โดยเปิดเผย

ขอ้มูลนั้นผ่านเว็บไซตข์องบริษัท หรือเว็บไซตข์องตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (หลังจากบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย) 
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8.1.2 จดัส่งหนังสือนัดประชุมพรอ้มทั้งขอ้มูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ โดยมีการใหข้อ้มลูวนั เวลา สถานท่ี 

และวาระการประชุม และมีคาํชีแ้จงและเหตผุลประกอบ รวมถึงความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระหรือประกอบมติท่ีขอ

ตามท่ีระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม รวมถึงข้อมูลทั้งหมดท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีตอ้งตดัสินใจในท่ีประชมุ เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดศ้กึษาขอ้มลูอย่างครบถว้นล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุไม่นอ้ย

กว่า 21 วนั ยกเวน้กรณีมีความจาํเป็นเร่งด่วน บรษิัทจะแจง้ล่วงหนา้ในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด และจะไม่กระทาํ

การใด ๆ ท่ีเป็นการจาํกัดโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศึกษาสารสนเทศของบรษิัท นอกจากนี ้บรษิัทจะนาํขอ้มลูดงักล่าวเผยแพร่ลง

ในเว็บไซตข์องบรษิัทก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ดว้ย 

8.1.3 อาํนวยความสะดวกใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการเขา้ร่วมประชมุและออกเสียงอย่างเต็มท่ี และละเวน้การกระทาํใด 

ๆ ท่ีเป็นการจาํกดัโอกาสในการเขา้ประชมุของผูถื้อหุน้ เช่น การเขา้ประชมุเพ่ือออกเสียงลงมติไม่ควรมีวิธีท่ียุ่งยากหรือมีคา่ใชจ้่าย

มากเกินไป สถานท่ีจดัประชมุผูถื้อหุน้มีความสะดวกต่อการเดินทาง วนัและเวลาท่ีเหมาะสม เป็นตน้ 

8.1.4 ประธานท่ีประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผูถื้อหุ้นไดม้ีโอกาสในการแสดงความเห็นและตั้ง

คาํถามต่อท่ีประชุมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกับบริษัทไดอ้ย่างอิสระและมีสิทธิเท่าเทียมกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้ส่งคาํถาม

ล่วงหนา้ก่อนวันประชุมโดยกาํหนดหลักเกณฑ์การส่งคาํถามล่วงหนา้ให้ชัดเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มกับการนาํส่ง

หนงัสือเชิญประชมุผูถื้อหุน้ และจะเผยแพรห่ลกัเกณฑก์ารส่งคาํถามล่วงหนา้ดงักล่าวไวบ้นเว็บไซตข์องบรษิัทดว้ย 

8.1.5 สนบัสนุนใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะรูปแบบท่ีผูถื้อหุน้สามารถกาํหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได ้เสนอชื่อ

กรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้ 

8.1.6 ส่งเสรมิใหบ้รษิัทนาํเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้การลงทะเบียนผูถื้อหุน้ การนบัคะแนนและแสดงผล 

เพ่ือใหก้ารดาํเนินการประชมุสามารถทาํไดร้วดเรว็ ถกูตอ้ง แม่นยาํ 

8.1.7 ส่งเสรมิใหก้รรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัททกุคนเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ และตอบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ 

8.1.8 จัดใหม้ีการลงมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นแยกรายการย่อย ในกรณีท่ีวาระนั้นมีหลายรายการ เช่น วาระการแต่งตั้ง

กรรมการ 

8.1.9 ส่งเสรมิใหม้ีบุคคลท่ีเป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุมสามญัและวิสามญัผูถื้อหุน้ 

และเปิดเผยใหท่ี้ประชมุทราบพรอ้มบนัทึกไวใ้นรายงานการประชมุ 

8.1.10 สนบัสนุนใหม้ีการใชบ้ัตรลงคะแนนเสียงในวาระท่ีสาํคญั เช่น การทาํรายการเก่ียวโยง การทาํรายการไดม้าหรือ

จาํหน่ายไปซึ่งสินทรพัย ์เป็นตน้ เพ่ือความโปรง่ใสและตรวจสอบได ้ในกรณีมีขอ้โตแ้ยง้ในภายหลงั 

8.1.11 จดัใหร้ายงานการประชมุผูถื้อหุน้มีการบนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนน วิธีการแสดงผลคะแนนใหท่ี้ประชุม

ทราบก่อนดาํเนินการประชุม รวมทัง้เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตัง้ประเด็นหรือซกัถาม และบนัทึกคาํถามคาํตอบ ผลการลงคะแนนใน

แต่ละวาระว่ามีผูถื้อหุน้เห็นดว้ย คดัคา้น หรืองดออกเสียงอย่างไร รวมทัง้บนัทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุมและกรรมการท่ี

ลาประชมุดว้ย และเปิดเผยรายงานการประชมุบนเว็บไซตข์องบรษิัทภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีมีการประชมุผูถื้อหุน้ 

8.2  การปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทมีนโยบายจดัการใหผู้ถื้อหุน้ทุกราย ทัง้ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้ริหาร และผู้

ถือหุน้ท่ีไม่เป็นผูบ้รหิาร ทัง้ผูถื้อหุน้รายใหญ่และรายย่อย รวมทัง้ผูถื้อหุน้ต่างชาติไดร้บัการปฏิบตัิท่ีเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดย

มีแนวปฏิบตัิดงัต่อไปนี ้
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8.2.1 ส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการต่อตลาดหลักทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซตข์องบริษัทอย่างนอ้ย 21 วัน ก่อนนัดวันประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้กรณีมีความจาํเป็น

เรง่ด่วน บรษิัทจะแจง้ล่วงหนา้ในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าท่ีกฎหมายกาํหนด ก่อนวนันดัประชมุผูถื้อหุน้ 

8.2.2 แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงมติ รวมทั้งสิทธิการออกเสียง

ลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ 

8.2.3 กาํหนดใหสิ้ทธิออกเสียงในท่ีประชุมเป็นไปตามจาํนวนหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่ โดยหน่ึงหุ้นมีสิทธิเท่ากับหน่ึงเสียง 

นอกจากนี ้บรษิัทยงัใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุภายหลงัจากไดเ้ริ่มประชมุแลว้ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนสาํหรบัวาระท่ีอยู่

ในระหว่างการพิจารณาและยงัไม่ไดม้ีการลงมติ และนบัเป็นองคป์ระชมุตัง้แต่วาระท่ีไดเ้ขา้ประชมุและออกเสียงเป็นตน้ไป 

8.2.4 กาํหนดหลกัเกณฑใ์นการใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ย เสนอเพ่ิมวาระการประชมุล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ใหช้ดัเจน

เป็นการล่วงหนา้ เพ่ือแสดงถึงความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพ่ิมวาระท่ีผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอหรือไม่ 

นอกจากนี ้ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูบ้รหิารไม่ควรเพ่ิมวาระการประชมุท่ีไม่ไดแ้จง้เป็นการล่วงหนา้โดยไม่จาํเป็น โดยเฉพาะวาระสาํคญัท่ีผู้

ถือหุน้ตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาขอ้มลูก่อนการตดัสินใจ 

8.2.5 กาํหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการ โดยสามารถเสนอชื่อผ่าน

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมผูถื้อหุน้พรอ้มขอ้มลูประกอบการพิจารณาดา้นคุณสมบตัิ

และการใหค้วามยินยอมของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อ 

8.2.6 เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชสิ้ทธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

8.2.7 กาํหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรพัยต์ามกฎหมาย จัดส่งรายงาน

ดงักล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการเป็นประจาํ รวมทัง้ใหม้ีการเปิดเผยในรายงานประจาํปี 

8.2.8 กาํหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกันการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณอ์กัษร และแจง้แนวทางดงักล่าว

ใหท้กุคนในบรษิัทถือปฏิบตัิ และหา้มบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับขอ้มลูภายใน ทาํการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบรษิัทภายใน 1 เดือน ก่อน

การเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาํปีและเป็นเวลา 24 ชั่วโมงภายหลงัขอ้มลูสารสนเทศสาํคญัถกูเปิดเผย 

8.2.9 กาํหนดให้กรรมการรายงานการมีส่วนไดเ้สียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้นและบันทึกไวใ้นรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการ และดูแลให้กรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สียอย่างมีนัยสาํคัญในลักษณะท่ีอาจทาํให้กรรมการรายดังกล่าวไม่

สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ ควรงดเวน้จากการมีส่วนรว่มในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้ ๆ 

 

2. จรรยาบรรณธุรกิจ  

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอรเ์นชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท") ไดก้าํหนดนโยบายเร่ืองจรรยาบรรณของบริษัท เพ่ือใช้

สาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุระดบัของบรษิัท และบรษิัทในเครือทกุบรษิัท โดยกาํหนดโยบายไวด้งันี ้

1. การปฏิบัติตามกฎหมาย 

วตัถุประสงคข์องบริษัท คือ การทาํธุรกิจโดยชอบดว้ยกฎหมายและตอ้งเป็นไปตามขอ้กาํหนดต่าง ๆ และเคารพในสิทธิ

ของผูค้า้หรือคู่คา้ และลกูคา้ของบรษิัท  
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2. จรรยาบรรณของบริษัทประกอบด้วย 

2.1 การปฏิบัติตนตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาํสั่งต่าง ๆ ของบริษัท จรรยาบรรณนีเ้ป็นส่วนท่ีเพ่ิมขึน้จาก

ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศ และคาํสั่งอ่ืน ๆ ของบริษัท หากขอ้ความในระเบียบขอ้บังคับ ประกาศ หรือคาํสั่งใด ๆ ขัดแยง้กับ

ขอ้ความในจรรยาบรรณ ใหใ้ชข้อ้ความในจรรยาบรรณนีแ้ทน 

2.2 กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนของบรษิทั ตอ้งปฏิบตัิตนตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และคาํสั่งต่าง ๆ ของ

บรษิัท และของผูบ้งัคบับญัชาในระดบัเหนือขึน้ไป กล่าวคือ 

 2.2.1 ตอ้งสนบัสนุนนโยบายและการปฏิบตัิตามระเบียบ ขอ้บงัคบั คาํสั่ง ขอ้ตกลง ประกาศ หรือหนงัสือเวียนของ

บรษิัทซึ่งประกาศใหพ้นกังานทกุคนทราบโดยเครง่ครดั 

 2.2.2 ต้องปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเท่ียงธรรม ตลอดจนต้องรายงานเหตุการณ์ท่ีอาจ

ก่อใหเ้กดิความเสียหายแก่ชื่อเสียง และทรพัยสิ์นของบรษิัทโดยเรว็ 

 2.2.3 ตอ้งสภุาพ ใหเ้กียรติ และใหค้วามนบัถือต่อผูร้ว่มงาน 

 2.2.4 ตอ้งปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความตัง้ใจ วิริยะอตุสาหะ รกัษาระเบียบ แบบแผนและธรรมาภิบาลของบรษิัท เพ่ือเป็น

แบบอย่างอนัดีใหแ้ก่พนกังานโดยทั่วไป เพ่ือใหบ้รษิัทมีความกา้วหนา้ และเป็นไปอย่างถกูตอ้งตามครรลองคลองธรรม 

 2.2.5 ตอ้งรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์และความลับของบริษัทของลูกคา้ หรือท่ีเก่ียวกับกิจการใด ๆ ท่ีบริษัทไม่พึง

เปิดเผยโดยเคร่งครดั การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ อนัเก่ียวกับธุรกิจการเงินและตัวบุคคลของบริษัทจะตอ้งกระทาํตามแนวทางท่ี

ถกูตอ้งเหมาะสมท่ีไดร้บัอนุญาตเท่านั้น และตอ้งกระทาํดว้ยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ตลอดระยะเวลาท่ีเป็น

พนักงานของบริษัท และภายหลังจากพน้สภาพของพนักงานของบริษัท พนักงานทุกคนตกลงจะรกัษาขอ้มูลอันเป็นความลับ

ดงักล่าวขา้งตน้ไวเ้ป็นความลบั หากมีการเปิดเผยหรือส่งใหแ้ก่ผูอ่ื้นหรือใชข้อ้มลูดงักล่าวในเร่ืองอ่ืนใดนอกเหนือจากการปฏิบัติ

หนา้ท่ีใหก้บับรษิัท พนกังานตกลงยินยอมรบัผิดชอบชดใชค้วามเสียหายใหแ้ก่บรษิัทตามท่ีเกิดขึน้จรงิทกุประการ 

 2.2.6 ตอ้งช่วยกันระมดัระวงัและป้องกันทรพัยสิ์นของบริษัทโดยมิใหเ้สียหายหรือสญูหาย ไม่ว่าจากบคุคลหรือจาก

ภยัพิบัติใด ๆ เท่าท่ีสามารถจะทาํไดอ้ย่างเต็มท่ี รวมทั้งไม่นาํส่ิงของใด ๆ ไม่ว่าอุปกรณ์หรือทรพัยสิ์นของบริษัทไปใชป้ระโยชน์

ส่วนตวัหรือเพ่ือประโยชนข์องผูอ่ื้นท่ีไม่ไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท 

 2.2.7 บรหิารงานโดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในทุกระดับของ

บรษิัท ตลอดจนสอดส่องดแูลและจดัการแกปั้ญหาความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ในบรษิัท 

 2.2.8 ตอ้งปกครองดแูลผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างใกลช้ิด มีความยตุธิรรม ไม่มีอคต ิ

 2.2.9 ตอ้งพรอ้มท่ีจะทาํงานเป็นทีม และสามารถรบัฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 

 2.2.10 ตอ้งปฏิบตัิตาม ตลอดจนตอ้งสนบัสนนุ และช่วยควบคมุกาํกบัพนกังานในบงัคบับญัชาใหป้ฏิบตัิตามระเบียบ 

วินัย และขอ้กาํหนดของบริษัทในการใชร้ะบบคอมพิวเตอร ์ขอ้มูลคอมพิวเตอร ์ขอ้มูลจราจรทางคอมพิวเตอรข์องบรษิัทอย่าง

เคร่งครดั เพ่ือใหก้ารใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอรข์องบริษัทเป็นไปตามกฎหมายคอมพิวเตอร ์กฎหมายลิขสิทธ์ิ หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้ง และป้องกนัมิใหเ้กิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลกัษณข์องบรษิัท  

2.3 ขอ้ไม่พึงปฏิบตัิ 
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กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษิัททกุคน พึงงดเวน้ไม่ปฏิบตัิหรือประพฤติตนไปในทางท่ีจะนาํไปสู่ความเส่ือมเสีย

ของบรษิัทและของตนเอง กล่าวคือ 

 2.3.1 ใชเ้วลาทาํงานของบรษิัทไปทาํอย่างอ่ืนหรือใชป้ระโยชนส่์วนตวั 

 2.3.2 ประกอบกิจการอนัมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขนักบักิจการของบรษิัท ไม่ว่าจะทาํเพ่ือประโยชนส่์วนตวั

หรือผูอ่ื้นหรือเป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีอาํนาจครอบงาํการจดัการ ซึ่งอาจเป็นผลเสียหายต่อบรษิัทไม่ว่าโดยตรงหรือออ้ม 

 2.3.3 ประพฤติตนไปในทางท่ีอาจทาํใหเ้ส่ือมเสียต่อตาํแหน่งหนา้ท่ีและเกียรติคณุของบรษิัท  

 2.3.4 แจง้หรือใชข้อ้ความท่ีเป็นเท็จหรือปกปิดขอ้ความจรงิท่ีควรแจง้ต่อบรษิัท  

 2.3.5 ทาํงานดว้ยความประมาทเลินเล่อ กระทาํการใด ๆ อนัไม่เหมาะสมแก่การปฏิบตัิหนา้ท่ีของตนเองเพ่ือใหง้าน

ลลุ่วงไปโดยถกูตอ้งและสจุรติ 

 2.3.6 ปกปิด หรือ บิดเบือนความจริง เพ่ือใหไ้ดม้าซึ่งผลประโยชนข์องตนเอง หรือผูอ่ื้นซึ่งอาจจะเป็นผลเสียหายต่อ

บรษิัทไม่ว่าโดยตรงหรือโดยออ้ม 

 2.3.7 ขดัขวาง หรือกระทาํการใด ๆ อนัเป็นการขดัขวางการปฏิบัติงานโดยชอบของผูม้ีอาํนาจหนา้ท่ีในบริษัท หรือ

ออกคาํสั่งใด ๆ ใหพ้นกังานปฏิบตัิในทางมิชอบหรือผิดจรยิธรรม 

 2.3.8 ทาํผิดกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา อนัส่งผลเสียหายใหแ้ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 

 2.3.9 เปิดเผยค่าจา้งหรือเงินเดือน อตัราการขึน้เงินเดือนของตนเองหรือของผูอ่ื้น ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่ก็ตาม 

 2.3.10 เรียกรบั หรือยินยอมจะรบัทรพัยสิ์นหรือประโยชนอ่ื์นใดจากลกูคา้ ผูค้า้ คู่คา้ คู่แข่งหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีทาํธุรกิจ

กบับรษิัท หรือการเลีย้งรบัรอง ซึ่งพิสจูนไ์ดว้่าเกินกว่าความเหมาะสม ยกเวน้ของขวญัตามประเพณีนิยม หรือการเลีย้งรบัรองทาง

ธุรกิจตามปกติ หรือค่าใชจ้่ายในการส่งเสรมิธุรกิจ อนันาํมาซึ่งชื่อเสียงทางการคา้ เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนตามธรรมเนียมนิยม 

 2.3.11 ใหสิ้นบน และ/หรือการกระทาํใด ๆ ท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อบริษัท และ/หรือการคอรร์ปัชั่น ไม่ว่าโดยตรง

หรือผ่านบุคคลท่ีสาม และ/หรือใชอิ้ทธิพลอย่างไม่ถูกตอ้งต่อตัวแทนของรฐั ลูกคา้ หรือคู่คา้ ซึ่งเป็นการขดัแยง้ต่อนโยบายของ

บรษิัท  

 2.3.12 กระทาํการเพ่ิมเติม ตัดทอน หรือ แก้ไขดว้ยประการใด ๆ ในบันทึกหรือข้อมูลใด ๆ เพ่ือเปล่ียนแปลง หรือ

บิดเบือนผลการดาํเนินงาน และการบนัทึกบญัชีใหผิ้ดไปจากความเป็นจรงิโดยเจตนา ไม่ว่าเพ่ือจดุประสงคใ์ด ๆ ก็ตาม 

 2.3.13 ชาํระเงิน หรือจดัการทางธุรกิจโดยมีเจตนา หรือทาํใหเ้ขา้ใจไดว้่า ส่วนหน่ึงของการชาํระเงิน หรือการจดัการ

ทางธุรกิจนัน้ ๆ มีจดุประสงคอ่ื์นนอกเหนือจากวตัถปุระสงคท่ี์ไดร้ะบใุนเอกสารเพ่ือการชาํระเงินหรือการจดัการทางธุรกจิ 

 2.3.14 เป็นบคุคลท่ีมีหนีสิ้นลน้พน้ตวั หรือมีเหตุผลอย่างหน่ึงอย่างใดตามกฎหมายใหส้นันิษฐานไดว้่ามีหนีสิ้นลน้พน้

ตวั 

 2.3.15 ไม่รกัษาขอ้มลูทางทรพัยสิ์นทางปัญญาของบรษิัท หรือท่ีบรษิัทไดม้าจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีของพนกังาน 

 2.3.16 ลอกเลียนแบบผลงานและทรพัยสิ์นทางปัญญาของผูอ่ื้น 

 2.3.17 กระทาํการใด ๆ อนัเป็นการแสวงหาประโยชนแ์ก่ตนเองหรือผูอ่ื้นโดยมิชอบ 
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 2.3.18 ให้หน่วยงานท่ีไม่ใช่สายจัดซือ้ ขอการสนับสนุนจากผู้ค้าหรือคู่ค้า (หากมีความจําเป็นท่ีจะต้องขอการ

สนบัสนุนดงักล่าวเพ่ือประโยชนข์องบริษัทใหห้น่วยงานต่าง ๆ หารือกบัสายจดัซือ้เพ่ือเป็นผูร้บัผิดชอบดาํเนินการ ยกเวน้ การจดั

กิจกรรมรว่มทางการตลาด ใหก้ารตลาดของสายการตลาดและพฒันาธุรกิจเป็นผูร้บัผิดชอบ) 

 2.3.19 กระทาํการอันเป็นการละเลย หรือเอือ้อาํนวยแก่บุคคลใด ๆ ท่ีจะเขา้มาแสวงหาประโยชน์ หรือเขา้ถึง หรือ

รบกวนระบบคอมพิวเตอร ์ขอ้มลูคอมพิวเตอร ์ขอ้มลูจราจรคอมพิวเตอรข์องบริษัทโดยมิชอบ หรือโดยไม่ไดร้บัอนุญาตจากบรษิัท 

หรือจงใจ สนบัสนุน ยินยอมใหเ้กิดขึน้หรือมีอยู่ ซึ่งการกระทาํผิดของผูใ้หบ้ริการ ตามกฎหมายคอมพิวเตอร ์หรือกฎหมายลิขสิทธ์ิ

หรือกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 2.3.20 ใชข้อ้มูลภายใน เพ่ือประโยชนข์องตนหรือบุคคลอ่ืนในการซือ้หรือขายหุน้ของบรษิัท หรือใหข้อ้มูลภายในแก่

บคุคลอ่ืน เพ่ือประโยชนใ์นการซือ้หรือขายหุน้ของบรษิัท  

3. ขั้นตอนการลงโทษทางวินัย 

3.1 การฝ่าฝืนท่ีไม่รา้ยแรง: บุคคลดังกล่าวจะไดร้บัหนังสือเตือนเป็นลายลักษณอ์ักษร ซึ่งจะระบุลักษณะของการฝ่าฝืน 

รวมทัง้มลูเหตท่ีุอาศยัเป็นหลกัของการฝ่าฝืนนัน้ โดยใหโ้อกาสบุคคลดงักล่าวโตแ้ยง้ขอ้กล่าวหาดงักล่าวต่อผูบ้งัคบับญัชา หากมี

การฝ่าฝืนเป็นครัง้ท่ีสอง หรือบคุคลดงักล่าวไม่แกไ้ขความผิดจากการฝ่าฝืนในครัง้แรกตามท่ีไดร้บัหนงัสือเตือนนัน้ บคุคลดงักล่าว

จะถกูลงโทษทางวินยัอย่างเครง่ครดั ซึ่งอาจรวมถึงการเลิกจา้งได ้

3.2 การฝ่าฝืนรา้ยแรงซึ่งรวมถึงการฝ่าฝืนดงัต่อไปนี ้เช่น การใหห้รือการรบัสินบน การฉอ้โกง การเปิดเผยขอ้มลูความลบั 

หรือทรพัยสิ์นทางปัญญาของบริษัทต่อบุคคลท่ีสาม และการกระทาํใด ๆ ท่ีเส่ือมเสียต่อเกียรติคุณของบริษัท หรือปกปิดหรือไม่

รายงานขอ้มลู การหารือ หรือเอกสารสาํคญัใด ๆ ต่อผูบ้งัคบับญัชา บรษิัทอาจพิจารณาเลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย และโดยไม่

จาํเป็นตอ้งออกหนงัสือเตือนเป็นลายลกัษณอ์กัษรก่อน 

 

3. กฏบัตรคณะกรรมการบริษัท  

 

1. องคป์ระกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท 

  คณะกรรมการของบรษิัทตอ้งมีองคป์ระกอบ ดงัต่อไปนี ้

1.1 คณะกรรมการของบรษิัทตอ้งประกอบดว้ยกรรมการไม่นอ้ยกว่า 5 คน และกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวน

กรรมการทัง้หมดตอ้งมีถิ่นท่ีอยู่ในราชอาณาจกัรไทย 

1.2 คณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ยกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 1 ใน 3 และไม่นอ้ยกว่า 3 คน คณุสมบตัิของ 

 กรรมการอิสระเป็นไปตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุกาํหนด 

1.3 คณะกรรมการบรษิัทเลือกกรรมการคนหน่ึงจากกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้รหิารเป็นประธานคณะกรรมการ 

  บรษิัท 

1.4 คณะกรรมการบรษิัทเลือกบคุคลหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท เลขานกุาร 

  คณะกรรมการบรษิัทจะเป็นกรรมการหรือไม่ก็ได ้

 

2. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
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  คณะกรรมการบรษิัทมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบดงัต่อไปนี ้

2.1 ปฏิบตัิหนา้ท่ีในการกาํกบัดแูลบรษิัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย วตัถปุระสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติ

ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ดว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ และระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์องบรษิัท 

2.2 กาํหนดวิสยัทัศน ์พนัธกิจ นโยบาย เป้าหมาย และทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกาํกับดูแลการ

ปฏิบัติหนา้ท่ีของฝ่ายบริหารใหด้าํเนินการต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายท่ีคณะกรรมการบริษัท

กาํหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.3 พิจารณาและปรบัปรุงแผนงบประมาณประจาํปีใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งกับนโยบายและเป้าหมายในการ

ดาํเนินธุรกิจของบริษัท รวมทัง้ตรวจสอบและควบคุมการใชจ้่ายงบประมาณของฝ่ายบริหารใหเ้ป็นไปตามแผน

งบประมาณประจาํปีท่ีกาํหนดไว ้

2.4 ติดตามผลการดาํเนินงานของบรษิัทอยา่งต่อเน่ือง เพ่ือใหเ้ป็นไปตามแผนงานและงบประมาณของบรษิัทท่ีวางไว ้

โดยกําหนดให้ฝ่ายบริหารต้องรายงานผลการปฏิบัติงานและเร่ืองสําคัญอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับบริษัทให้

คณะกรรมการบรษิัททราบในการประชมุคณะกรรมการบรษิัททกุไตรมาส 

2.5 ดาํเนินการใหบ้รษิัทมีระบบบญัช ีการรายงานทางการเงิน และการสอบบญัชีท่ีน่าเชื่อถือได ้เพ่ือใหง้บการเงินของ

บริษัทถกูตอ้ง แสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานในรอบบญัชีท่ีผ่านมาไดค้รบถว้น ตรงต่อความเป็นจริง 

และเป็นตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองโดยทั่วไป โดยคณะกรรมการบรษิัทตอ้งแสดงความรบัผิดชอบของตน

ในการจัดทาํรายงานทางการเงินควบคู่กับรายงานของผูส้อบบัญชีในรายงานประจาํปีและครอบคลุมในเร่ือง

สาํคญั ๆ ตามนโยบายขอ้พึงปฏิบตัิท่ีดีสาํหรบักรรมการบรษิัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

2.6 ดูแลใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมีระบบ

บรหิารความเส่ียงท่ีครอบคลมุ มีกระบวนการพิจารณาบริหารจดัการความเส่ียง การรายงานและการติดตามผล

ท่ีมีประสิทธิภาพ และมีกลไกในการรบัเร่ืองรอ้งเรียนและการดาํเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส รวมทัง้ติดตามผล

การประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในและผลการปฏิบัติงานดา้นการบริหารความเส่ียงอย่าง

สมํ่าเสมอ 

2.7 จัดให้มีนโยบายเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และ

ดาํเนินการทบทวนนโยบายการกาํกับดูแลกิจการของบริษัท เพ่ือใหเ้ชื่อมั่นไดว้่าบริษัทสามารถดาํเนินการตาม

นโยบายดงักล่าวไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

2.8 พิจารณาแต่งตัง้บุคคลท่ีมีความรูค้วามสามารถและประสบการณอ์นัเป็นประโยชนต์่อบริษัท เพ่ือดาํรงตาํแหน่ง

เป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและคณะกรรมการชุดย่อย โดยการเสนอชื่อของคณะกรรมการ ได้แก่ 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบรหิาร  คณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง  คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดี รวมทั้ง กาํหนด ยกเลิก เพิกถอน หรือเปล่ียนแปลง

อาํนาจ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและคณะกรรมการชดุย่อยดงักล่าวได ้

2.9 พิจารณาแต่งตัง้เลขานุการบริษัท เพ่ือดูแลให้คณะกรรมการบริษัทและบริษัทปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ

ขอ้กาํหนด และระเบียบขอ้บงัคบัต่าง ๆ 

2.10 พิจารณาและอนมุตัิการดาํเนินการท่ีสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบรษิัทเพ่ือใหเ้กดิ 
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 ประโยชนส์งูสดุแก่บรษิัท และผูถื้อหุน้โดยรวม 

2.11 พิจารณากาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนประจาํปีของบรษิัท และหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนและ 

  ผลประโยชนอ่ื์น ๆ สาํหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากปัจจยัต่าง ๆ   

  เช่น ผลประเมินการปฏิบตัิงาน หนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ความรูค้วามสามารถ เป็นตน้ 

2.12 กาํหนดนโยบาย เป้าหมาย และทิศทางในการดาํเนินธุรกิจของบรษิัทย่อย รวมทัง้พิจารณาแต่งตัง้ผู ้

 แทนท่ีมีความรูค้วามสามารถจากบรษิัทเขา้เป็นกรรมการของบรษิัทย่อยตามสดัส่วนการถือหุน้ของ 

 บรษิัทในบรษิัทย่อย 

2.13 จดัใหม้ีนโยบายและกระบวนการในการทาํรายการระหว่างกนัระหว่างบรษิัท และบรษิัทย่อยกบับคุคลท่ี 

 เก่ียวโยงกนัท่ีชดัเจนและโปรง่ใสตรวจสอบได ้เพ่ือป้องกนัไม่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

2.14 พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ทกุฝ่าย และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุกลุ่มของบรษิัท 

 อย่างเป็นธรรม โดยกรรมการมีหนา้ท่ีตอ้งแจง้ใหบ้รษิัททราบโดยไม่ชกัชา้ หากมีส่วนไดเ้สียในธุรกรรม 

 ต่าง ๆ ของบรษิัท และกรรมการซึ่งมีส่วนไดเ้สียในธุรกรรมนัน้ ๆ จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิ 

 การทาํรายการของบรษิัท 

 

2.15 กาํกบัดแูลใหบ้รษิัทเปิดเผยขอ้มลูสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษิัทอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลา ผ่าน 

  ช่องทางต่าง ๆ ท่ีผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่ายสามารถเขา้ถึงขอ้มลูไดส้ะดวกโดยเท่าเทียมกนั 

  ดแูลใหบ้รษิัทสามารถดาํเนินธุรกิจต่อเน่ืองในระยะยาว รวมทัง้แผนพฒันาพนกังาน ความต่อเน่ืองของ 

  ผูบ้รหิาร (Succession Plan) รวมทัง้ดแูลใหม้ีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตาํแหน่งของ 

  กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิัทท่ีมีประสิทธิผล 

2.16  คณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหน่ึง หรือหลายคน หรือบุคคลอ่ืนใด ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใด 

แทนคณะกรรมการได้  ทั้งนี ้ การมอบอาํนาจดังกล่าวต้องจัดทาํเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติ

คณะกรรมการในรายงานการประชมุคณะกรรมการอย่างชดัเจน รวมทัง้มีการระบขุอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของผูร้บั

มอบอาํนาจไวอ้ย่างชดัเจน ซึง่คณะกรรมการสามารถยกเลิก เพิกถอน เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขการมอบอาํนาจนัน้ 

ๆ ไดเ้มื่อเห็นสมควร  นอกจากนี ้การมอบอาํนาจดงักล่าวจะไม่รวมถึงการมอบอาํนาจท่ีทาํใหผู้ร้บัมอบอาํนาจนัน้

สามารถอนมุตัิรายการท่ีตนหรือบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ อาจมีส่วนไดเ้สียหรืออาจไดร้บัประโยชนใ์นลกัษณะ

ใด ๆ หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกบับรษิัท ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไปตามนโยบาย

และหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชมุผูถื้อหุน้หรือคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาอนมุตัิไวแ้ลว้ 

2.17 กําหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ตาม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2.18 พิจารณาตัดสินใจในเร่ืองสาํคัญ เช่น นโยบายและแผนธุรกิจในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ อาํนาจการบริหาร 

และรายการอ่ืนใดท่ีกฎหมายกาํหนด เป็นตน้ กรณีเป็นการตดัสินใจเร่ืองการทาํรายการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ่ง

สินทรพัย ์หรือการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ใหป้ฏิบัติตามประกาศ ขอ้บงัคับ และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งของ 

พ.ร.บ.หลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน และประกาศตลาดหลักทรพัยแ์ห่ง
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ประเทศไทยดว้ย ยกเวน้ในกรณีท่ีรายการดงักล่าวจะตอ้งไดร้บัอนมุตัิจากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบรษิัท

จะไม่สามารถพิจารณาอนมุตัิการทาํรายการดงักล่าวได ้

2.19 กาํหนดอาํนาจและระดบัการอนุมตัิในการทาํธุรกรรม และการดาํเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับงานของบรษิัทให้

คณะหรือบุคคลตามความเหมาะสมและให้เป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยจัดทาํเป็นคู่มืออาํนาจ

ดาํเนินการ และใหม้ีการทบทวนอย่างสมํ่าเสมอ 

2.20 เสนอแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีและพิจารณาค่าสอบบัญชีประจาํปี เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการพิจารณา

อนมุตัิแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทน 

2.21 กาํกบัดแูลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการชดุย่อยต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามกฎบตัรท่ีกาํหนดไว ้

2.22 คณะกรรมการตอ้งประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเองและประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยรวม 

 

3. ขอบเขตอาํนาจหน้าทีข่องประธานกรรมการ 

  ประธานกรรมการมีบทบาทเป็นผูน้าํของคณะกรรมการบรษิัท โดยหนา้ท่ีของประธานกรรมการ อย่างนอ้ยตอ้งครอบคลมุ

ในเร่ืองดงัต่อไปนี ้

3.1 เป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยสามารถเรียกใหป้ระชุมในท่ีประชุมแห่งเดียวกันหรือประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกสก์็ได ้หรือถ้ากรรมการตั้งแต่ 2 คนขึน้ไปรอ้งขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ประธาน

กรรมการกาํหนดวนัประชมุภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีไดร้บัการรอ้งขอ 

3.2 เป็นประธานในท่ีประชุม และมีหนา้ท่ีดแูล จดัสรรเวลาแต่ละวาระใหอ้ย่างเพียงพอ สาํหรบักรรมการท่ีจะนาํเสนอ 

และอภิปรายแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นท่ีสาํคญัโดยคาํนึงถึงผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ และผูม้ี

ส่วนเก่ียวขอ้งอย่างเป็นธรรม 

3.3 การกาํกบั ติดตาม และดูแลใหม้ั่นใจไดว้่า การปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการบรษิัทมีประสิทธิภาพและบรรลตุาม

วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัขององคก์ร 

3.4 การดูแลใหม้ั่นใจว่า กรรมการทุกคนมีส่วนรว่มในการส่งเสริมใหเ้กิดวฒันธรรมองคก์ร ท่ีมีจรยิธรรมและการกาํกับ

ดแูลกิจการท่ีด ี

3.5 การกาํหนดวาระการประชมุคณะกรรมการบรษิทั โดยหารือรว่มกบัประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร และมีมาตรการท่ีดแูล

ใหเ้ร่ืองสาํคญัไดถ้กูบรรจเุป็นวาระการประชมุ 

3.6 การจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเด็นสาํคญักัน

อย่างรอบคอบโดยทั่วกนั การส่งเสรมิใหก้รรมการมีการใชด้ลุพินิจท่ีรอบคอบ ใหค้วามเห็นไดอ้ย่างอิสระ 

3.7 การเสริมสรา้งความสัมพันธอ์ันดีระหว่างกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารและกรรมการ ท่ีไม่เป็นผู้บริหาร และระหว่าง

คณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายจดัการ 

 

4. การแต่งตั้งกรรมการบริษัทและวาระการดาํรงตาํแหน่ง 

  การเลือกตัง้กรรมการของบรษิัทใหก้ระทาํโดยท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ทัง้นีใ้หก้ระทาํตามหลกัเกณฑ ์ดงันี ้

4.1 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียง เท่ากบั 1 หุน้ ต่อ 1 เสียง 

4.2 ในการเลือกตัง้กรรมการอาจใชว้ิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบคุคลคราวละคนหรือคราวละหลาย 

ๆ คน ตามแต่ท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผูถื้อหุน้ตอ้งออกเสียงดว้ยคะแนนเสียงท่ีมี 



                                   บริษัท ฟังกช่ั์น อินเตอรเ์นช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 
              Function International Public Company Limited 

 

เอกสารแนบ 5 - หนา้ 16 

ตามขอ้ 4.1 ทั้งหมด จะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้อยเพียงใดไม่ได ้ดังนั้น ผูถื้อหุน้ไม่สามารถแบ่งคะแนน

เสียงของตนในการเลือกตัง้กรรมการเพ่ือใหผู้ใ้ดมากน้อย ตามมาตรา 70 วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (ตามท่ีไดม้ีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) ได ้(ลงคะแนนแบบ NON-CUMULATIVE เท่านัน้) 

4.3 ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผูเ้ป็นประธานท่ี

ประชมุเป็นผูอ้อกเสียงชีข้าด 

4.4 ใหค้ณะกรรมการบริษัทมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี กรรมการผูอ้อกจากตาํแหน่งตามขอ้นีส้ามารถไดร้บั

เลือกตัง้ใหก้ลบัเขา้รบัตาํแหน่งอีกก็ได ้นอกจากพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ กรรมการพน้จากตาํแหน่งเมื่อ 

ก)  ตาย 

ข)  ลาออก 

ค)  ขาดคณุสมบตัิหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบรษิัทมหาชน 

ง)  ท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติใหอ้อก 

จ)  ศาลมีคาํสั่งใหอ้อก 

4.5 เมื่อกรรมการคนใดลาออกจากตาํแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท หรือจะยื่นใบลาออกของตนใหท่ี้นายทะเบียน

หุน้ส่วนบรษิัท กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ทราบดว้ยก็ได ้

4.6 กรรมการของบริษัทท่ีจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทอ่ืน ตอ้งแจง้ใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบดว้ย 

หากเป็นกรณีท่ีกรรมการจะไปดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจซึ่งเหมือนหรือคลา้ยคลึง หรือ

แข่งขนักบัธุรกิจของบรษิัท ตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรษิัทก่อน 

 

5. การประชุมคณะกรรมการบริษัท 

  การประชมุคณะกรรมการบรษิัท มีดงันี ้

5.1 คณะกรรมการบรษิัทตอ้งจดัใหม้ีการประชมุเพ่ือรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิัทอย่างนอ้ยทกุ 3 เดือน ในการ

ประชุมกรรมการต้องแสดงความเห็นและใช้ดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ กรรมการควรเข้าประชุมทุกครั้ง

นอกเหนือจากมีเหตุสุดวิสัยซึ่งตอ้งแจง้ต่อเลขานุการคณะกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหนา้ บริษัทตอ้งรายงาน

จาํนวนครัง้ท่ีเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการไวใ้นรายงานประจาํปี ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้

เพ่ือให้คณะกรรมการทุกท่านทราบเป็นการล่วงหนา้ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะตอ้งจัดส่งหนังสือเชิญ

ประชมุแก่กรรมการทกุท่านเพ่ือใหท้ราบถึง วนั เวลา สถานท่ี และวาระการประชมุ โดยจดัส่งเป็นการล่วงหนา้อย่าง

น้อย 7 วัน  และเป็นผู้รวบรวมเอกสารประกอบการประชุมจากกรรมการ และฝ่ายจัดการ เพ่ือจัดส่งให้

คณะกรรมการล่วงหนา้และเอกสารดังกล่าวตอ้งใหข้้อมูลท่ีเพียงพอต่อการตัดสินใจและใชดุ้ลยพินิจอย่างเป็น

อิสระของคณะกรรมการ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทจะตอ้งเป็นผูบ้นัทึกประเด็นในการประชุมเพ่ือจดัทาํเป็น

รายงานการประชุมซึ่งตอ้งมีเนือ้หาสาระครบถว้นและเสร็จสมบูรณภ์ายใน 15 วนั นบัตัง้แต่วนัประชมุเสรจ็สิน้เพ่ือ

เสนอให้ประธานกรรมการบริษัทลงนามและจะตอ้งจัดใหม้ีระบบการจัดเก็บท่ีดีสะดวกต่อการคน้หาและรกัษา

ความลบัไดด้ ี

5.2 การประชุมคณะกรรมการบริษัทตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการทัง้หมด จึงจะ

ครบเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีท่ีประธานกรรมการบรษิัทไม่อยู่ในท่ีประชมุหรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้หากมีรอง
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ประธานกรรมการบริษัทอยู่ในท่ีประชมุ ใหร้องประธานกรรมการบริษัททาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม แต่หาก

ไม่มีรองประธานกรรมการบริษัท หรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ีประชุมนัน้ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ท่ีได ้ใหก้รรมการบรษิัท

ซึ่งมาประชมุเลือกกรรมการบรษิัทคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ 

5.3 กรรมการบรษิัทท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนัน้ 

5.4 การออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทใหถื้อเอาความเห็นท่ีเป็นส่วนเสียงขา้งมากเป็นสาํคัญในกรณีท่ี

คะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด อย่างไรก็ตามความเห็น

ของกรรมการบรษิัทคนอ่ืน ๆ ท่ีมิไดล้งมติเห็นดว้ยใหร้ะบไุวใ้นรายงานการประชมุ 

 

6. การรายงาน 

  คณะกรรมการบรษิัทรายงานผลการปฏิบตัิหนา้ท่ี และผลการดาํเนินงานของบรษิัท ต่อผูถื้อหุน้ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจาํปีของบรษิัท 

 

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  กาํหนดใหม้ีการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ และกรรมการรายบคุคลเป็นประจาํทุกปี โดยจะนาํผลการ

ประเมินท่ีไดไ้ปพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท อนัจะก่อใหเ้กิดการพัฒนาตามแนวทางการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีของ

บรษิัท 

 

8. การทบทวนกฎบัตร 

  คณะกรรมการบรษิัทจะสอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบตัรนี ้อย่างนอ้ยปีละหน่ึงครัง้ 

 

4. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

1. องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทตอ้งมีองคป์ระกอบดงัต่อไปนี ้

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการบรษิัทท่ีเป็นอิสระไม่นอ้ยกว่า 3 คน 

1.2 กรรมการตรวจสอบมีทกัษะความชาํนาญท่ีเหมาะสมตามภารกิจท่ีไดร้บัมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 

1 คนตอ้งมีความรูค้วามเขา้ใจหรือมีประสบการณด์า้นการบญัชีหรือการเงิน 

1.3 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัทเลือกและแต่งตัง้กรรมการตรวจสอบคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ 

1.4 ใหห้ัวหนา้บุคลากรหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

2. คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงันี ้

2.1 ไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 
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2.2 มีคณุสมบตัิตามท่ีกาํหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้กาํหนดของ

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ เร่ืองคณุสมบตัิกรรมการอิสระ ดงันี ้

2.2.1 ถือหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบรษิัท บรษิัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัท

ร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนีน้ับรวมการถือหุ้นของผู้ท่ีเก่ียวข้องของ

กรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ดว้ย 

2.2.2 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ท่ีปรกึษาท่ีไดเ้งินเดือนประจาํ หรือ

ผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้ราย

ใหญ่ หรือของผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 

2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนุญาตต่อสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์ทั้งนี ้

ลักษณะตอ้งห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ หรือท่ีปรึกษาของส่วน

ราชการซึ่งเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้อีาํนาจควบคมุของบรษิัท 

2.2.3 ไม่เป็นบคุคลท่ีมีความสมัพนัธท์างสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะท่ีเป็น บิดา

มารดา คู่สมรส พ่ีนอ้งและบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอาํนาจควบคุม 

หรือบคุคลท่ีจะไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิารหรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

 

2.2.4 ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ

ผูม้ีอาํนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของผูท่ี้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ

บรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของบรษิทั เวน้แต่จะได้

พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันท่ียื่นคําขออนุญาตต่อสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2.2.5 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบรษิัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ี

อาํนาจควบคุมของบรษิัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนยั ผูม้ีอาํนาจควบคุม หรือหุน้ส่วนของสาํนกังานสอบ

บัญชี ซึ่งมีผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจ

ควบคุมของบริษัทสงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี ก่อนวนัท่ี

ยื่นคาํขออนญุาตต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2.2.6 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรกึษาทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่า 2 ลา้นบาทต่อปีจากบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัท

ร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผูถื้อหุน้ท่ีมีนัย ผูม้ีอาํนาจควบคุม 

หรือหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิารทางวิชาชีพนัน้ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 

2 ปี ก่อนวนัท่ียื่นคาํขออนญุาตต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

2.2.7 ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้ เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการบรษิัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูถื้อหุน้

ซึ่งเป็นผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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2.2.8 ไม่ประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบรษิัท หรือบรษิัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุน้ส่วนท่ีมีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ท่ี

ปรกึษาท่ีรบัเงินเดือนประจาํ หรือถือหุน้เกินรอ้ยละ 1 ของจาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท

อ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัท่ีมีนยักับกิจการของบริษัท หรือบรษิัท

ย่อย 

2.2.9 ไม่มีลกัษณะอ่ืนใดท่ีทาํใหไ้ม่สามารถใหค้วามเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกบัการดาํเนินงานของบรษิัท 

2.2.10 กรรมการอิสระตามคุณสมบัติขา้งตน้ อาจไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ใหต้ัดสินใจในการ

ดาํเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุ โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองคค์ณะ (Collective Decision) ได ้

 

 นอกจากคณุสมบตัิกรรมการอิสระขอ้ 2.2.1 -– 2.2.10 แลว้ กรรมการตรวจสอบจะตอ้งมีคณุสมบตัิเพ่ิมเติม ดงันี ้

ก) ไม่เป็นกรรมการท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการดาํเนินกิจการของบรษิัท  

 บรษิัทใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิัทรว่ม บรษิัทยอ่ยลาํดบัเดียวกนั ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอาํนาจควบคมุของ

บรษิัท 

ข) ไม่เป็นกรรมการของบรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย หรือบรษิัทย่อยลาํดบัเดียวกนั เฉพาะท่ีเป็นบรษิัทจด 

ทะเบียน 

ค) มีความรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอท่ีจะสามารถทาํหนา้ท่ีในฐานะกรรมการตรวจสอบ 

ง) มีหนา้ท่ีในลกัษณะเดยีวกบัท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยว่าดว้ย 

  คณุสมบตัิและขอบเขตการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

3. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบ ดงัต่อไปนี ้

3.1 สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือใหม้ั่นใจว่า มีความถกูตอ้งและเชื่อถือได ้รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ 

โดยการประสานงานกับผูส้อบบญัชีภายนอก และผูบ้ริหารท่ีรบัผิดชอบจดัทาํรายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาส

และประจาํปี 

3.2 สอบทานใหบ้รษิัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ใหม้ี

ความเหมาะสมและมปีระสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนใหค้วาม

เห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจา้งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ี

รบัผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน และอาจเสนอแนะใหม้ีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดท่ีเห็นว่า

จาํเป็นและเป็นส่ิงสาํคญั พรอ้มทัง้นาํขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการปรบัปรุงแกไ้ขระบบการควบคมุภายในท่ีสาํคญัและ

จาํเป็นเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีภายนอก และผู้จัดการแผนกตรวจสอบ

ระบบงาน 

3.3 สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัยฯ์ 

นโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 
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3.4 สอบทานการบรหิารความเส่ียงของบริษัท จากรายงานของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงท่ีรายงานต่อท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีกระบวนการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการ

ติดตามการดาํเนินการประเมินความเส่ียงจากสถานการณ ์สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีเปล่ียนแปลงไป และกาํหนด

มาตรการลดความเส่ียงอย่างสมํ่าเสมอทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

 

 

3.5 พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพ่ือทาํหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท รวมถึงเสนอ

ค่าตอบแทนของบุคคลดงักล่าว โดยคาํนึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรพัยากรและประสบการณข์อง

บุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัท ตลอดจนผลการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา โดย

คณะกรรมการตรวจสอบจะตอ้งเขา้รว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มีฝ่ายจดัการเขา้รว่มประชมุดว้ย อย่างนอ้ยปี

ละ 1 ครัง้ 

3.6 พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย และ

ขอ้กาํหนดของตลาดหลักทรพัยฯ์ ตลอดจนการเปิดเผยขอ้มลูของบริษัทในเร่ืองดังกล่าวใหม้ีความถูกตอ้ง และ

ครบถว้น ทัง้นีเ้พ่ือใหม้ั่นใจว่ารายการดงักล่าวสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบรษิัท 

3.7 รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบอย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ 

3.8 จดัทาํรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจาํปีของบริษัท ซึ่งรายงานดงักล่าวตอ้ง

ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างนอ้ยดงัต่อไปนี ้

3.8.1 ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเชื่อถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษิัท 

3.8.2 ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษิัท 

3.8.3 ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้กาํหนดของตลาด

หลกัทรพัยฯ์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท 

3.8.4 ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี

3.8.5 ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรือรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ 

3.8.6 ความเห็นเก่ียวกบัระบบการบรหิารความเส่ียงของบรษิัทและบรษิัทย่อย 

3.8.7 จาํนวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

3.8.8 รายการอ่ืนท่ีเห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทนุทั่วไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บั

มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

3.9 ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระจากท่ีปรกึษาทางวิชาชีพอ่ืนใด

เมื่อเห็นว่าจาํเป็นดว้ยค่าใชจ้่ายของบรษิทั 

3.10 รว่มใหค้วามเห็นในการพิจารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมินผลงานของเจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานตรวจสอบ  

ภายใน 

3.11 ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตหนา้ท่ี ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีอาํนาจเชิญใหฝ่้ายจดัการ ผูบ้รหิาร  

หรือพนกังานของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น เขา้รว่มประชมุหรือส่งเอกสารท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือ   
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 จาํเป็น 

3.12 ใหม้ีอาํนาจว่าจา้งท่ีปรกึษา หรือบคุคลภายนอกตามระเบียบของบรษิัทมาใหค้วามเห็นหรือใหค้าํปรกึษา 

ในกรณีจาํเป็น 

3.13 คณะกรรมการตรวจสอบตอ้งประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยการประเมินตนเอง และรายงานผลการ  

 ประเมินพรอ้มทัง้ปัญหาอปุสรรคในการปฏิบตัิงานท่ีอาจเป็นเหตใุหก้ารปฏิบตัิงานไม่บรรลวุตัถปุระสงคใ์น     

 การจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบทกุปี 

3.14 พิจารณาทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 

3.15 ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณ ะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และในการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อ 

คณะกรรมการบรษิัทโดยตรง และคณะกรรมการของบรษิัทยงัคงมคีวามรบัผิดชอบในการดาํเนินงานของบรษิัทต่อ

บคุคลภายนอก 

 

4. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

  วาระการดาํรงตาํแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี ้

4.1 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพน้จากตาํแหน่ง

ตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตั้งเข้ารบัตาํแหน่งใหม่อีกได ้ นอกจากการพ้นตาํแหน่งตามวาระดังกล่าวขา้งตน้

กรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่งเมื่อ 

4.1.1 ตาย 

4.1.2 ลาออก 

4.1.3 ขาดคณุสมบตัิการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรนี ้หรือตามหลกัเกณฑข์องสาํนกังานคณะกรรมการ

กาํกับหลักทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์คณะกรรมการกาํกับตลาดทุน หรือตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย 

4.1.4 พน้วาระจากการดาํรงตาํแหน่งกรรมการบรษิัท 

4.2 กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตาํแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจง้เป็น

หนงัสือล่วงหนา้อย่างนอ้ย 1 เดือน พรอ้มเหตุผล และใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูอ้นุมตัิ โดยบริษัทจะแจง้เร่ือง 

การลาออกพรอ้มสาํเนาหนงัสือลาออกใหต้ลาดหลกัทรพัยฯ์ ทราบ ในกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบพน้จากตาํแหน่ง

ทัง้คณะ ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท่ีพน้จากตาํแหน่งตอ้งรกัษาการในตาํแหน่งเพ่ือดาํเนินการต่อไปก่อนจนกว่า

คณะกรรมการตรวจสอบชดุใหม่จะเขา้รบัหนา้ท่ี 

4.3 ในกรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระใหค้ณะกรรมการบริษัท

แต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นขึน้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพ่ือใหก้รรมการตรวจสอบมี

จาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทกาํหนด โดยบคุคลท่ีเขา้เป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียง

วาระท่ียงัคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน 

5. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
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  การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ มีดงันี ้

5.1 ใหม้ีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณางบการเงิน รายงานผลการตรวจสอบภายในและเร่ืองอ่ืน ๆ 

อย่างนอ้ยปีละ 4 ครัง้ โดยกาํหนดใหเ้รียกประชุมก่อนมีการประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือใหป้ระธานกรรมการ

ตรวจสอบเรียกประชมุเป็นกรณีพิเศษเพ่ือพิจารณาเร่ืองจาํเป็นเรง่ด่วนอ่ืน ๆ ไดต้ามแต่จะเห็นสมควร 

5.15.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตอ้งมีกรรมการตรวจสอบมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของกรรมการ

ตรวจสอบท่ีมีอยู่ในตาํแหน่งขณะนัน้จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

5.25.3 กรรมการตรวจสอบท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนัน้ 

5.35.4 การออกเสียงในท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบใหถื้อเอาความเห็นท่ีเป็นส่วนเสียงขา้งมากเป็นสาํคญัใน

กรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด อย่างไรก็ตาม

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบคนอ่ืน ๆ ท่ีมิไดล้งมติเห็นดว้ยใหน้าํเสนอเป็นความเห็นแยง้ต่อคณะกรรมการ

บรษิัท 

5.45.5 ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานผลการประชมุต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทในคราวถดัไปเพ่ือ

ทราบทกุครัง้ 

5.55.6 ใหเ้ลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายเป็นผูบ้นัทึกรายงานการประชมุ 

 

6. การรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

6.1 ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบตัิงานต่อคณะกรรมการบรษิัทในการประชมุคณะกรรมการบรษิัท 

6.2 ในการปฏิบตัิหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระทาํ ดงัต่อไปนี ้ซึ่ง

อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการ

ตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นสมควร 

6.2.1 รายการความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

6.2.2 การทจุรติหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพรอ่งสาํคญัในระบบการควบคมุภายใน 

6.2.3 การฝ่าฝืนกฎหมายหรือขอ้กาํหนดใด ๆ ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

6.3 หากคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึงส่ิงท่ีมีผลกระทบอย่างมีสาระสาํคญัต่อฐานะ

การเงินและผลการดําเนินงาน และได้มีการหารือร่วมกันกับคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารแล้วว่าต้อง

ดาํเนินการปรับปรุงแก้ไข เมื่อครบกาํหนดเวลาท่ีกาํหนดไว้ร่วมกันหากคณะกรรมการตรวจสอบพบว่ามีการ

เพิกเฉยต่อการดาํเนินการแกไ้ขดงักล่าวโดยไม่มีเหตผุลอนัสมควร กรรมการตรวจสอบรายใดรายหน่ึงอาจรายงาน

ส่ิงท่ีพบดงักล่าวโดยตรงต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรือตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทยได ้

 

7. การรายงานของบริษัทจดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพยฯ์ 
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7.1 การแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

7.1.1 รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทถึงการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบพรอ้มนาํส่งแบบแจ้ง

รายชื่อและขอบเขตของคณะกรรมการตรวจสอบตามขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

7.1.2 นาํส่งหนังสือรบัรองและประวตัิของกรรมการตรวจสอบพรอ้มการรายงานมติการแต่งตัง้คณะกรรมการ

ตรวจสอบต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 7 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการบรษิัทมีมตแิต่งตัง้กรรมการ

ตรวจสอบ 

7.2 การเปล่ียนแปลงสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ 

7.2.1 ใหบ้ริษัทเปิดเผยรายชื่อของคณะกรรมการตรวจสอบท่ีมีการเปล่ียนแปลงตามแบบท่ีตลาดหลักทรพัยฯ์ 

กาํหนด ต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

7.2.2 นาํส่งหนงัสือรบัรองและประวตัิของกรรมการตรวจสอบสาํหรบักรรมการตรวจสอบท่ีไดร้บัการแต่งตัง้ใหม่ 

พรอ้มการรายงานมติการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 

7.3 รายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ถึงการเปล่ียนแปลงหนา้ท่ีและขอบเขตการ

ดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามแบบท่ีตลาดหลักทรพัยฯ์ กําหนด ต่อตลาดหลักทรัพยฯ์ ตาม

ขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรพัยฯ์ ภายใน 3 วนัทาํการนบัแต่วนัท่ีมีมติของคณะกรรมการบริษัทหรือมติท่ีประชุมผู้

ถือหุน้เก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 

 

8. การทบทวน 

  คณะกรรมการตรวจสอบจะสอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบตัรนี ้อย่างนอ้ยปีละหน่ึง

ครัง้ 

 

5. กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

 

1. องคป์ระกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

1.1 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนตอ้งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิัท ประกอบดว้ย  

กรรมการบริษัท และ/หรือ ผูบ้ริหารของบรษิัทอย่างนอ้ยสาม (3) คน และอย่างนอ้ยหน่ึง (1) คน ตอ้งเป็นกรรมการ

อิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนควรเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนจะแต่งตัง้กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทน 

1.2 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทนท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

อีกได ้

1.3 กรณีท่ีตาํแหน่งกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระตาม 

ขอ้ 1.2 ไดแ้ก่ การพน้สภาพการเป็นกรรมการบรษิัท การลาออก หรือการถกูถอดถอน ใหค้ณะ 
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กรรมการบรษิัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เพ่ือใหก้รรมการ

สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีจาํนวนครบตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทไดก้าํหนดไวใ้นกฎบตัรนี ้โดยบุคคลท่ีเขา้

เป็นกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนซึ่งตนเขา้มาแทน 

 

2. หน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

2.1 คดัเลือกบุคคลท่ีสมควรไดร้บัการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการบริษัทรายใหม่ และสรรหาประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

โดยใหม้ีการกาํหนดหลกัเกณฑ ์หรือวิธีการสรรหาและคดัเลือกอย่างมีหลกัเกณฑแ์ละความโปรง่ใส เพ่ือเสนอต่อท่ี

ประชมุคณะกรรมการบรษิัท และ/หรือ ท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

2.2  พิจารณากาํหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนประจาํปีของกลุ่มบรษิัท และกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวทางในการ 

กาํหนดค่าตอบแทนและผลประโยชนอ่ื์น ๆ ใหแ้ก่กรรมการบรษิัท โดยใหม้ีการกาํหนดหลกัเกณฑห์รือวิธีการกาํหนด

ค่าตอบแทนท่ีเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้

เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

2.3 กาํหนดเงินค่าจา้ง ค่าตอบแทน โบนัส และประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เสนอต่อท่ี

ประชมุคณะกรรมการบรษิัท เพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ

2.4 ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

 

 

 

3. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบรษิัทโดยตรง ตามหนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย และคณะกรรมการบรษิัทยงัคงมีความรบัผิดชอบในการดาํเนินงานของบรษิัทต่อบคุคลภายนอก 

 

4. การประชุม 

4.1  ควรมีการประชมุอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ายจดัการ หรือผูบ้รหิาร หรือพนกังานของ 

 บรษิัท ท่ีเก่ียวขอ้ง หรือผูท่ี้เห็นสมควรมารว่มประชมุ ใหค้วามเห็น หรือส่งเอกสาร ขอ้มลูตามท่ีเห็นว่า   

 เก่ียวขอ้งหรือจาํเป็น 

4.2 ในการประชมุคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนทุกครัง้ องคป์ระชุมตอ้งประกอบดว้ยกรรมการสรรหา

และกาํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน

ทัง้หมดท่ีมีอยู่ในตาํแหน่งขณะนัน้ จึงจะถือว่าครบองคป์ระชมุ 

4.3   กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิใหอ้อกเสียงลงคะแนนใน

เร่ืองนัน้ ๆ ยกเวน้กรณีการพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการชดุย่อยต่าง 

ๆ ทัง้คณะ 

4.4  ในการออกเสียง กรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนลงมติโดยมีสิทธิออกเสียง คนละ 1 เสียง และใช ้
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คะแนนเสียงขา้งมากเป็นเกณฑ ์ในกรณีท่ีการลงมติโดยมีเสียงเท่ากนั ประธานคณะกรรมการสรรหาและ   

กาํหนดค่าตอบแทนมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียง เพ่ือเป็นการชีข้าด 

 

5. การรายงาน 

รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ  

 

6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนจะทาํการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน และรายงานผลการประเมินประจาํปีต่อคณะกรรมการบรษิัท 

 

7.    การทบทวนกฎบัตร 

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน จะสอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบตัรนี ้

อย่างนอ้ยปีละหน่ึงครัง้ 

 

6. กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 

1. องคป์ระกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1.1 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะตอ้งไดร้บัการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ ผู้บริหารของบริษัทอย่างน้อยจาํนวน 3 ท่าน โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะแต่งตั้ง

กรรมการบรหิารความเส่ียงคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการบรหิารความเส่ียง 

1.2 เป็นผูม้ีความเขา้ใจในธุรกิจ และมีประสบการณต์รงในธุรกิจ เพ่ือกาํหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเส่ียง 

ใหค้รอบคลมุทัง้องคก์ร รวมทัง้กาํกบัดแูลใหม้ีระบบหรือกระบวนการบรหิารจดัการความเส่ียง เพ่ือลดผลกระทบต่อ

ธุรกิจของบรษิัทอย่างเหมาะสม 

1.3 กาํหนดใหค้ณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งแต่งตัง้เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยอาจเป็น

หัวหนา้สายงานสนับสนุนธุรกิจ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริหารความเส่ียงเห็นสมควร ซึ่งบุคคลดังกล่าวตอ้ง

สนับสนุนและคอยช่วยเหลือการทาํหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ตลอดจนการจัดเตรียมวาระการ

ประชมุ และบนัทึกรายงานการประชมุของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 

 

2. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2.1 กาํหนดและทบทวน นโยบาย กรอบการบรหิารความเส่ียงองคก์ร และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัทเพ่ืออนมุตัิ 

2.2 กาํกับดูแลและสนับสนุนให้มีการดาํเนินงานด้านการบริหารความเส่ียงองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ

เป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณท่ี์เปล่ียนแปลงไป 
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2.3 พิจารณารายงานการบรหิารความเส่ียงองคก์ร และใหข้อ้คิดเห็นในความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ รวมทัง้แนวทางการ

กาํหนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา และการพฒันาระบบการจดัการบรหิารความเส่ียงองคก์รใหม้ีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเน่ือง 

2.4 รายงานผลการบริหารความเส่ียงองคก์รใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบ และในกรณีท่ีมีปัจจัย หรือเหตุการณ์

สาํคญั ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนยัสาํคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือทราบและพิจารณา

โดยเรว็ท่ีสดุ 

2.5 วางกรอบการดาํเนินงานและควบคุมดูแลการบรหิารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร ภายใตก้ารนาํของประธานเจา้หนา้ท่ี

บริหาร โดยกรณีพบว่านโยบายการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคก์รไม่เหมาะสมกับสภาพการดาํเนินงาน ต้อง

นาํเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือขออนมุตัิในการปรบัปรุงนโยบายการบรหิารความเส่ียงทั่วทัง้องคก์ร 

2.6 จดัใหม้ีระบบการบรหิารความเส่ียงใหค้รอบคลมุทั่วทัง้องคก์รและแนวทางการปฏิบตัิ 

2.7  ใหค้วามมั่นใจในความถูกตอ้ง ทันเวลาและสอดคลอ้งกันของขอ้มูลของการบริหารความเส่ียงทั่วทั้งองคก์รต่อ

คณะกรรมการบรษิัท 

2.8 สรา้งวฒันธรรมการตระหนกัต่อการบรหิารความเส่ียงในองคก์ร 

2.9 ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

 

3. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี และตามวาระการดาํรงตาํแหน่งของการเป็น

กรรมการ และ/หรือ การดาํรงตาํแหน่งของการเป็นผูบ้ริหารของบรษิัท ซึ่งเมื่อพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้ อาจไดร้บัแต่งตัง้ให้

กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งไดอี้ก 

 

4. การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4.1 กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงอย่างน้อยอย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ โดยให้ประธาน

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงพิจารณาจดัการประชมุไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม 

4.2 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงตอ้งมีกรรมการบริหารความเส่ียงมาประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของ

กรรมการบรหิารความเส่ียงท่ีมีอยู่ในตาํแหน่งขณะนัน้จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

4.3 กรรมการบรหิารความเส่ียงท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิใหเ้ขา้รว่มพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนน

ในเร่ืองนัน้ ๆ 

4.4 ในการออกเสียง กรรมการบริหารความเส่ียงลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก

เป็นเกณฑ ์ในกรณีท่ีการลงมติมีเสียงเท่ากัน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงมีสิทธิออกเสียงอีก 1 เสียงเพ่ือ

เป็นการชีข้าด 

 

5. การรายงาน 

รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงใหค้ณะกรรมการบรษิัทรบัทราบ 
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6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบรหิารความเส่ียงจะทาํการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง และรายงาน

ผลต่อคณะกรรมการบรษิัท 

 

7. การทบทวนกฎบัตร 

     คณะกรรมการบรหิารความเส่ียง จะสอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบตัรนี ้อย่างนอ้ยปี

ละหน่ึงครัง้ 

 

7. กฎบัตรคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทีด่ี 

 

1. องคป์ระกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทีด่ี 

1.1. คณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีประกอบดว้ยกรรมการบริษัท อย่างนอ้ย 3 คน และคณะกรรมการกาํกับดูแล

กิจการท่ีดีอย่างน้อยหน่ึง 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีจะแต่งตั้ง

กรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการท่ีด ีโดยประธานกรรมการกาํกบัดแูล

กิจการท่ีดีควรเป็นกรรมการอิสระ 

1.2. คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี โดยคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี

ท่ีพน้ตาํแหน่งตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้ต่อไปไดอี้กวาระหน่ึงตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าเหมาะสม 

1.3. ในกรณีท่ีตาํแหน่งในคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบัติครบถว้นเป็นกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีแทนบุคคลท่ีลาออก

หรือพน้สภาพดงักล่าว โดยบคุคลท่ีไดร้บัแตง่ตัง้จะอยูใ่นตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการกาํกบั

ดแูลกิจการท่ีดีซึ่งตนแทน 

 

2. ขอบเขต อาํนาจ หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการทีด่ี 

2.1 จดัทาํ ทบทวน และปรบัปรุง นโยบายการกาํกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชั่น ภายใต้

กรอบของกฎหมาย หลกัเกณฑ ์ระเบียบและขอ้บังคบัของหน่วยงานกาํกับดูแลท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย สาํนกังานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยเปรียบกับรวมถึงแนวทางใน

การกาํกับดูแลกิจการท่ีดีตามมาตรฐานสากล และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาปรบัปรุงให้

ทนัสมยัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบตัิท่ีดีของกรรมการบรษิัท ฝ่ายจดัการ และพนกังานทกุคน 

2.2 กํากับดูแลและเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และการต่อต้านทุจริตและคอรร์ัปชั่นต่อ

คณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายจดัการ เพ่ือใหก้ารทาํหนา้ท่ีกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของกรรมการบรษิัท และฝ่ายจดัการ

เป็นไปดว้ยดี มีความต่อเน่ืองเหมาะสม และเป็นไปตามความคาดหวงัของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

2.3 ติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิหนา้ท่ีของกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการ ตามแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีกาํหนดไวใ้นโย

บายการกาํกบัดแูลกิจการ 

2.4 มอบนโยบายการกาํกับดูแลกิจการ และนโยบายการต่อตา้นทุจริตและคอรร์ปัชั่น ใหค้ณะทาํงานเพ่ือทาํหนา้ท่ี

สนบัสนนุงานกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีไดต้ามความเหมาะสม 
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2.5 กาํหนดกรอบนโยบายและแผนการดาํเนินงานดา้นความรบัผิดชอบต่อสงัคมของบรษิัท เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการ

บรษิัทใหค้วามเห็นชอบ และกาํกบัดแูลติดตามการดาํเนินงานโดยใหค้ณะทาํงานจดัทาํรายงานการดาํเนินงานดา้น

ความรบัผิดชอบต่อสงัคม นาํเสนอคณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีและคณะกรรมการบรษิัทพิจารณา 

2.6 กาํหนดกรอบนโยบายและแนวปฏิบตัิในการดาํเนินงานดา้นการบรหิารจดัการความยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการดาํเนินงาน

ดา้นการดแูลความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชมุชน และส่ิงแวดลอ้ม พรอ้มติดตามการดาํเนินงานดา้นการบรหิารจดัการ

ความยั่งยืน และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท 

2.5  

2.72.6 จัดทาํรายงานผลการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีประจาํปี และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พรอ้มนําเสนอ

ความเห็นและขอ้เสนอแนะท่ีจาํเป็น 

2.82.7 ปฏิบตัิหนา้ท่ีอ่ืนใดตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท  

 

3. วาระการดาํรงตาํแหน่งของกรรมการกาํกบัดูแลกิจการทีด่ี 

3.1 กรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีมีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 3 ปี 

3.2 กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ อาจได้รบัการแต่งตั้งต่อไปไดอี้กวาระหน่ึงตามท่ี

คณะกรรมการบรษิัทเห็นว่าเหมาะสม 

3.3 ในกรณีท่ีตาํแหน่งในคณะกรรมการกาํกับดแูลกิจการท่ีดีว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้

คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลท่ีมีคุณสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีแทนบุคคลท่ีลาออก 

พน้สภาพดงักล่าว โดยบคุคลท่ีไดร้บัแต่งตัง้จะอยู่ในตาํแหน่งไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการกาํกบัดแูล

กิจการท่ีดีซึ่งตนแทน  

 

4. การประชุม 

4.1 จดัใหม้ีการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ โดยอาจเชิญฝ่ายจดัการหรือผูบ้รหิารหรือพนกังานของบรษิัทท่ีเก่ียวขอ้ง 

หรือผูท่ี้เห็นสมควรมารว่มประชมุใหค้วามเห็นหรือส่งเอกสารขอ้มลูตามท่ีเห็นว่าเก่ียวขอ้งหรือจาํเป็น 

4.2 ในการประชมุคณะกรรมการกาํกบัดแูลกจิการท่ีดีทกุครัง้องคป์ระชมุตอ้งประกอบดว้ยกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ี

ดีเป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีทัง้หมดท่ีมีอยู่ในตาํแหน่งขณะนัน้จึง

จะถือว่าครบองคป์ระชมุ 

4.3 กรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียในเร่ืองท่ีพิจารณาเร่ืองใด มิใหเ้ขา้ร่วมพิจารณาหรือออกเสียง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ๆ 

4.4 ในการออกเสียง กรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียงและใชค้ะแนนเสียงขา้ง

มากเป็นเกณฑ ์ในกรณีท่ีการลงมติมีเสียงเท่ากนั ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีมสิีทธิออกเสียงอีก 1 เสียง

เพ่ือเป็นการชีข้าด 

 

5. การรายงาน 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบ และจดัทาํผลการ

ดาํเนินงานสาํคญัดา้นการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดีเพ่ือเปิดเผยไวใ้นแบบ 56-1 One Report ของบรษิัท 
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6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีจะทาํการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและ

รายงานผลการประเมินประจาํปีต่อคณะกรรมการบรษิัท 

 

7. การทบทวนกฎบัตร 

คณะกรรมการกาํกบัดแูลกิจการท่ีดี จะสอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบตัรนี ้อย่างนอ้ยปี

ละหน่ึงครัง้ 
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8. กฎบัตรคณะกรรมการบริหาร 

 

1. องคป์ระกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหาร 

1.1 ไดร้บัการแต่งตัง้ จากคณะกรรมการของบรษิัท 

1.2 ประกอบด้วยกรรมการบริษัท หรือพนักงานในระดับบริหาร รวมกันไม่น้อยกว่า 3 คน ร่วมกันเป็นคณะ

กรรมการบรหิาร โดยประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารจะดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการบรหิารโดยตาํแหน่ง 

 

2. หน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 

2.1 ทาํหนา้ท่ีควบคุมการบรหิารงานของบริษัทใหเ้ป็นไปตามนโยบายท่ีคณะกรรมการบรษิัทกาํหนดไวแ้ละรายงาน

ผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี ้้ ในการดาํเนินการประชุมของคณะกรรมการบริหารตอ้งมี

คณะกรรมการบรหิารเขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนกรรมการบริหารทัง้หมด ส่วนการลงมติของ

คณะกรรมการบรหิารตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากจากท่ีประชมุ 

2.2 พิจารณางบประมาณประจาํปี และขั้นตอนในการใชจ้่ายงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและ

ควบคมุดแูลการใชจ้่ายตามงบประมาณท่ีไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

2.3 พิจารณา และกาํหนดนโยบาย ทิศทาง กลยทุธ ์เป้าหมาย แผนธุรกิจ งบประมาณ และอาํนาจบรหิารต่าง ๆ ของ

บรษิัท และบรษิัทย่อย รว่มกบัฝ่ายบรหิารระดบัสงูเพ่ือเสนอคณะกรรมการบรษิัทเห็นชอบ 

2.4 กาํกบัดแูล และติดตามผลการดาํเนินงานของบรษิัทท่ีกาํหนดใหเ้ป็นไปตามแผนธุรกิจท่ีไดร้บัอนมุตัิ 

2.5 อนมุตัิการดาํเนินงานของบริษัทและบรษิัทย่อยในเร่ืองต่าง ๆ ตามขอบเขตท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิัท 

2.6 กลั่นกรองในเร่ืองท่ีฝ่ายบรหิารระดบัสงูเสนอใหพิ้จารณาในส่วนท่ีนอกเหนือจากอาํนาจของคณะกรรมการบรหิาร 

เพ่ือนาํเสนอคณะกรรมการบรษิัทอีกขัน้หน่ึง 

2.7 กาํหนดโครงสรา้งองคก์ร 

2.8 อนุมัติเร่ืองเก่ียวกับการเงินการลงทุน และทรพัยสิ์นของบริษัท ตามขอบเขตอาํนาจอนุมตัิ ภายใตง้บประมาณ

รายจ่ายประจาํปีตามท่ีไดร้บัการอนมุตัิในหลกัการ และ/หรือ ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท 

2.9 มีอาํนาจแต่งตัง้คณะทาํงานเพ่ือศึกษาหรือพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร   รวมทัง้มี

อาํนาจว่าจา้งท่ีปรกึษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบรหิารงานของบรษิัท เพ่ือใหเ้กิดประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการสงูสดุ 

2.10 มอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารพิจารณาหรือปฏิบตัิเร่ืองต่าง ๆ ตามท่ีคณะกรรมการบรหิารเห็นสมควร 

2.11 พิจารณาผลกาํไรและขาดทนุของบรษิัท และเสนอจ่ายปันผลระหว่างกาล และ/หรือ ปันผลประจาํปีต่อ 

คณะกรรมการบรษิัท 

2.12 พิจารณาการดาํเนินธุรกิจใหม่ หรือการเลิกธุรกิจเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท 

2.13 กาํกบัดแูลใหม้ีขัน้ตอนใหผู้ป้ฏิบตัิงานตอ้งรายงานเหตกุารณ ์หรือการกระทาํท่ีผิดปกติ หรือการกระทาํผิด 

กฎหมายต่อคณะกรรมการบรหิารอย่างทนัท่วงที และในกรณีท่ีเหตกุารณด์งักล่าวมีผลกระทบท่ีมีสาระสาํคญั  

จะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบ เพ่ือพิจารณาแกไ้ข ภายในระยะเวลาอนัสมควร 
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2.14 ดาํเนินการใด ๆ  เพ่ือสนบัสนนุการดาํเนินการดงักล่าวขา้งตน้ หรือตามความเห็นของคณะกรรมการบรษิัท หรือ 

ตามท่ีไดร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรษิัท 

2.15 ดาํเนินการเสนอต่อท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทในเร่ืองใด ๆ ซึ่งไดร้บัการลงมติ และ/หรือ อนมุตัิจากท่ีประชมุ  

คณะกรรมการบรหิารจะตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบริษัทรบัทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้

ถดัไป ทัง้นีก้รรมการบรหิารจะไม่สามารถอนุมตัิรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้มีส่วนไดเ้สียหรือ

อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอ่ืนกบับรษิัทหรือบรษิัทย่อย 

2.16 มอบอาํนาจใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงหรือหลายคนปฏิบตัิการอย่างใดแทนคณะกรรมการบรหิาร ทัง้นี ้การมอบ

อาํนาจหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารนัน้จะไม่มีลกัษณะเป็นการมอบอาํนาจหรือมอบ

อาํนาจช่วงท่ีทาํใหค้ณะกรรมการบรหิาร หรือผูร้บัมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบรหิารสามารถอนมุตัิรายการ

ท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง้ อาจมีส่วนไดเ้สีย หรืออาจไดร้บัประโยชน์ในลักษณะใด ๆ หรืออาจมี

ความขัดแยง้ทางผลประโยชนอ่ื์นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถา้มี) ยกเวน้เป็นการอนุมัติรายการท่ีเป็นไป

ตามนโยบายและหลกัเกณฑท่ี์ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษิัทไดอ้นมุตัิไว ้

 

3. วาระการดาํรงตาํแหน่ง 

คณะกรรมการบรหิารมีวาระการดาํรงตาํแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี และตามวาระการดาํรงตาํแหน่งของการเป็นกรรมการ 

และ/หรือการดาํรงตาํแหน่งของการเป็นผูบ้รหิารของบรษิัท ซึ่งเมื่อพน้จากตาํแหน่งตามวาระแลว้อาจไดร้บัแต่งตัง้ใหก้ลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งไดอี้ก 

 

4. การประชุมคณะกรรมการบริหาร 

4.1 กาํหนดใหม้ีการประชมุคณะกรรมการบรหิารอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ 

4.2 การประชุมคณะกรรมการบริหาร ต้องมีกรรมการบริหารมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ งหน่ึงของจํานวน

กรรมการบรหิารทัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ 

4.3 กรรมการบรษิัทท่ีมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในเร่ืองนัน้ 

4.4 การออกเสียงในท่ีประชุมใหถื้อเอาความเห็นท่ีเป็นส่วนเสียงขา้งมากเป็นสาํคญั ในกรณีท่ีคะแนนเสียงเท่ากัน

ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชีข้าด อย่างไรก็ตามความเห็นของกรรมการ

บรษิัทคนอ่ืน ๆ ท่ีมิไดล้งมติเห็นดว้ยใหร้ะบไุวใ้นรายงานการประชมุ 

 

5. การรายงาน 

คณะกรรมการบริหารมีหนา้ท่ีรายงานผลการดาํเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท รวมถึงรายงานประเด็นสาํคญัต่าง ๆ ท่ี

คณะกรรมการบรษิัทควรรบัทราบ 

 

6. การทบทวนกฎบัตร 

คณะกรรมการบรหิารจะสอบทานและประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของกฎบตัรนี ้อย่างนอ้ยปีละหน่ึงครัง้ 
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เอกสารแนบ 6 

 

รายงานผลการปฏิบัตหิน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 ในรอบปีทีผ่่านมา 
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เอกสารแนบ 6 - หนา้ 2 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

ในเดือนมกราคม – พฤศจิกายน 2564 มีการประชมุรว่มกบัฝ่ายบรหิาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบญัชีทัง้สิน้ 5 ครัง้ 

โดยมีสาระสาํคญัในการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และการใหค้วามเห็นในเร่ืองต่าง ๆ ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บรษิัท ดงัต่อไปนี ้

1) คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ปี 2564 และงบการเงินประจาํปี 2563 รว่มกับ

ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชี เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท ได้จัดทาํขึน้อย่างถูกตอ้งตามท่ีควร เป็นไปตาม

มาตรฐานการบญัชีท่ีรบัรองโดยทั่วไป และมีการเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอครบถว้นและเชื่อถือได ้ 

2) พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันและรายการท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัท และบุคคลท่ีอาจจะมีความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าการเปิดเผยขอ้มลูรายการระหว่างกันและรายการท่ีเก่ียวโยงกันของ

บรษิัท เป็นไปอย่างถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอ อีกทัง้ไดด้าํเนินตามเงื่อนไขทางธุรกิจ 

3) พิจารณาและสอบทานขอบเขตการปฏิบตัิงาน ภาระหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ ตลอดจนการปฏิบตัิงานตามแผนงาน

ประจาํปีของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยจดัใหม้ีการแต่งตัง้ให ้บรษิัท พีแอนดแ์อล อินเทอรน์อล ออดิท จาํกดั ซึ่งเป็นบริษทัท่ี

ให้บริการดา้นการตรวจสอบภายในจากภายนอก เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้

พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจาํปี รายงานผลการตรวจสอบภายใน ติดตามผลการตรวจสอบภายในกับฝ่ายบริหาร

อย่างต่อเน่ือง พรอ้มทั้งให้คาํแนะนาํกับผูต้รวจสอบภายใน เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติงานตามแผนงานตรวจสอบ

ภายในเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดยผลการตรวจสอบภายใน ไม่พบส่ิงบ่งชี ้ของการกระทาํทุจริตหรือ

ขอ้บกพรอ่งดา้นการควบคมุภายในท่ีมีนยัสาํคญั 

4) ประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางท่ีกาํหนดโดยสาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ซึ่งครอบคลมุถึงการควบคมุภายในองคก์ร การบรหิารความเส่ียง การควบคมุดา้นการปฏิบตัิงาน ระบบสารสนเทศและ

การส่ือสารข้อมูล รวมถึงระบบการติดตาม โดยคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า บริษัทมีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมี

ประสิทธิผล 

5) คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาความเป็นอิสระ ความรู ้ความเขา้ใจในธุรกิจ คุณภาพงาน และคุณสมบตัิของ

ผูส้อบบญัชีตลอดจนความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี โดยเห็นชอบใหผู้ส้อบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเ์นชั่น

แนล จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 ของบรษิัท ไดแ้ก่  นางสวุิมล  กฤตยาเกียรณ ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 2982  หรือ  

นางวิไลรตัน ์ โรจนน์ครนิทร ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3104  และเป็นผูส้อบบญัชีท่ีลงลายมือชื่อในรายงานการตรวจสอบงบ

การเงินของบรษิัท ท่ีมีคณุสมบตัิตามขอ้กาํหนดและไดร้บัความเห็นชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์เพ่ือนาํเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบัติหนา้ท่ีตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู ้

ความสามารถด้วยความระมัดระวังและรอบคอบ และมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้า ท่ี  โดยได้รับข้อมูลและ 
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ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากฝ่ายจัดการของบริษัท  คณ ะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัท (1) มีรายงาน 

ทางการเงิน ท่ีถูกต้องโดยเป็นไปตามมาตรฐานการบัญ ชี ท่ี รับรองทั่ วไปและมีการเปิด เผยข้อมูล ท่ีมี สาระสําคัญ 

อย่างครบถว้นและเพียงพอ (2) มีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมรดักมุและมีประสิทธิภาพ โดยไม่

มีขอ้ผิดพลาดใด ๆ ท่ีเป็นสาระสาํคญัท่ีอาจส่งผลกระทบต่องบการเงนิและการดาํเนินธุรกิจของบรษิัท (3) มีระบบการบรหิารความ

เส่ียงองคก์รท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ และ (4) ไดป้ฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้กาํหนด และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอย่างเหมาะสม 
 



 

บริษทั ฟังกช์นั อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั ฟังกช์นั อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั 

 

แบบประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในของบรษิทั ตามแบบประเมนิ กลต. ทงั 5 สว่น คอื 

การควบคุมภายในองคก์ร (Control Environment), การประเมนิความเสยีง (Risk Assessment), การ

ควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities), ระบบสารสนเทศและการสอืสารขอ้มูล (Information & 

Communication) และระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) โดยผูต้รวจสอบภายในรายงานผลการ

ประเมนิสรุปไดว่้าบรษิทัมกีารปฏบิตัเิป็นไปตามแนวทางแบบประเมนิความเพยีงพอของระบบควบคุม

ภายในทสีํานกังานกําหนด  

 

แบบประเมนินีจดัทําโดยคณะกรรมการบรษิทั  

ซงึเป็นความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทัเกยีวกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในขององคก์ร 

 

 

 

 

 

ณ วนัท ี5 สงิหาคม 2564 



1.1 คณะกรรมการและผูบ้ริหาร ก าหนดแนวทางปฏบิตัติามหลกัความซือ่ตรง และการรกัษาจรรยาบรรณ

1.1.1 การปฏบิตัหินา้ทีป่ระจ าวนั และการตดัสนิใจในเรื่องต่าง ๆ ตามหลกัความชื่อตรง และการรกัษาจรรยาบรรณ ✓

แบบประเมินความเพยีงพอของ ระบบการควบคมุภายใน

บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment)

01. ความยดึม ัน่ในคุณค่าของความซือ่ตรง (Integrity) และจรยิธรรม

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

สอบทาน "คู่มอืการก ากบัดูแลกิจการทีดี่และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ" พบวา่ คณะกรรมการบริษทัตระหนกัถงึความส าคญั

ในการดูแลและค านึงถงึผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกกลุม่ โดยในการด าเนินธุรกิจของบริษทัไดค้ านึงถงึสทิธิของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทุกฝ่ายตาม

แนวทางต่อไปน้ี

1) นโยบายและแนวปฏิบตัิต่อพนกังาน

2) นโยบายและแนวปฏิบตัิต่อผูถ้อืหุน้

3) นโยบายและแนวปฏิบตัิต่อลูกคา้

4) นโยบายและแนวปฏิบตัิต่อคู่คา้หรือเจา้หน้ี

5) นโยบายและแนวปฏิบตัิต่อสงัคมและชมุชน

6) นโยบายและการปฏิบตัิงานเกีย่วกบัการปฏิบตัิตามกฎหมาย

7) นโยบายเกีย่วกบัสิง่แวดลอ้ม

อา้งองิ ; คู่มอืการก ากบัดูแลกิจการทีดี่และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (ขอ้ 5 หนา้ 15-17) ผ่านการอนุมตัิจากรายงานการ

ประชมุคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่2/2564 ประชมุเมือ่วนัองัคารที ่11 พฤษภาคม 2564 วาระที ่4.5 พจิารณาอนุมตัิคู่มอืการก ากบั

ดูแลกิจการทีดี่และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ

1.2 ขอ้ก าหนดทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏบิตัหินา้ทีด่ว้ยความซือ่ตรงและรกัษาจรรยาบรรณ

อา้งองิ ; คู่มอืการก ากบัดูแลกิจการทีดี่และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ผ่านการอนุมตัิจากรายงานการประชมุคณะกรรมการ

บริษทั ครัง้ที ่2/2564 ประชมุเมือ่วนัองัคารที ่11 พฤษภาคม 2564 วาระที ่4.5 พจิารณาอนุมตัิคู่มอืการก ากบัดูแลกิจการทีดี่และ

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ

1.1.2 การปฏบิตัต่ิอคู่คา้ ลูกคา้ และบคุคลภายนอก ตามหลกัความชื่อตรง และการรกัษาจรรยาบรรณ ✓

1.2.1 มขีอ้ก าหนดเกี่ยวกบัจริยธรรม ส าหรบัผูบ้ริหารและพนกังานทีเ่หมาะสม ✓

สอบทาน "คู่มอืการก ากบัดูแลกิจการทีดี่และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ"  พบวา่ บริษทัฯ มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัจริยธรรม 

(code of conduct) ส าหรบัผูบ้ริหารและพนกังาน

ทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้บ้ริหารและพนกังานปฏิบตัิหนา้ทีด่ว้ยความซือ่ตรงและรกัษาจรรยาบรรณ โดยบริษทัมคีวามเชือ่อย่างยิง่

วา่ การด าเนินธุรกิจอย่างมจีริยธรรมเป็นหน่ึงในหลกัส าคญัในการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยนืของบริษทั 

อา้งองิ ; คู่มอืการก ากบัดูแลกิจการทีดี่และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (ขอ้ 1.4 หนา้ 10, หนา้ 23) ผ่านการอนุมตัิจากรายงาน

การประชมุคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่2/2564 ประชมุเมือ่วนัองัคารที ่11 พฤษภาคม 2564 วาระที ่4.5 พจิารณาอนุมตัิคู่มอืการ

ก ากบัดูแลกิจการทีดี่และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

1.2.2 มขีอ้ก าหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังานปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักจิการ ซึง่รวมถงึ

การหา้มคอรร์ปัช ัน่อนัท าใหเ้กดิความเสยีหายต่อบริษทั
✓

สอบทาน "คู่มอืการก ากบัดูแลกิจการทีดี่และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ"  พบวา่

บริษทัฯ มขีอ้ก าหนดหา้มผูบ้ริหารและพนกังานปฏิบตัิตนในลกัษณะทีอ่าจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บักิจการ ซึง่

รวมถงึการหา้มคอรร์ปัชนัอนัท าใหเ้กิดความเสยีหายต่อองคก์ร ไดแ้ก่

1) ความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

2) การต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัช ัน่

อา้งองิ ; คู่มอืการก ากบัดูแลกิจการทีดี่และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (ขอ้ 1.6 หนา้ 11, หนา้ 27) ผ่านการอนุมตัิจากรายงาน

การประชมุคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่2/2564 ประชมุเมือ่วนัองัคารที ่11 พฤษภาคม 2564 วาระที ่4.5  พจิารณาอนุมตัิคู่มอืการ

ก ากบัดูแลกิจการทีดี่และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ

1.2.4 มกีารสือ่สาร ทบทวน และเผยแพร่ ขอ้ก าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ ใหผู้บ้ริหาร พนกังาน และบคุคลภายนอกใหร้บัทราบ 

ตามระยะเวลาทีก่  าหนดไว ้
✓

บริษทัฯ มกีารสือ่สารขอ้ก าหนดเกีย่วกบัจริยธรรมทางธุรกิจทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษร และบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้ริหารและพนกังาน

ทุกคนรบัทราบ ประชาสมัพนัธท์ ัว่ท ัง้องคก์รใหเ้ป็นทีเ่ขา้ใจผ่านระบบ E-Mail รวมทัง้ติดบอรด์ประชาสมัพนัธ ์รวมทัง้มกีารเผยแพร่ 

code of conduct ใหแ้ก่พนกังานและ บุคคลภายนอกไดร้บัทราบ

ผ่านทาง เวบ็ไซต ์functioninter.co.th/th

อา้งองิ ; คู่มอืการก ากบัดูแลกิจการทีดี่และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ ผ่านการอนุมตัิจากรายงานการประชมุคณะกรรมการ

บริษทั ครัง้ที ่2/2564 ประชมุเมือ่วนัองัคารที ่11 พฤษภาคม 2564 วาระที ่4.5  พจิารณาอนุมตัิคู่มอืการก ากบัดูแลกิจการทีดี่และ

จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ

1.2.3 มบีทลงโทษทีเ่หมาะสมหากมกีารฝ่าฝืนขอ้ก าหนดขา้งตน้ ✓

บริษทัฯ มกีารก าหนด ข ัน้ตอนการลงโทษทางวนิยั ทีเ่หมาะสมระบุไวใ้น "คู่มอืการก ากบัดูแลกิจการทีดี่และจรรยาบรรณในการ

ด าเนินธุรกิจ" เป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน 

อา้งองิ ; คู่มอืการก ากบัดูแลกิจการทีดี่และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (ขอ้ 3 หนา้ 26) ผ่านการอนุมตัิจากรายงานการประชมุ

คณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่2/2564 ประชมุเมือ่วนัองัคารที ่11 พฤษภาคม 2564 วาระที ่4.5  พจิารณาอนุมตัิคู่มอืการก ากบัดูแล

กิจการทีดี่และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ

บริษทัฯ วา่จา้งบริษทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดิท จ ากดั (P&L) ปฏิบตัิหนา้ทีผู่ต้รวจสอบภายในของบริษทั ในรูปแบบของ 

Outsource โดยมสีญัญาขอ้ตกลงการใหบ้ริการอย่างชดัเจน รวมทัง้มกีารก าหนดหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบต าแหน่งเจา้หนา้ที ่

ตรวจสอบภายในของบริษทั ตรวจติดตามประเมนิผลการปฏิบตัิงานอย่างชดัเจน และไดม้กีารรายงานผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบ

ภายในใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบอย่างเป็นประจ าทุกไตรมาส

1.3 กระบวนการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตัติามขอ้ก าหนด

1.3.1 มกีารตดิตามและประเมนิผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานก ากบัดูแลการปฏบิตั ิ(Compliance Unit) ✓
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

1.3.2 มกีารประเมนิตนเองโดยผูบ้ริหารและพนกังาน ✓

บริษทัฯ วา่จา้งผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นอสิระดา้นการควบคมุภายใน โดยผูต้รวจสอบภายใน - บริษทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อลออดิท 

จ ากดั และดา้นขอ้มูลทางบญัชีและการเงิน โดยผูต้รวจสอบบญัชี - บริษทั สอบบญัชีดีไอ เอ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั

โดยมสีญัญาขอ้ตกลงการใหบ้ริการอย่างชดัเจน 

และผลการประเมนิระบบการควบคมุภายในของบริษทัไดม้กีารน าเสนอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบเป็นประจ าทุกไตรมาส

อา้งองิ ; 1) รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน

อา้งองิ ; 2) รายงานงบการเงิน

อา้งองิ ; 3) สญัญาขอ้ตกลงการใหบ้ริการ

1.4 การจดัการอย่างทนัเวลา หากพบการไม่ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัความซือ่ตรงและการรกัษาจรรยาบรรณ

1) บริษทัฯ มกีารจดัท า “เอกสารแบบประเมนิผลงานประจ าปี” ส าหรบัพนกังานประเมนิตนเองไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน

2) บริษทัฯ ไดม้กีารจดัท า "แบบประเมนิตนเองของคณะกรรมกาบริษทัรายคณะ และรายบุคคล" อย่างครบถว้นและมกีารลงนามผู ้

ประเมนิอย่างชดัเจน

1.3.3 มกีารประเมนิโดยผูเ้ชี่ยวชาญทีเ่ป็นอสิระจากภายนอกบริษทั ✓

1.4.2 มกีระบวนการทีท่  าใหส้ามารถลงโทษหรือจดัการกบัการฝ่าฝืนไดอ้ย่างเหมาะสมภายในเวลาอนัควร ✓

บริษทัฯ ก าหนดมาตรการและบทลงโทษตามความผดิทีเ่กิดขึ้น โดยมกีระบวนการในการด าเนินการสอบสวนและด าเนินการทางดา้น

กฎหมายอย่างชดัเจน

อา้งองิ ; 1) คู่มอืการก ากบัดูแลกิจการทีดี่และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (ขอ้ 3 หนา้ 26) ผ่านการอนุมตัิจากรายงานการ

ประชมุคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่2/2564 ประชมุเมือ่วนัองัคารที ่11 พฤษภาคม 2564 วาระที ่4.5 พจิารณาอนุมตัิคู่มอืการกากบั

ดูแลกิจการทีดี่และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ

อา้งองิ ; 2) ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน (หมวด 9 วนิยัและการลงโทษ)

1.4.1 มกีระบวนการทีท่  าใหส้ามารถตรวจพบการฝ่าฝืนไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม ✓

บริษทัฯ มกีารก าหนดช่องทางการแจง้เบาะแส โดยสือ่สารผ่านช่องทาง E-mail ถงึประธานเจา้หนา้ทีบริหาร และผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมาย

จากประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร คณะกรรมการอสิระ และกลอ่งรบัความคิดเหน็ทีฝ่่ายทรพัยากรมนุษยข์องบริษทั และมขี ัน้ตอนในการ

ด าเนินการพจิารณาขอ้รอ้งเรียนเพือ่ใหค้วามคุม้ครองและความเป็นธรรมแก่ผูแ้จง้เรือ่งอย่างชดัเจน 

อา้งองิ ; 1) คู่มอืการก ากบัดูแลกิจการทีดี่และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (หนา้ 28) ผ่านการอนุมตัิจากรายงานการประชมุ

คณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่2/2564 ประชมุเมือ่วนัองัคารที ่11 พฤษภาคม 2564 วาระที ่4.5 พจิารณาอนุมตัิคู่มอืการกากบัดูแล

กิจการทีดี่และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ

อา้งองิ ; 2) นโยบายการแจง้เบาะแส
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

1.4.3 มกีารแกไ้ขการกระท าทีข่ดัต่อหลกัความซือ่ตรงและการรกัษาจรรยาบรรณอย่างเหมาะสม ภายในเวลาอนัควร ✓

บริษทัฯ ก าหนดมาตรการและบทลงโทษตามความผดิทีเ่กิดขึ้น โดยมกีระบวนการในการด าเนินการสอบสวนและด าเนินการทางดา้น

กฎหมายอย่างชดัเจน

อา้งองิ ; 1.คู่มอืการก ากบัดูแลกิจการทีดี่และจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ (ขอ้ 3 หนา้ 26) ผ่านการอนุมตัิจากรายงานการ

ประชมุคณะกรรมการบริษทั ครัง้ที ่2/2564 ประชมุเมือ่วนัองัคารที ่11 พฤษภาคม 2564 วาระที ่4.5 พจิารณาอนุมตัิคู่มอืการกากบั

ดูแลกิจการทีดี่และจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ

อา้งองิ ; 2) ขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน (หมวด 9 วนิยัและการลงโทษ)
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment)

02. คณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร และท าหนา้ทีก่  ากบัดูแล (Oversight) และพฒันาการด าเนินการดา้นการควบคุม

ภายใน

2.1 การก าหนดบทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร

2.2 การก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิทีช่ดัเจนและวดัผลได ้

2.2.1 มคีณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหม้กีารก าหนดเป้าหมายการด าเนินธุรกจิทีช่ดัเจนและวดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปฏบิตังิานของผูบ้ริหารและพนกังาน
✓

2.1.1 มกีารก าหนดบทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบริหาร โดยไดส้งวนสทิธิ์อ  านาจเฉพาะของคณะกรรมการบริษทัไว ้

อย่างชดัเจน
✓

1) มกีารทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรของคณะกรรมการแต่ละคณะ (BOD,AC,RMC) และฝ่ายบริหาร (CEO) ไวอ้ย่างชดัเจน 

2) มกีารก าหนดอ านาจอนุมตัิของกรรมการ ฝ่ายบริหาร ไวอ้ย่างชดัเจน ตามตารางอนุมตัิของบริษทั 

อา้งองิ ; 1) กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั

อา้งองิ ; 2) กฎบตัรคณะกรรมการบริหาร

อา้งองิ ; 3) ตารางอ านาจอนุมตั/ิอ านาจด าเนินการ

2.3.1 มคีณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแลใหบ้ริษทัก าหนดบทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการและผูบ้ริหารใหถู้กตอ้งตามกฎหมาย กฎ

บตัร ซึง่ครอบคลมุบทบาททีส่  าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน และผูร้บัผดิชอบต่อรายงานทาง

การเงนิ

✓

บริษทัฯ มกีฎบตัรคณะกรรมการบริษทั ซึง่ก าหนดใหม้กีารปฏิบตัิหนา้ทีต่ามทีก่  าหนดไวใ้นประกาศ ขอ้ก าหนด พระราชบญัญตัิ 

หรือกฎหมายอืน่ใดทีก่  ากบัดูแลบริษทัฯ รวมถงึบริษทัไดจ้ดัใหม้กีฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ครอบคลุมทัง้ในดา้นการ

ควบคมุและการตรวจสอบภายในการบญัชีและการเงิน เพือ่ใหบ้ริษทัฯ มกีารจดัท างบการเงินไดอ้ย่างถูกตอ้ง

อา้งองิ ; กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั

บทบาทหนา้ทีข่องกรรมการบริษทัมกีารก าหนดอย่างชดัเจน โดยตอ้งพจิารณาเป้าหมายการด าเนินธุรกิจและวางแผนธุรกิจประจ าปี 

ทีต่อ้งจดัท าเป็นลายลกัษณอ์กัษร โดยน าเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการบริษทัอนุมตัิ

อา้งองิ ; 1) กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั

อา้งองิ ; 2) แผนธุรกิจประจ าปี 2564

2.3 การก าหนดบทบาทหนา้ทีข่อง คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน และผูบ้ริหาร ตาม

กฎหมาย กฎบตัร

บริษทัฯ มกีารจดัท าประวตัิคณะกรรมการอย่างครบถว้น โดยคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูเ้ชีย่วชาญและเป็นผูท้รงคณุวุฒใินดา้น

ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชนต่์อบริษทั

อา้งองิ ; ประวตัิคณะกรรมการบริษทั

2.4 ผูม้คีวามรูเ้กี่ยวกบัธุรกจิของบริษทั และมคีวามเชี่ยวชาญทีเ่ป็นประโยชนต่์อบริษทั

2.4.1 มคีณะกรรมการบริษทัเป็นผูม้คีวามรูเ้กี่ยวกบัธุรกจิของบริษทั และมคีวามเชี่ยวชาญทีเ่ป็นประโยชนต่์อบริษทั หรือสามารถขอ

ค าแนะน าจากผูเ้ชี่ยวชาญในเรื่องนัน้ ๆ ได ้
✓
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

2.5 องคป์ระกอบของคณะกรรมการของบริษทั

2.6 ความเพยีงพอของคณะกรรมการบริษทัในการก ากบัดูแล การพฒันา และปฏบิตัเิรื่องการควบคุมภายใน

2.6.1 มคีณะกรรมการบริษทัก ากบัดูแล การพฒันา และปฏบิตัเิรื่องการควบคุมภายใน ในบริษทั ซึง่ครอบคลมุท ัง้การสรา้ง

สภาพแวดลอ้มการควบคุมการประเมนิความเสีย่ง กจิกรรมการควบคุม ขอ้มูลและการสือ่สาร และการตดิตาม
✓

2.5.1 มคีณะกรรมการอสิระทีม่คีวามรู ้ความสามารถ น่าเชื่อถอื และมคีวามเป็นอสิระในการปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างแทจ้ริง ไม่มี

ความสมัพนัธท์างธุรกจิกบับริษทั ไม่มคีวามสมัพนัธอ์ืน่ใด อนัอาจมอีทิธพิลต่อการใชดุ้ลยพนิิจและปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเป็นอสิระ ใน

จ านวนทีเ่หมาะสมเพยีงพอ

✓

บริษทัฯ ไดค้ดัเลอืกกรรมการอสิระ ซึง่เป็นผูม้คีณุสมบตัิตามกฎหมาย และตามหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ครบถว้นทุกประการ

มกีารก าหนดหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบในการก ากบัดูแล การพฒันา และการก าหนดมาตรการการควบคมุภายในของแต่ละระบบงาน 

ท ัง้น้ีคณะกรรมการตรวจสอบ ท าหนา้ทีส่อบทานความเพยีงพอระบบการควบคมุภายใน จากการรายงานโดยผูต้รวจสอบภายใน
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

3.1 การก าหนดโครงสรา้งบริษทัทีส่นบัสนุนการบรรลวุตัถปุระสงคข์องบริษทั

3.1.1 ผูบ้ริหารระดบัสูงมกีารก าหนดโครงสรา้งบริษทัทีส่นบัสนุนการบรรลวุตัถปุระสงคข์องบริษทั โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมท ัง้

ทางธุรกจิและกฎหมาย รวมถงึการจดัใหม้กีารควบคุมภายในอย่างมปีระสทิธภิาพ เช่น แบ่งแยกหนา้ทีใ่นส่วนงานทีส่  าคญั ซึง่ท  าให ้

เกดิการตรวจสอบถ่วงดุลระหวา่งกนั มงีานตรวจสอบภายในทีข่ ึ้นตรงกบักรรมการตรวจสอบ และมสีายการรายงานทีช่ดัเจน  เป็นตน้

✓

สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment)

03. มโีครงสรา้งสายการรายงาน การก าหนดอ านาจในการส ัง่การและความรบัผดิชอบทีเ่หมาะสมเพือ่ใหบ้รษิทับรรลวุตัถปุระสงค ์ภายใต ้

การก ากบัดูแล (Oversight) ของคณะกรรมการ

3.2.1 มกีารก าหนดสายการรายงาน โดยพจิารณาถงึความเหมาะสมเกี่ยวกบัอ านาจหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ และการสือ่สารขอ้มูล จาก

ผูบ้ริหารระดบัสูง
✓

บริษทัฯ ไดม้กีารจดัโครงสรา้งองคก์รและก าหนดสายการรายงานซึง่แบ่งตามส่วนงานอย่างเป็นระบบ นอกจากน้ี เอกสารค าบรรยาย

ลกัษณะงาน (Job Description) ไดร้ะบุหนา้ที ่ความรบัผดิชอบ และผูบ้งัคบับญัชา เพือ่ใหพ้นกังานทราบถงึหนา้ทีข่องตนเอง

อา้งองิ ; 1) โครงสรา้งองคก์ร

อา้งองิ ; 2) ใบก าหนดหนา้ทีง่าน (Job Descriptions)

 บริษทัฯ ไดม้กีารก าหนดโครงสรา้งองคก์ร โดยแบ่งแยกออกเป็นแต่ละส่วนงานทีส่  าคญั เพือ่แบ่งแยกการบริหารงานในดา้นต่างๆ 

อย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพธุรกิจของบริษทัฯ รวมทัง้บริษทัฯ ยงัไดจ้ดัต ัง้ฝ่ายงานตรวจสอบภายในทีข่ึ้นตรงกบั

คณะกรรมการตรวจสอบ เพือ่ตรวจสอบในเรือ่งต่างๆ ทีส่  าคญัและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ  

อา้งองิ ; โครงสรา้งองคก์ร

3.2 การก าหนดสายการรายงานในบริษทั

บริษทัฯ มกีารจดัท าอ านาจอนุมตัิและด าเนินการรายการของผูบ้ริหาร ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรทีช่ดัเจน ซึง่ระเบยีบอ านาจอนุมตัิ

ดงักลา่วมกีารกระจายอ านาจและก าหนดวงเงินการอนุมตัิรายการอย่างเหมาะสม เพือ่ใหก้ารด าเนินงานของบริษทัฯ มปีระสทิธิภาพ

มากขึ้น  อกีท ัง้ระเบยีบอ านาจอนุมตัิดงักลา่วผ่านการอนุมตัิจากผูท้ีม่อี  านาจอย่างเหมาะสม และมกีารก าหนดหนา้ทีง่านของพนกังาน

ไวอ้ย่างชดัเจน

อา้งองิ ; 1) อ านาจการอนุมตัิและด าเนินการ

อา้งองิ ; 2) ใบก าหนดหนา้ทีง่าน (Job Descriptions)

3.3 การก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหารระดบัสูง ผูบ้ริหาร 

และพนกังาน

3.3.1 มกีารก าหนด มอบหมาย และจ ากดัอ านาจหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบอย่างเหมาะสมระหวา่งคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร

ระดบัสูง ผูบ้ริหาร และพนกังาน
✓
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment)

04. ความมุ่งม ัน่ในการจูงใจ พฒันาและการรกัษาบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

ฝ่ายทรพัยากรมนุษยจ์ดัท ากระบวนการปฏิบตัิงานในการสรรหาพนกังานและช่องทางการสรรหาพนกังานอย่างชดัเจน และบริษทัฯ 

มกีระบวนการพฒันาและฝึกอบรมพนกังาน อกีท ัง้มกีารก าหนดแผนการฝึกอบรมประจ าปีเพือ่พฒันาความรู ้และความสามารถของ

พนกังานอย่างชดัเจน

อา้งองิ ; 1) นโยบายการพฒันาผูบ้ริหารและพนกังาน

อา้งองิ ; 2) แผนการอบรมประจ าปี

4.2 การประเมนิผลการปฏบิตังิาน การใหแ้รงจูงใจ หรือรางวลัต่อบคุลากรทีม่ผีลการปฏบิตังิานดี

4.1 การปฏบิตัเิพื่อจดัหา พฒันา และรกัษาบคุลากรทีม่คีวามรู ้

4.1.1 มนีโยบายและวธิกีารปฏบิตัเิพื่อจดัหา พฒันา และรกัษาบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสม และมกีระบวนการสอบ

ทานนโยบายและวธิกีารปฏบิตันิ ัน้อย่างสม า่เสมอ
✓

4.3 การแกไ้ขปญัหา หรือเตรียมพรอ้มส าหรบัการขาดบคุลากรทีม่คีวามรู ้และความสามารถ

4.3.1 มกีระบวนการแกไ้ขปญัหาหรือเตรียมพรอ้มส าหรบัการขาดบคุลากรทีม่คีวามรูแ้ละความสามารถ ทีเ่หมาะสมอย่างทนัเวลา ✓

4.2.1 มกีระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิาน การใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อบคุลากรทีม่ผีลการปฏบิตังิานด ีและการจดัการต่อ

บคุลากรทีม่ผีลงานไม่บรรลเุป้าหมาย รวมถงึการสือ่สารกระบวนการเหลา่น้ีใหผู้บ้ริหาร และพนกังานทราบ
✓

บริษทัฯ มกีระบวนการประเมนิผลการปฏิบตัิงานประจ าปี และมกีารใหแ้รงจูงใจหรือรางวลัต่อบุคลากรทีม่ผีลการปฏิบตัิงานดี เช่น 

เงินจูงใจ เป็นตน้ รวมถงึมกีารสือ่สารใหพ้นกังานรบัทราบเรือ่งดงักลา่วผ่านระเบยีบการปฏิบตัิงานอย่างชดัเจน

อา้งองิ ; 1) แบบประเมนิผลการปฏิบตัิงาน

อา้งองิ ; 2) ระเบยีบการจ่ายผลตอบแทนพนกังาน

4.4.1 มกีระบวนการสรรหา พฒันา และรกัษาผูบ้ริหารและพนกังานทกุคน รวมถงึการจดัระบบทีป่รึกษา (Mentoring) และการ

ฝึกอบรม
✓

บริษทัฯ มกีารจดัท าข ัน้ตอนกระบวนการสรรหา พฒันา และรกัษาผูบ้ริหารและพนกังานทุกคน การประเมนิผล และการฝึกอบรม 

ไวอ้ย่างชดัเจน

อา้งองิ ; 1) รายงานผลการตรวจสอบภายใน เรือ่ง การบริหารทรพัยากรบุคคล

อา้งองิ ; 2) แผนการฝึกอบรมพนกังาน และหลกัฐานการฝึกอบรม

บริษทัฯ มกีารก าหนดโครงสรา้งองคก์รทีม่กีารแบ่งออกเป็นฝ่ายงานต่างๆ อย่างชดัเจน และไดก้ าหนดก าลงัพลในแต่ละฝ่ายงาน 

หากคาดวา่จะมกีารโอนยา้ยสายงาน หรือลาออก หวัหนา้

สายงานจะสือ่สารใหฝ่้ายทรพัยากรบุคคลทราบและประกาศรบัสมคัรต่อไป  โดยการสรรหาพนกังานใหม่อาจสรรหาจากบุคคล

ภายในบริษทัฯ และบุคคลภายนอก

อา้งองิ ; 1) โครงสรา้งองคก์ร

อา้งองิ ; 2) แผนอตัราก าลงัพลประจ าปี

4.4 การสรรหา พฒันา และรกัษาผูบ้ริหารและพนกังานทกุคน
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

บริษทัฯ มนีโยบายเรือ่งแผนการสบืทอดต าแหน่งทีส่  าคญั เพือ่ใหก้ารด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ เป็นไปอย่างต่อเนือ่ง และป้องกนัความ

เสีย่งทีจ่ะเกิดขึ้นจากเหตกุารณฉุ์กเฉิน การลาออก และการเกษียณอายขุองผูบ้ริหารในต าแหน่งส าคญั

อา้งองิ ; นโยบายสบืทอดต าแหน่งงาน (succession plan)

4.5 การสรรหาผูส้บืทอดต าแหน่ง (Succession Plan)

4.5.1 มแีผนการ และกระบวนการสรรหาผูส้บืทอดต าแหน่ง ✓
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment)

05. บคุลากรมหีนา้ทีแ่ละรบัผดิชอบในการควบคุมภายใน เพือ่ใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงคข์องบรษิทั

บริษทัฯ ไดม้กีารระบุวา่พนกังานตอ้งปฏิบตัิตามกฎ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และนโยบายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ครอบคลุมถงึการควบคมุภายใน 

และมกีารระบุบทลงโทษกรณีไม่ปฏิบตัิตาม

อา้งองิ ; ระเบยีบและขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน

5.2 การก าหนดตวัชี้วดัผลการปฏบิตังิาน การสรา้งแรงจูงใจ และการใหร้างวลั

5.1 การสือ่สารเชงิบงัคบั ใหบ้คุลากรมคีวามรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายใน และการปรบัปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏบิตัิ

5.1.1 คณะกรรมการ และผูบ้ริหารมกีระบวนการและสือ่สารเชงิบงัคบัใหบ้คุลากรทกุคนมคีวามรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายใน 

และจดัใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขกระบวนการปฏบิตั ิในกรณีทีจ่  าเป็น
✓

5.3 การประเมนิแรงจูงใจ และการใหร้างวลัอย่างต่อเน่ือง โดยเนน้ใหส้ามารถเชื่อมโยงกบัความส าเร็จของหนา้ทีใ่นการปฏบิตัิ

5.3.1 คณะกรรมการ และผูบ้ริหาร มกีารประเมนิแรงจูงใจและการใหร้างวลัอย่างต่อเน่ืองโดยเนน้ใหส้ามารถเชื่อมโยงกบัความส าเร็จ

ของหนา้ทีใ่นการปฏบิตัติามความควบคุมภายในดว้ย
✓

5.2.1 มคีณะกรรมการ และผูบ้ริหารก าหนดตวัชี้วดัผลการปฏบิตังิาน การสรา้งแรงจูงใจ และการใหร้างวลั ทีเ่หมาะสม โดยพจิารณา

ท ัง้เรื่องการปฏบิตัติามจริยธรรม และวตัถปุระสงคใ์นระยะส ัน้และระยะยาวของบริษทั
✓

นอกเหนือจากการก าหนดใหม้กีารประเมนิผลงานประจ าปีโดยมกีารประเมนิการปฏิบตัิตามเป้าหมายและตวัช้ีวดัผลงานแลว้ บริษทัฯ

 ยงัไดร้วมเรือ่งการ ปฏิบตัิตาม Code of Conduct เขา้ไวใ้นกระบวนการประเมนิผลงานประจ าปีดว้ย

อา้งองิ ; แบบฟอรม์ประเมนิผลการปฏิบตัิงานประจ าปี

5.4.1 คณะกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารไดม้กีารพจิารณา "ไม่ให"้ มกีารสรา้งแรงกดดนัทีม่ากเกนิไปในการปฏบิตัหินา้ทีข่องบคุลากร

แต่ละคน
✓

บริษทัฯ ก าหนดบทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริษทั อย่างชดัเจนโดยบฏิบตัิต่อพนกังานทุกคนอย่าง

เป็นธรรม สนบัสนุนการมุ่งม ัน่พฒันาความรูค้วามสามารถของพนกังาน และส่งเสริมการใหค้วามรูแ้ละความเขา้ใจในหลกัสทิธิ

มนุษยชนสากลแก่พนกังานเพือ่น าไปปฏิบตัิ โดยถอืเป็นส่วนหน่ึงในก ารด าเนินงาน 

อา้งองิ ; ระเบยีบและขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างาน

บริษทัฯ มกีารก าหนดรูปแบบของการประเมนิผลงานของพนกังานทุกระดบั โดยใหป้ระเมนิกระบวนการท างานและวดัผลจากที ่

องคก์รต ัง้เป้าหมายไว ้โดยใหพ้นกังานไดม้ส่ีวนร่วมในการประเมนิผลเพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาการปรบัเงินเดือน และใหเ้งิน

พเิศษประจ าปี

5.4 การพจิารณาไม่ใหม้กีารสรา้งแรงกดดนัทีม่ากเกนิไปในการปฏบิตัหินา้ที่
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

6.1.1 มกีารปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยท ัว่ไป และเหมาะสมกบัธุรกจิในขณะนัน้ โดยแสดงไดว้า่รายการในรายงงาน

ทางการเงนิมตีวัตนจริง ครบถว้น แสดงถงึสทิธหิรือภาระผูกพนัของบริษทัไดถู้กตอ้ง มมีูลค่าเหมาะสม และเปิดเผยขอ้มูลถูกตอ้ง

ครบถว้น

✓

ขอ้มูลงบการเงินของบริษทัฯ ไดผ้่านการสอบทานจากผูส้อบบญัชี ดี ไอ เอ อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จ ากดั ทุกไตรมาส ตามมาตรฐานการ

สอบบญัชี และจดัท ารายงานทางการเงินใหเ้ป็นไปตามทีม่าตรฐานการบญัชีทีร่บัรองโดยทัว่ไป และรายงานทางการเงินผ่านการ

รบัรองและอนุมตัิใหเ้ปิดเผยจากคณะกรรมการบริษทัอย่างชดัเจน

อา้งองิ ; รายงานของผูส้อบบญัชี

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

06. ก าหนดวตัถปุระสงคไ์วอ้ย่างชดัเจนเพยีงพอ เพือ่ใหส้ามารถระบแุละประเมนิความเสีย่งต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรรลวุตัถปุระสงค์

ของบรษิทั

6.1 การเปิดเผยขอ้มูล และการปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัช ีและเหมาะสมกบัธุรกจิ

ผูส้อบบญัชีไดม้กีารจดัท ารายงานทางการเงินใหเ้ป็นไปตามทีม่าตรฐานการบญัชีทีร่บัรองโดยทัว่ไปและการก าหนดสาระส าคญัของ

รายการทางการเงิน โดยพจิารณาถงึปจัจยัทีส่  าคญั เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงิน ขนาดของรายการ แนวโนม้ของธุรกิจ และมาตรฐาน

การบญัชีทีม่ผีลต่อธุรกิจ รายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ

6.3 ความสอดคลอ้งของรายงานทางการเงนิ กบักจิกรรมการด าเนินงาน

6.2 สาระส าคญัของรายการทางการเงนิ

6.2.1 มกีารก าหนดสาระส าคญัของรายการทางการเงนิ โดยพจิารณาถงึปจัจยัทีส่  าคญั เช่น ผูใ้ชร้ายงานทางการเงนิ ขนาดของรายการ

 แนวโนม้ของธุรกจิ
✓

6.4 การอนุมตั ิและสือ่สารนโยบายการบริหารความเสีย่ง

6.4.1 คณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มกีารอนุมตัแิละสือ่สารนโยบายการบริหารความเสีย่งใหผู้บ้ริหารและ

พนกังานทกุคนรบัทราบ และถอืปฏบิตั ิจนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมของบริษทั
✓

6.3.1 มรีายงานทางการเงนิของบริษทั ทีส่ะทอ้นถงึกจิกรรมการด าเนินงานของบริษทัอย่างแทจ้ริง ✓

บริษทัฯ จดัท างบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี โดยปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน แสดงฐานะการเงิน ผลการ

ด าเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

อา้งองิ ; รายงานของผูส้อบบญัชี

มกีารจดัท า “คู่มอืความเสีย่ง” ของบริษทัฯ ก าหนดใหพ้นกังานทุกระดบัทุกคน มหีนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบในการบริหารความ

เสีย่งภายใตข้อบเขต และความรบัผดิชอบงานของตน เพือ่ใหแ้น่ใจวา่การบริหารความเสีย่งนัน้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ และเป็น

ประโยชนแ์ก่บริษทัฯ  สอดคลอ้งกบัแผนงานและวตัถปุระสงคท์ีก่  าหนดไวใ้นแต่ละปี 

ท ัง้น้ี กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบนอกจากจะระบุอ านาจหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบดา้นการสอบทานใหบ้ริษทัมงีบการเงินที ่

น่าเชือ่ถอื มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมแลว้ ยงัครอบคลุมดา้นระบบการบริหารความเสีย่งของบริษทัฯ ดว้ย

อา้งองิ ; 1) คู่มอืการบริหารความเสีย่ง

อา้งองิ ; 2) รายงานการประชมุคณะกรรมการความเสีย่ง
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

7.1 การระบคุวามเสีย่ง ซึง่มผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ

7.1.1 มกีารระบคุวามเสีย่งทกุประเภท ทีม่ผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ ท ัง้ระดบับริษทั หน่วยธุรกจิ ฝ่ายงาน และหนา้ทีง่านต่าง ๆ ✓

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

07. ระบแุละวเิคราะหค์วามเสีย่งทกุประเภททีอ่าจกระทบต่อการบรรลวุตัถปุระสงคไ์วอ้ย่างครอบคลมุท ัว่ท ัง้บรษิทั

7.2.1 มกีารวเิคราะหค์วามเสีย่งทกุประเภททีอ่าจเกดิจากท ัง้ปจัจยัภายใน และปจัจยัภายนอกบริษทั รวมถงึความเสีย่งดา้นกลยุทธ ์

การด าเนินงาน การรายงาน การปฏบิตัติามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
✓

มวีเิคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภททีอ่าจเกิดจากทัง้ปจัจยัภายใน และปจัจยัภายนอกบริษทั รวมถงึความเสีย่งดา้นกลยทุธ ์การ

ด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่เป็นการต่อยอดจากการประเมนิความเสีย่งท ัว่

ท ัง้องคก์รของปีเดิม

ไดม้กีารรายงานตารางประเมนิความเสีย่ง และแนวทางการป้องกนัความเสีย่ง และผลทีเ่กิดขึ้น ใหค้ณะกรรมการความเสีย่งรบัทราบ

อย่างชดัเจน

อา้งองิ ; รายงานการประชมุคณะกรรมการความเสีย่ง

7.2 การระบคุวามเสีย่ง จากปจัจยัภายในและปจัจยัภายนอกบริษทั

ไดม้กีารจดัท าและรายงานตารางประเมนิความเสีย่ง และแนวทางการป้องกนัความเสีย่ง ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่งในแต่ละฝ่าย

ของบริษทั โดยเป็นไปตามกระบวนการในคู่มอืการบริหารความเสีย่ง และมผูีบ้ริหารและพนกังานเขา้มามส่ีวนร่วมในการบริหารความ

เสีย่ง

7.4 การประเมนิความส าคญัของความเสีย่ง และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้น

7.3 การมส่ีวนร่วมในการบริหารความเสีย่ง

7.3.1 ผูบ้ริหารทกุระดบัมส่ีวนร่วมในการบริหารความเสีย่ง ✓

7.5 มาตรการ และแผนปฏบิตังิานเพื่อจดัการความเสีย่ง การลดความเสีย่ง การหลกีเลีย่งความเสีย่ง หรือการร่วมรบัความเสีย่ง

7.5.1 มมีาตรการและแผนปฏบิตังิานเพื่อจดัการความเสีย่ง โดยอาจเป็นการยอมรบัความเสีย่งนัน้ (Acceptance) การลดความเสีย่ง

 (Reduction) การหลกีเลีย่งความเสีย่ง (Avoidance) หรือการร่วมรบัความเสีย่ง (Sharing)
✓

7.4.1 มกีารประเมนิความส าคญัของความเสีย่ง โดยพจิารณาท ัง้โอกาสเกดิเหตกุารณ์  และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึ้น ✓

มวีเิคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภททีอ่าจเกิดจากทัง้ปจัจยัภายใน และปจัจยัภายนอกโดยพจิารณาทัง้โอกาสทีจ่ะเกิดเหตกุารณต่์างๆ  

และผลกระทบทีอ่าจเกิดขึ้นอย่างชดัเจน

อา้งองิ ; 1) คู่มอืการบริหารความเสีย่ง

อา้งองิ ; 2) รายงานการประชมุคณะกรรมการความเสีย่ง

บริษทัฯ มกีารระบุมาตรการและแผนปฏิบตัิงานเพือ่จดัการความเสีย่ง โดยอาจเป็นการยอมรบัความเสีย่งนัน้ (Acceptance) การ

ลดความเสีย่ง (Reduction) การหลกีเลีย่งความเสีย่ง (Avoidance) หรือการร่วมรบัความเสีย่ง (Sharing) ไวอ้ย่างเป็นลายลกัษณ์

อกัษร

อา้งองิ ; คู่มอืบริหารความเสีย่ง
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

8.1 การประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทจุริต การท าใหสู้ญเสยีทรพัยส์นิ และการทีผู่บ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน

8.1.1 มกีารประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทจุริตขึ้น โดยครอบคลมุการทจุริตแบบต่างๆ เช่น การจดัท ารายงานทางการเงนิเทจ็ การท าให ้

สูญเสยีทรพัยส์นิ การคอรร์ปัช ัน่ การทีผู่บ้ริหารสามารถฝ่าฝืนระบบควบคุมภายใน (Management Override of Internal 

Controls) การเปลีย่นแปลงขอ้มูลในรายงานทีส่  าคญั การไดม้าหรือใชไ้ปซึง่ทรพัย ์โดยไม่ถูกตอ้ง เป็นตน้

✓

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

08. การประเมนิความเสีย่งทีจ่ะบรรลวุตัถปุระสงคต่์อบรษิทั ไดพ้จิารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิทจุรติ

8.2.1 มกีารทบทวนเป้าหมายการปฏบิตังิานอย่างรอบคอบ โดยพจิารณาความเป็นไป ไดข้องเป้าหมายทีก่  าหนดแลว้ รวมท ัง้ได ้

พจิารณาความสมเหตสุมผลของการใหส้ิง่จูงใจ หรือผลตอบแทนแก่พนกังานแลว้ดว้ยวา่ ไม่มลีกัษณะสงเสริมใหพ้นกังานกระท าไม่

เหมาะสมเช่น การตกแต่งตวัเลขยอดขาย เป็นตน้

✓

บริษทัฯ มกีารประชมุเพือ่ก าหนดแผนธุรกิจและเป้าหมายขององคก์ร พรอ้มก าหนดดชันีช้ีวดัผลงานหรือความส าเร็จของงาน และ

แบบประเมนิผลการปฏิบตัิงาน เพือ่ประเมนิผลการปฏิบตัิงานและใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการพจิารณา การเลือ่นต าแหน่ง ปรบั

เงินเดือน และจ่ายโบนสั

อา้งองิ ; แบบประเมนิผลงานประจ าปี

บริษทัฯ มกีารประเมนิความเสีย่ง และระบุปจัจยัความเสีย่งโดยครอบคลุมปจัจยัเสีย่งทีจ่ะส่งผลกระทบหรืออาจสรา้งความเสยีหาย

หรือความลม้เหลวหรือลดโอกาสทีจ่ะบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิงาน ซึง่จะรวมการประเมนิโอกาสทีจ่ะเกิดการทุจริตคอรร์ปัช ัน่

ในดา้นต่าง เช่น ดา้นรายงานทางการเงิน ดา้นการใชส้นิทรพัยข์องบริษทัฯ ในทางไม่เหมาะสม  ดา้นการคอรร์ปัช ัน่ ดา้นการใหเ้งิน

สนบัสนุนและการบริจาค ดา้นการใหส้นิบน เป็นตน้

อา้งองิ ; 1) คู่มอืการบริหารความเสีย่ง

อา้งองิ ; 2) รายงานการประชมุคณะกรรมการความเสีย่ง

8.2  การทบทวนเป้าหมายการปฏบิตังิาน และพจิารณาความสมเหตสุมผลของการใหส้ิง่จูงใจ

กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบนอกจากจะระบุอ านาจหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบดา้นการสอบทานใหบ้ริษทัฯ มงีบการเงินที ่

น่าเชือ่ถอื มรีะบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสมแลว้ ยงัครอบคลุมดา้นระบบการบริหารความเสีย่งของบริษทัฯ ดว้ย 

ซึง่ในการจดัท าแผนการตรวจสอบภายใน น าผลการประเมนิความเสีย่งเป็นส่วนหน่ึงในการจดัท าแผนทัง้น้ีครอบคลุมปจัจยัเสีย่งทีจ่ะ

ส่งผลกระทบหรืออาจสรา้งความเสยีหายหรือ ความลม้เหลวหรือลดโอกาสทีจ่ะบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตัิงาน

อา้งองิ ; กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ

8.4 การสือ่สารใหพ้นกังานเขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบาย และแนวปฏบิตัทิีก่  าหนดไว ้

8.3 การตรวจสอบ พจิารณาโอกาสในการเกดิทจุริต และมาตรการทีป้่องกนัหรือแกไ้ขการทจุริต

8.3.1 คณะกรรมการตรวจสอบไดม้พีจิารณาและสอบถามผูบ้ริหารเกี่ยวกบั โอกาสในการเกดิทจุริต มาตรการทีบ่ริษทัด าเนินการเพื่อ

ป้องกนั หรือแกไ้ขการทจุริต
✓

8.4.1 มกีารสือ่สารใหพ้นกังานทกุคนเขา้ใจ และปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัทิีก่  าหนดไว ้ ✓

บริษทัฯไดช้ี้แจงกฎระเบยีบ ขอ้บงัคบับริษทั จรรยาบรรณทางธุรกิจ พรอ้มโทษทางวนิยัต่างๆ ใหพ้นกังานทราบในวนัปฐมนิเทศ 

โดยพนกังานจะลงนามรบัทราบเรือ่งต่างๆ ขา้งตน้เมือ่ผ่านการปฐมนิเทศแลว้ รวมทัง้สามารถเขา้ไปศึกษากฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั วนิยั

และโทษทางวนิยัต่างๆ ไดใ้นระบบ Intranet และ E-mail ของบริษทัฯ
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

09. ระบแุละประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบต่อระบบการควบคุมภายใน

9.1 การประเมนิความเปลีย่นแปลงปจัจยัภายนอกบริษทั และการก าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง

9.2 การประเมนิความเปลีย่นแปลงรูปแบบการท าธุรกจิทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ  และการควบคุมภายใน

9.2.1 มกีารประเมนิความเปลีย่นแปลงรูปแบบการท าธุรกจิทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ การควบคุมภายใน และรายงาน

ทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง นัน้อย่างเพยีงพอ
✓

9.1.1 มกีารประเมนิความเปลีย่นแปลงปจัจยัภายนอกบริษทั ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ การควบคุมภายใน และรายงาน

ทางการเงนิ ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง นัน้อย่างเพยีงพอ
✓

ตารางความเสีย่งของบริษทัฯ มวีเิคราะหค์วามเสีย่งทุกประเภททีอ่าจเกิดจากทัง้ปจัจยัภายใน และปจัจยัภายนอกบริษทั รวมถงึความ

เสีย่งดา้นกลยทุธ ์การด าเนินงาน การรายงาน การปฏิบตัิตามกฎเกณฑ ์และดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ซึง่เป็นการต่อยอดจากการ

ประเมนิความเสีย่งท ัว่ท ัง้องคก์รในปีเดิม และคณะกรรมการบริษทัก าหนดกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเสีย่งใหม้กีารเฝ้า

ติดตามความเสีย่งของบริษทัอย่างชดัเจน

9.3.1 มกีารประเมนิความเปลีย่นแปลงผูน้ าบริษทัทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิการควบคุมภายใน และรายงานทางการเงนิ 

ตลอดจนไดก้ าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลีย่นแปลง นัน้อย่างเพยีงพอ
✓

บริษทัฯ ไดม้กีารจดัท านโยบายสบืทอดต าแหน่งงานไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจนเพือ่เป็นแนวทางป้องกนัความเสีย่งกรณีที ่

อาจเกิดขึ้นจากการเปลีย่นแปลงผูน้ าของบริษทั ซึง่อาจส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจ

อา้งองิ ; นโยบายสบืทอดต าแหน่งงาน

จากการสอบทานเป้าหมายของบริษทัประจ าปี และรายงานการประชมุของคณะกรรมการบริษทั พบวา่ บริษทัฯ ยงัไม่มแีนวโนม้

เปลีย่นแปลงรูปแบบการท าธุรกิจทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจ

9.3 การประเมนิความเปลีย่นแปลงผูน้ าบริษทัทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิ และการควบคุมภายใน
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

10.1.1 มาตรการควบคุมของบริษทัมคีวามเหมาะสมกบัความเสีย่ง และลกัษณะเฉพาะของบริษทั เช่น สภาพแวดลอ้ม ความซบัซอ้น

ของงาน ลกัษณะงาน ขอบเขตการด าเนินงานรวมถงึลกัษณะเฉพาะอืน่ ๆ
✓

1) บริษทัฯ ไดม้กีารจดัท าและรายงานตารางประเมนิความเสีย่ง และแนวทางการป้องกนัความเสีย่ง ซึง่เป็นการประเมนิความเสีย่ง

ในแต่ละฝ่ายของบริษทั โดยเป็นไปตามกระบวนการในคู่มอืการบริหารความเสีย่ง 

2) คู่มอืการบริหารความเสีย่งบริษทั เป็นไปตามกรอบการบริหารความเสีย่งองคก์ร COSO ERM ซึง่มกีารก าหนดมาตรการ

มาตรการตอบสนองไวอ้ย่างเหมาะสมกบัลกัษณะขององคก์ร 

อา้งองิ ; 1) คู่มอืบริหารความเสีย่ง 

อา้งองิ ; 2) นโยบายการบริหารความเสีย่ง

อา้งองิ ; 3) รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง

มาตรการควบคุม (Control Activities)

10. มมีาตรการควบคุมทีล่ดความเสีย่งทีจ่ะไม่บรรลวุตัถปุระสงคข์องบรษิทัใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

10.1 มาตรการทีเ่หมาะสมกบัความเสีย่ง และลกัษณะเฉพาะของบริษทั

1) บริษทัฯ มเีลขานุการบริษทัท าหนา้ทีใ่นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั

บุคคลดงักลา่ว รวมทัง้บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

2) ผูส้อบบญัชีจะสอบทานการท ารายการระหวา่งกนัหรือรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพือ่รายงานในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน เป็นประจ าทุกไตรมาส

อา้งองิ ; 1) ประวตัิคณะกรรมการบริษทั

อา้งองิ ; 2) รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชี

10.2.2 กรณีทีบ่ริษทัอนุมตัธุิรกรรมหรือท าสญัญากบัผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งในลกัษณะทีม่ผีลผูกพนับริษทัในระยะยาวไปแลว้ เช่น การท า

สญัญาซื้อขายสนิคา้ การใหกู้ย้มื การค า้ประกนั บริษทัไดม้กีารทบทวนความเหมาะสมของสญัญา และไดม้กีารตดิตามใหม้ ัน่ใจแลว้

วา่มกีารปฏบิตัเิป็นไปตามเงือ่นไขทีต่กลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาทีม่ผีลผูกพนับริษทั

✓

10.2 กระบวนการ และมาตรการควบคุมภายในทีจ่ดัท  าเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทีค่รอบคลมุกระบวนการต่าง ๆ

10.2.1 มกีารเก็บรวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว รวมท ัง้บคุคลที่

เกี่ยวโยงกนั เพื่อประโยชนใ์นการตดิตาม และสอบทานการท ารายการระหวา่งกนัหรือรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

รวมท ัง้มคีวามปรบัปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปจัจบุนัเสมอ

✓

มกี าหนดอ านาจในการอนุมตัิธุรกรรมหรือท าสญัญากบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ในลกัษณะการค า้ประกนั โดยมเีงือ่นไขทีร่ะบุไวใ้นนโยบาย

รายการระหวา่งกนัควบคมุ เพือ่ใหก้ารปฏิบตัิเป็นไปตามเงือ่นไขทีต่กลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาทีม่ผีลผูกพนับริษทั

อา้งองิ ; 1) นโยบายการท ารายการระหวา่งกนั

อา้งองิ ; 2) รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชี
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

10.3.1 บริษทัมกีารก าหนดให ้การควบคุมภายใน ทีม่คีวามหลากหลายอย่างเหมาะสม เช่น การควบคุมแบบ Manual และ 

Automated หรือการควบคุมแบบป้องกนัและตดิตาม
✓

มกีารก าหนดการควบคมุภายใน โดยมกีารท าคู่มอืการท างาน ข ัน้ตอนการท างานของแต่ละฝ่าย และมกีารน าระบบโปรแกรมบญัชีใน

การควบคมุการท างานทางดา้นบญัชีการเงิน 

2) บริษทัฯ มกีารก าหนดใหม้แีผนการตรวจสอบระบบการควบคมุภายใน เพือ่ยนืยนัความถูกตอ้งครบถว้นของการปฏิบตัิงานตาม

การควบคมุทีบ่ริษทัก าหนดไว ้

อา้งองิ ; 1) รายงานผลการตรวจสอบภายใน

อา้งองิ ; 2) แผนการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในประจ าปี

อา้งองิ ; 3) คู่มอืการปฏิบตัิงานของบริษทั

10.3 การก าหนดให ้การควบคุมภายใน ทีม่คีวามหลากหลาย

มกีารก าหนดอ านาจอนุมตัิของกรรมการ ฝ่ายบริหาร ไวอ้ย่างชดัเจน ตามตารางอนุมตัิของบริษทั และมกีารแบ่งแยกหนา้ทีง่าน

ส าคญัตามสายงานความรบัผดิชอบ และมกีารก าหนดโครงสรา้งองคก์รอย่างชดัเจน รวมถงึมกีารจดัใหม้คีู่มอืการท างาน ข ัน้ตอน

การท างานของแต่ละฝ่ายอย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษรทีช่ดัเจน รวมทัง้มกีารก าหนดขอบเขตหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของพนกังานอย่าง

ชดัเจน

อา้งองิ ; 1) ตารางระเบยีบอ านาจการอนุมตัิและด าเนินการ

อา้งองิ ; 2) โครงสรา้งองคก์ร

อา้งองิ ; 3) คู่มอืการปฏิบตัิงานของบริษทั

อา้งองิ ; 4) ใบก าหนดหนา้ทีง่าน 

อา้งองิ ; 5) รายงานผลการตรวจสอบภายใน

10.5 การแบ่งแยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ

10.4 การก าหนดใหม้กีารควบคุมภายในในทกุระดบัของบริษทั

10.4.1 บริษทัก าหนดใหม้กีารควบคุมภายในในทกุระดบัของบริษทั เช่น ท ัง้ระดบักลุม่บริษทั หน่วยธุรกจิ สายงาน ฝ่ายงาน แผนก

หรือกระบวนการ
✓

10.5.1 บริษทัมกีารแบ่งแยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบในงาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ หนา้ทีอ่นุมตั ิหนา้ทีบ่นัทกึบญัชแีละขอ้มูลสารสนเทศ และ

หนา้ทีใ่นการดูแลจดัเก็บทรพัยส์นิ ออกจากกนัโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั
✓

จากการประเมนิการแบ่งแยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ พบวา่ บริษทัฯ มกีารแบ่งแยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบตามโครงสรา้งองคก์ร และ

โครงสรา้งหน่วยงาน โดยผูม้หีนา้ทีใ่นงาน 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1.1) หนา้ทีอ่นุมตัิ - ก าหนดไวใ้นอ านาจอนุมตัิ

1.2) หนา้ทีบ่นัทึกบญัชีและขอ้มูลสารสนเทศ และ

1.3) หนา้ทีใ่นการดูแลจดัเก็บทรพัยส์นิ - ก าหนดไวใ้นหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบงาน (JD) ซึง่พบวา่ ท ัง้ 3 ส่วน มกีารแบ่งแยกออกจาก

กนัโดยเด็ดขาด เพือ่เป็นการตรวจสอบซึง่กนัและกนั 

อา้งองิ ; รายงานผลการตรวจสอบภายใน
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

มาตรการควบคุม (Control Activities)

11. บรษิทัเลอืกและพฒันากจิกรรมการควบคุมท ัว่ไปดว้ยระบบเทคโนโลย ีเพือ่ช่วยสนบัสนุนการบรรลวุตัถปุระสงค์

11.1 การก าหนดความเกี่ยวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ

11.2 การก าหนดการควบคุมงโครงสรา้งพื้นฐานของระบบเทคโนโลยี

11.2.1 มกีารก าหนดการควบคุมของโครงสรา้งพื้นฐานของระบบเทคโนโลย ีใหม้คีวามเหมาะสม ✓

11.1.1 มกีารก าหนดความเกี่ยวขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการปฏบิตังิาน และการควบคุมท ัว่ไปของ

ระบบสารสนเทศ
✓

มกีารจดัท าคู่มอืการท างานของแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ ไวอ้ย่างชดัเจน และมกีารก าหนดแผนงานของแผนกเทคโนโลยี

สารสนเทศ ปีงบประมาณ 2564 ไวอ้ย่างเป็นลายลกัษณอ์กัษร รวมถงึมกีารก าหนดแบบฟอรม์เพือ่ใชใ้นการปฏิบตัิงาน เช่น การ

เพิม่-ลด สทิธิก์ารเขา้ถงึระบบ

อา้งองิ ; 1) รายงานผลการตรวจสอบ IT 

อา้งองิ ; 2) แผนงานของแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563

11.3.1 มกีารก าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลย ีใหม้คีวามเหมาะสม ✓

มกีารจดัท านโยบายความม ัน่คงและปลอดภยัของเทคโนโลยสีารสนเทศ (Information Security Policy) ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร

อย่างชดัเจน และมกีารจดัท าแผนรองรบัสถานการณฉุ์กเฉินจากภยัพบิตัิของแผนกเทคโนโลยสีารสนเทศ ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการ

ด าเนินงานของบริษทั ไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษรอย่างชดัเจน

อา้งองิ ; รายงานผลการตรวจสอบ IT

บริษทัฯ มแีผนงานและมกีารก าหนดการควบคมุของโครงสรา้งพื้นฐานของระบบเทคโนโลย ีใหม้คีวามเหมาะสม และพฒันาระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศใหส้อดคลอ้งกบัการขยายตวัของกิจกรรมทีจ่ะเกิดขึ้นในอนาคตของบริษทั

อา้งองิ ; รายงานผลการตรวจสอบ IT

11.3 การควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยี

บริษทัฯ มแีผนงานก าหนดการควบคมุกระบวนการท างาน การพฒันา และการบ ารุงรกัษาระบบเทคโนโลย ีอย่างชดัเจน ในรูปแบบ

ของยทุธศาสตรแ์ต่ละช่วงของงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

อา้งองิ ; รายงานผลการตรวจสอบการควบคมุท ัว่ไปดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

11.4 การควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันาและการบ ารุงรกัษาระบบเทคโนโลยี

11.4.1 มกีารก าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า การพฒันา และการบ ารุงรกัษาระบบเทคโนโลย ีใหม้คีวามเหมาะสม ✓
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

มาตรการควบคุม (Control Activities)

12. มกีจิกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซึง่ไดก้ าหนดสิง่ทีค่าดหวงัและข ัน้ตอนการปฏบิตั ิเพือ่ใหน้โยบายทีก่  าหนดไวน้ ัน้สามารถ

น าไปสู่การปฏบิตัไิด ้

มกีารจดัท านโยบายการก ากบัดูแลกิจการทีดี่ และคู่มอืจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เพือ่ใชค้วบคมุการปฏิบตัิของ

กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน รวมทัง้ตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีก่  าหนดไว ้

12.2 การพจิารณาอนุมตัธุิรกรรมกระท าโดยผูท้ีไ่ม่มส่ีวนไดเ้สยีในธุรกรรมนัน้

12.1 นโยบายในการตดิตามการท าธุรกรรมของผูถ้อืหุน้รายใหญ่กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว

12.1.1 มนีโยบายทีร่ดักมุเพื่อตดิตามใหก้ารท าธุรกรรมของผูถ้อืหุน้รายใหญ่กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว 

ตอ้งผ่านข ัน้ตอนการอนุมตัทิีก่  าหนด ตามเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยเกณฑ ์เพื่อป้องกนัการหาโอกาสหรือน า

ผลประโยชนข์องบริษทัไปใชส่้วนตวั

✓

12.3 การพจิารณาอนุมตัธุิรกรรมค านึงถงึประโยชนสู์งสุดของบริษทั

12.3.1 มนีโยบายเพื่อใหก้ารพจิารณาอนุมตัธุิรกรรมค านึงถงึประโยชนสู์งสุดของบริษทัเป็นส าคญั และพจิารณาโดยถอืเสมอืนเป็น

รายการทีก่ระท ากบับคุคลภายนอก
✓

12.2.1 มนีโยบายเพื่อใหก้ารพจิารณาอนุมตัธุิรกรรม กระท าโดยผูท้ีไ่ม่มส่ีวนไดเ้สยีในธุรกรรมนัน้ ✓

จากการสอบทานการควบคมุทีส่  าคญัของบริษทัฯ ในการควบคมุการพจิารณาธุรกรรมต่างๆ  พบวา่

1) มกีารก าหนดอ านาจอนุมตัิของกรรมการ ฝ่ายบริหาร ไวอ้ย่างชดัเจน ตามตารางอนุมตัิของบริษทั โดยมอีนุมตัิจากทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษทั

2) มกีารก าหนดนโยบายการท ารายการระหวา่งกนั ส าหรบัการท าธุรกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ย่างชดัเจน

อา้งองิ ; นโยบายการท ารายการระหวา่งกนั

12.4.1 มกีระบวนการตดิตามดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม รวมท ัง้ก าหนดแนวทางใหบ้คุคลทีบ่ริษทัแต่งต ัง้ให ้

เป็นกรรมการหรือผูบ้ริหารในบริษทัย่อยหรือร่วมนัน้ ถอืปฏบิตัิ
✓

บริษทัฯ ไดจ้ดัท านโยบายก ากบัดูแลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม นอกจากน้ี บริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมจะตอ้ง

รายงานการด าเนินงานและผลประกอบการใหค้ณะกรรมการบริษทัรบัทราบอย่างสม า่เสมอ

มกีารก าหนดอ านาจอนุมตัิของกรรมการ ฝ่ายบริหาร ไวอ้ย่างชดัเจน ตามตารางอนุมตัิของบริษทั โดยมกีารอนุมตัิจากทีป่ระชมุ

คณะกรรมการบริษทั เพือ่ใหก้ารพจิารณาอนุมตัิธุรกรรมค านึงถงึประโยชนสู์งสุดของบริษทัเป็นส าคญั และใหเ้กิดการแบ่งแยก

อ านาจทีช่ดัเจน

อา้งองิ ; 1) ตารางอ านาจด าเนินการอ านาจอนุมตัิ

อา้งองิ ; 2) นโยบายการท ารายการระหวา่งกนั

12.4 กระบวนการตดิตามดูแล บริษทัย่อยหรือบริษทัร่วม (หากบริษทัไม่มเีงนิลงทนุในบริษทัย่อยหรือบริษทัร่วมไม่ตอ้งตอบขอ้น้ี)

มกีารจดัท าใบก าหนดหนา้ทีง่านของแต่ละต าแหน่งงานในบริษทัอย่างครบถว้น

อา้งองิ ; ใบก าหนดหนา้ทีง่าน

12.5 การก าหนดหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบในการน านโยบาย และกระบวนการไปปฏบิตัิ

12.5.1 มกีารก าหนดหนา้ทีแ่ละความรบัผดิชอบในการน านโยบาย และกระบวนการไปปฏบิตัโิดยผูบ้ริหารและพนกังาน ✓
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

12.6 การน านโยบาย และกระบวนการปฏบิตัขิองบริษทัไปใช ้

12.7 การทบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตัิ

12.7.1 มกีารทบทวนนโยบาย และกระบวนการปฏบิตัใิหม้คีวามเหมาะสมอยู่เสมอ ✓

12.6.1 นโยบายและกระบวนการปฏบิตัขิองบริษทัไดร้บัการน าไปใชใ้นเวลาทีเ่หมาะสม และครอบคลมุกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาด

ในการปฏบิตังิาน โดยบคุลากรทีม่คีวามสามารถ
✓

บริษทัฯ มกีารก าหนดนโยบายและกระบวนการปฏิบตัิของแต่ละระบบงาน ไดแ้ก่ 

1) ระบบงานวงจรรายได ้

2) การบริหารงานทรพัยากรบุคคล

3) ระบบงานวงจรรายจ่าย

4) การบริหารคลงัสนิคา้

5) กระบวนการผลติ

6) การปิดบญัชี

7) การบริหารตน้ทุนสนิคา้

8) การควบคมุท ัว่ไปดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

9) การปฏิบตัิตามนโยบายและระเบยีบปฏิบตัิงานเกีย่วกบัการท ารายการระหวา่งกนั

ซึง่ไดร้บัการตรวจสอบอย่างครอบคลุมทุกกระบวนทีส่  าคญั ตามแผนการตรวจสอบภายในทีก่  าหนดไว ้ และมกีารรายงานผลการ

แกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามระบบการควบคมุภายในทีบ่ริษทัไดก้ าหนดไว ้

อา้งองิ ; รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษทัไดม้กีารทบทวนนโยบายทีส่  าคญัของบริษทั ใหส้อดคลอ้งกบัการบริหารจดัการ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี ่

หน่วยงานก ากบัดูแลภายนอกก าหนด 

อา้งองิ ; รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

13.1 การก าหนดขอ้มูลทีต่อ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ท ัง้ขอ้มูลจากภายในและภายนอกบริษทั

13.1.1 มกีารก าหนดขอ้มูลทีต่อ้งการใชใ้นการด าเนินงาน ท ัง้ขอ้มูลจากภายใน และภายนอกบริษทั ทีม่คุีณภาพและเกี่ยวขอ้งต่องาน ✓

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล (Information & Communication)

13. บรษิทัขอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งและมคุีณภาพ เพือ่สนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามทีก่  าหนดไว ้

13.2.1 มกีารพจิารณาท ัง้ตน้ทนุและประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั รวมถงึปริมาณและความถูกตอ้งของขอ้มูล ✓

มกีารก าหนดคู่มอืการท างาน ข ัน้ตอนการท างาน และใบก าหนดหนา้ทีง่านของแต่ละต าแหน่ง อย่างชดัเจน เพือ่ใชใ้นการบริหาร

จดัการบุคลากรในหน่วยงาน ใหเ้ป็นไปตามระบบการควบคมุภายในทีบ่ริษทัไดก้ าหนดไว ้

อา้งองิ ; 1) รายงานผลการตรวจสอบภายใน

อา้งองิ ; 2) นโยบาย/ระเบยีบ/ข ัน้ตอนการปฏิบตัิงาน

บริษทัฯ มกีารก าหนดนโยบายและคู่มอืการท างานทีส่  าคญัในการใชข้อ้มูล และผ่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษทั 

อา้งองิ ; 1) รายงานผลการตรวจสอบภายใน

อา้งองิ ; 2) นโยบาย/ระเบยีบ/ข ัน้ตอนการปฏิบตัิงาน

13.2 การพจิารณาตน้ทนุ ประโยชน ์ปริมาณและความถูกตอ้งของขอ้มูล
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

13.3.1 มดี าเนินการเพื่อใหค้ณะกรรมการมขีอ้มูลทีส่  าคญัอย่างเพยีงพอส าหรบัใชป้ระกอบการตดัสนิใจ เช่น รายละเอยีดของเรื่องที่

เสนอใหพ้จิารณา เหตผุล ผลกระทบต่อบริษทั ทางเลอืกต่าง ๆ
✓

บริษทัฯ ไดม้กีารน าเสนอขอ้มูลทีใ่ชใ้นการอธิบายแต่ละวาระการประชมุ และมผูีร้บัผดิชอบในการน าเสนอวาระ อย่างชดัเจน

อา้งองิ ; 1) จดหมายเชิญประชมุ

อา้งองิ ; 2) รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ 

อา้งองิ ; 3) เอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการ

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล (Information & Communication)

13. มขีอ้มูลทีเ่กี่ยวขอ้งและมคุีณภาพ เพือ่สนบัสนุนใหก้ารควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได ้

13.3 การด าเนินการใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มูลทีส่  าคญัอย่างเพยีงพอส าหรบัใชป้ระกอบการตดัสนิใจ

กรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัหนงัสอืนดัประชมุ หรือเอกสารประกอบการประชมุ ทีร่ะบุขอ้มูลทีจ่  าเป็นและ

เพยีงพอต่อการพจิารณาก่อนการประชมุลว่งหนา้ โดยบริษทัฯ มกีารจดัท าหนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมการแต่ละคณะ ทาง E-mail

 ลว่งหนา้ 7 วนัก่อนวนัประชมุ พรอ้มส่งเอกสารประกอบทีส่  าคญัลว่งหนา้ 5 วนัก่อนวนัประชมุ

อา้งองิ ; 1) จดหมายเชิญประชมุ

อา้งองิ ; 2) เอกสารประกอบการประชมุคณะกรรมการ

13.5 ความละเอยีด ครบถว้นของรายงานการประชมุคณะกรรมการ

13.4 การเตรียมขอ้มูลส าหรบักรรมการบริษทั ใชใ้นการประชมุตามระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด

13.4.1 มกีารด าเนินการเพื่อใหก้รรมการบริษทัไดร้บัหนงัสอืนดัประชมุ หรือเอกสารประกอบการประชมุ ทีร่ะบขุอ้มูลทีจ่  าเป็นและ

เพยีงพอต่อการพจิารณาก่อนการประชมุลว่งหนา้ อย่างนอ้ยภายในระยะเวลาข ัน้ต า่ตามทีก่ฎหมายก าหนด
✓

13.5.1 มกีารด าเนินการเพื่อใหร้ายงานการประชมุคณะกรรมการ มรีายละเอยีดตามควร เพื่อใหส้ามารถตรวจสอบยอ้นหลงัเกี่ยวกบั

ความเหมาะสมในการปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการแต่ละราย เช่น การบนัทกึขอ้ซกัถามของกรรมการ ความเหน็หรือขอ้งสงัเกตของ

กรรมการในเรื่องทีพ่จิารณา ความเหน็ของกรรมการรายทีไ่ม่เหน็ดว้ยกบัเรื่องทีเ่สนอพรอ้มเหตผุล เป็นตน้

✓

รายงานการประชมุไดจ้ดัท าขึ้นและมกีารรบัรองรายงานการประชมุอย่างครบถว้น และรายงานการประชมุแต่ละวาระ มกีารระบุ

รายละเอยีดความเหน็เพิม่เติม, ขอ้ซกัถาม, การตอบค าถาม ของท ัง้กรรมการและฝ่ายบริหาร อย่างชดัเจน

 อกีท ัง้ประธานคณะกรรมการ มกีารลงนามอนุมตัิรายงานการประชมุอย่างครบถว้น

อา้งองิ ; รายงานการะประชมุคณะกรรมการบริษทั ปี 2564
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

13.6 การจดัเก็บเอกสาร และแกไ้ขขอ้บกพร่องจากการตรวจสอบ

13.6.1 มกีารจดัเก็บเอกสารส าคญั ไวอ้ย่างครบถว้นเป็นหมวดหมู่ ✓

คณะกรรมการตรวจสอบใหค้วามเหน็และขอ้ซกัถามในกรณีทีม่ขีอ้บกพร่องในการควบคมุภายใน และใหฝ่้ายบริหารช้ีแจง และ

ก าหนดแนวทางแกไ้ขขอ้บกพร่องเพือ่ใหด้ าเนินการติดตามใหแ้ลว้เสร็จตามขอ้ตรวจพบ

อา้งองิ ; 1) รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2564

อา้งองิ ; 2) รายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ

มกีารก าหนดผูร้บัผดิชอบอย่างชดัเจน ไดแ้ก่ เลขานุการบริษทัและมกีารจดัเก็บไวใ้นแฟ้มเอกสาร ไวอ้ย่างครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 

รวมทัง้มกีารเก็บรายงานการประชมุของแต่ละคณะ และเอกสารประกอบต่างๆ แยกเก็บอย่างชดัเจน

13.6.2 กรณีทีไ่ดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชหีรือผูต้รวจสอบภายในวา่ มขีอ้บกพร่องในการควบคุมภายใน บริษทัไดม้แีกไ้ขขอ้บกพร่อง

นัน้อย่างครบถว้นแลว้
✓
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล (Information & Communication)

14. บรษิทัสือ่สารขอ้มูลภายในบรษิทั ซึง่รวมถงึวตัถปุระสงคแ์ละความรบัผดิชอบต่อการควบคุมภายในทีจ่  าเป็นต่อการสนบัสนุนใหก้าร

ควบคุมภายในสามารถด าเนินไปไดต้ามทีว่างไว ้

มกีารก าหนดคู่มอืการท างาน ข ัน้ตอนการท างาน และใบก าหนดหนา้ทีง่านของแต่ละต าแหน่ง อย่างชดัเจน เพือ่ใชใ้นการบริหาร

จดัการบุคลากรในหน่วยงาน ใหเ้ป็นไปตามระบบการควบคมุภายในทีบ่ริษทัไดก้ าหนดไว ้

อา้งองิ ; รายงานผลการตรวจสอบภายใน

14.2 การรายงานขอ้มูล และการเขา้ถงึขอ้มูทีส่  าคญัถงึคณะกรรมการ

14.1 กระบวนการสือ่สารขอ้มูลภายใน และช่องทางการสือ่สาร

14.1.1 มกีระบวนการสือ่สารขอ้มูลภายในอย่างมปีระสทิธภิาพ และมช่ีองทางการสือ่สารทีเ่หมาะสม เพื่อสนบัสนุนการควบคุมภายใน ✓

14.3 ช่องทางการสือ่สารพเิศษ เพื่อใหบ้คุคลต่าง ๆ ภายในบริษทัแจง้เบาะแสเกี่ยวกบัการฉอ้ฉลหรือทจุริตภายในบริษทั ( 

Whistle-blower Hotline) ไดอ้ย่างปลอดภยั

14.3.1 มช่ีองทางการสือ่สารพเิศษหรือช่องทางลบัเพื่อใหบ้คุคลต่าง ๆ ภายในบริษทัสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเกี่ยวกบัการฉอ้ฉล

หรือทจุริตภายในบริษทัไดอ้ย่างปลอดภยั
✓

14.2.1 มกีารรายงานขอ้มูลทีส่  าคญัถงึคณะกรรมการบริษทัอย่างสม า่เสมอ และคณะกรรมการบริษทัสามารถเขา้ถงึแหลง่สารสนเทศ

ทีจ่  าเป็นต่อการปฏบิตังิานหรือสอบทานรายการต่าง ๆ ตามทีต่อ้งการ เช่น การก าหนดบคุคลทีเ่ป็นศูนยต์ดิต่อเพื่อใหส้ามารถตดิต่อ

ขอ้มูลอืน่นอกจากทีไ่ดร้บัจากผูบ้ริหาร รวมท ัง้การตดิต่อสอบถามขอ้มูลจากผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภายใน การจดัประชมุระหวา่ง

คณะกรรมการและผูบ้ริหารตามทีค่ระกรรมการรอ้งขอ การจดักจิกรรมพบปะหารือระหวา่งคณะกรรมการและผูบ้ริหาร

นอกเหนือจากการประชมุคณะกรรมการ เป็นตน้

✓

1) กรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ ไดร้บัหนงัสอืนดัประชมุ หรือเอกสารประกอบการประชมุ ทีร่ะบุขอ้มูลทีจ่  าเป็นและ

เพยีงพอต่อการพจิารณาก่อนการประชมุลว่งหนา้ 2) มกีารจดัท าหนงัสอืเชิญประชมุคณะกรรมการแต่ละคณะ ทาง E-mail ลว่งหนา้

 7 วนัก่อนวนัประชมุ พรอ้มส่งเอกสารประกอบทีส่  าคญัลว่งหนา้ 5 วนัก่อนวนัประชมุไม่พบการรายงานขอ้มูลทีส่  าคญัถงึ

คณะกรรมการบริษทัอย่างสม า่เสมอ 

อา้งองิ ; 1) จดหมายเชิญประชมุ

อา้งองิ ; 2) รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทั

อา้งองิ ; 3) รายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบภายใน

บริษทัฯ ก าหนดมาตรการแจง้เบาะแสหรือการรอ้งเรียน/ ระเบยีบการข ัน้ตอนรอ้งเรียนใหบุ้คลากรภายในสามารถรายงานตรงต่อ

กรรมการตรวจสอบ ผ่านช่องทาง E-Mail หรือทางไปรษณีย ์โดยมกีารระบุช่องทางการติดต่ออย่างชดัเจน

อา้งองิ ; นโยบายการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัช ัน่
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

15.1 กระบวนการสือ่สารกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายนอกบริษทั

15.1.1 มกีระบวนการสือ่สารขอ้มูลกบัผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายนอกบริษทัอย่างมปีระสทิธภิาพ และมช่ีองทางการสือ่สารทีเ่หมาะสม เพื่อ

สนบัสนุนการควบคุมภายใน เช่น จดัใหม้เีจา้หนา้ทีห่รือหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์หรือจดัต ัง้ศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรียน เป็นตน้
✓

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มูล (Information & Communication)

15. บรษิทัไดส้ือ่สารกบัหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกบัประเด็นทีอ่าจมผีลกระทบต่อการควบคุมภายใน

15.2.1 มช่ีองทางการสือ่สารพเิศษหรือช่องทางลบั เพื่อใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยี ภายนอกบริษทัสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเกี่ยวกบัการ

ฉอ้ฉลหรือทจุริต แก่บริษทัไดอ้ย่างปลอดภยั
✓

บริษทัฯ ก าหนดช่องทางการสือ่สารของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีภายนอกองคก์ร โดยสามารถแจง้ขอ้มูลหรือเบาะแสเกีย่วกบัการฉอ้ฉลหรือ

ทุจริตภายในบริษทัฯ ผ่านช่องทางทีอ่ยู่ของบริษทัฯ แจง้ผ่านทางโทรศพัท ์แจง้ทางไปรษณีย ์และแจง้ผ่านช่องทาง E-Mail ไวอ้ย่าง

ชดัเจน

บริษทัฯ มกีารก าหนดใหบุ้คคลทีม่คีวามรบัผดิชอบในแต่ละส่วนงาน ซึง่มคีวามรู ้ความเชีย่วชาญในส่วนงานทีต่นรบัผดิชอบ มหีนา้ที ่

ในการรบัผดิชอบในการสือ่สารและใหข้อ้มูลแก่บุคคลภายนอก และบริษทัฯ มกีารจดัท าเวบ็ไซต ์

https://www.functioninter.co.th/th ซึง่ประกอบดว้ยเน้ือหาทีส่  าคญัของบริษทั เช่น ขอ้มูลบริษทัฯ และการรบัขอ้รอ้งเรียน เป็น

ตน้

15.2 ช่องทางการสือ่สารพเิศษ เพื่อใหผู้ม้ส่ีวนไดเ้สยีภายนอกบริษทั แจง้เบาะแสเกี่ยวกบัการฉอ้ฉลหรือทจุริตภายในบริษทั ( 

Whistle-blower Hotline) ไดอ้ย่างปลอดภยั
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

16.1.1 มกีระบวนการตดิตามการปฏบิตัติามจริยธรรมธุรกจิและมขีอ้ก าหนดหา้มฝ่ายบริหารและพนกังานปฏบิตัตินในลกัษณะทีอ่าจ

ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เช่น มอบหมายใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในตดิตามการปฏบิตั ิและรายงานต่อ

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นตน้

✓

มกีารก าหนดวาระพจิารณารายการระหวา่งกนั/รายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพือ่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ

รบัทราบและพจิารณาความเหมาะสมของการท ารายการ 

รวมทัง้ไดม้เีปิดเผยในหมายเหตงุบการเงินของบริษทั ตามรายงานทางการเงินแต่ละไตรมาส

ระบบการติดตาม  (Monitoring Activities)

16. บรษิทัตดิตามและประเมนิผลการควบคุมภายใน เพือ่ใหม้ ัน่ใจไดว้่าการควบคุมภายในยงัด าเนินไปอย่างครบถว้น เหมาะสม

16.1 กระบวนการตดิตามการปฏบิตัติามจริยธรรมธุรกจิ

บริษทัฯ ไดจ้ดัใหบ้ริษทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดิท จ ากดั (P&L) ซึง่เป็นผูต้รวจสอบภายในอสิระจากภายนอกเป็น

ผูด้ าเนินการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายใน ตามแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2564 ซึง่ผ่านการอนุมตัิจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั

อา้งองิ ; 1) แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2564

อา้งองิ ; 2) รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

16.3 ความถีใ่นการตดิตามและประเมนิผล

16.2 การตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในทีว่างไว ้

16.2.1 มกีารตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคุมภายในทีว่างไว ้โดยการประเมนิตนเอง และ/หรือ การประเมนิอสิระโดยผู ้

ตรวจสอบภายใน
✓

16.4 การตดิตามและประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ีม่คีวามรูแ้ละความสามารถ

16.4.1 มดี าเนินการตดิตามและประเมนิผลระบบการควบคุมภายใน โดยผูท้ีม่คีวามรูแ้ละความสามารถ ✓

16.3.1 ความถีใ่นการตดิตามและประเมนิผล มคีวามเหมาะสมกบัการเปลีย่นแปลงของบริษทั ✓

แผนการตรวจสอบภายในประจ าปีของผูต้รวจสอบภายใน (Outsource) จดัใหม้กีารตรวจสอบ และติดตามอย่างสม า่เสมอ ในกรณี

ทีม่กีารเปลีย่นแปลง ผูต้รวจสอบภายใน จะท าการขออนุมตัิเปลีย่นแปลงแผนการตรวจสอบภายในประจ าปีจากทางคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

อา้งองิ ; 1) แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2564

อา้งองิ ; 2) รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

อา้งองิ ; 3) รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ผูต้รวจสอบภายในอสิระจากภายนอกเป็นผูด้ าเนินการตรวจสอบการปฏิบตัิตามระบบการควบคมุภายใน โดยผูค้วบคมุงาน

ตรวจสอบ ไดแ้ก่ ต าแหน่ง Vice President,Internal Audit และ Assistant Vice President, Internal Audit เป็นผูม้คีวามรู ้

ความสามารถทีม่ปีระสบการณท์างดา้นตรวจสอบภายในกวา่ 10 ปี
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บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

16.5.1 มกีารก าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ใหข้ึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ✓

1) โครงสรา้งองคก์รของบริษทัก าหนดใหห้น่วยงานตรวจสอบภายในรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และไดม้กีารก าหนด

บทบาทหนา้ที ่ความรบัผดิชอบไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบอย่างชดัเจน

2) สญัญาใหบ้ริการของบริษทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดิท จ ากดั (P&L) ซึง่เป็นผูต้รวจสอบภายในอสิระจากภายนอก มกีาร

ก าหนดขอบเขตการรายงานผลการตรวจสอบอย่างชดัเจน กลา่วคือ ตอ้งรายงานตรงถงึคณะกรรมการตรวจสอบทุกครัง้ทีม่กีาร

ตรวจสอบ

อา้งองิ ; 1) แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2564

อา้งองิ ; 2) รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

16.5 การรายงานผลการตรวจสอบภายใน

จากการสอบทานประวตัิของผูต้รวจสอบภายในทีท่  าหนา้ก ากบัดูแลงานตรวจสอบจากบริษทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดิท จ ากดั

 (P&L) 

   พบวา่ ผูต้รวจสอบภายในปฏิบตัิหนา้ทีต่ามมาตรฐานสากลการปฏิบตัิงานวชิาชีพการตรวจสอบภายใน (IIA) และผ่านการอบรม

หลกัสูตรวชิาชีพผูต้รวจสอบภายใน จากสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท)

  ท ัง้น้ีผูค้วบคมุงานตรวจสอบ เป็นผูป้ระกอบวชิาชีพผูต้รวจสอบภายในโดยตรงมปีระสบการณใ์นการท างานมากกวา่ 10 ปี

16.6 การส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏบิตัหินา้ทีต่ามมาตรฐานสากล

16.6.1 มกีารส่งเสริมใหผู้ต้รวจสอบภายในปฏบิตัหินา้ทีต่ามมาตรฐานสากลการปฏบิตังิานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน (IIA: 

International standards for the professional practice of Internal Auditing)
✓
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แบบประเมินความเพยีงพอของ ระบบการควบคมุภายใน

บริษทั ฟังกช์ัน่ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่

ระบบการติดตาม  (Monitoring Activities)

17. บรษิทัประเมนิและสือ่สารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทนัเวลาต่อบคุคลทีร่บัผดิชอบ ซึง่รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสูงและ

คณะกรรมการตามความเหมาะสม

ผูต้รวจสอบภายในไดร้ายงานการตรวจสอบในการตรวจสอบแต่ละระบบงานต่อฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบ

ในแต่ละไตรมาส เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในทีก่  าหนดไว ้ โดยมรีะบุถงึขอ้ตรวจพบทีต่อ้งแกไ้ข พรอ้มแนวทางแกไ้ขจาก

ฝ่ายบริหาร ทีม่กีารประชมุร่วมกบัฝ่ายบริหาร และขอ้เสนอแนะจากตรวจสอบโดยผูต้รวจสอบภายใน ในการปฏิบตัิงาน ใหเ้ป็นไป

ตามระบบการควบคมุภายในทีบ่ริษทัก าหนด

อา้งองิ ; 1) แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2564

อา้งองิ ; 2) รายงานผลการตรวจสอบภายใน

อา้งองิ ; 3) รายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ

17.2 การรายงานเหตกุารณ์ทจุริต ขอ้บกพร่อง และการปรบัปรุงขอ้บกพร่อง

17.1 การประเมนิผล การสือ่สาร และการแกไ้ขขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน

17.1.1 มกีารประเมนิผลและสือ่สารขอ้บกพร่องของการควบคุมภายใน และด าเนินการเพื่อตดิตามแกไ้ขอย่างทนัท่วงท ีหากผลการ

ด าเนินงานทีเ่กดิขึ้นแตกต่างจากเป้าหมายทีก่  าหนดไวอ้ย่างมนียัส าคญั
✓

17.2.2  มกีารรายงานขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญั พรอ้มแนวทางการแกไ้ขปญัหา (แมว้า่จะไดเ้ริ่มด าเนินการจดัการแลว้) ต่อ

คณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพจิารณาภายในระยะเวลาอนัควร
✓

ผูต้รวจสอบภายในไดร้ายงานการตรวจสอบในการตรวจสอบแต่ละระบบงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบในแต่ละไตรมาส  

เป็นไปตามแผนการตรวจสอบภายในทีก่  าหนดไว ้ โดยมรีะบุถงึขอ้ตรวจพบทีต่อ้งแกไ้ข พรอ้มแนวทางแกไ้ขจากฝ่ายบริหาร และ

ขอ้เสนอแนะจากตรวจสอบ ในการปฏิบตัิงาน ใหเ้ป็นไปตามระบบการควบคมุภายในทีบ่ริษทัไดก้ าหนดไว ้

อา้งองิ ; 1) แผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปี 2564

อา้งองิ ; 2) รายงานผลการตรวจสอบภายใน

อา้งองิ ; 3) รายงานการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ

17.2.1  ฝ่ายบริหารมรีายงานต่อคณะกรรมการบริษทัโดยพลนั ในกรณีทีเ่กดิเหตกุารณ์หรือสงสยัวา่มเีหตกุารณ์ทจุริตอย่างรา้ยแรง 

มกีารปฏบิตัทิีฝ่่าฝืนกฎหมาย หรือมกีารกระท าทีผ่ดิปกตอิืน่ ซึง่อาจกระทบต่อชื่อเสยีงและฐานะการเงนิของบริษทัอย่างมนียัส าคญั
✓

ฝ่ายบริหารมกีารน าเสนอผลการด าเนินงาน และเหตกุารณห์รือสงสยัวา่มเีหตกุารณเ์สีย่ง ซึง่อาจกระทบต่อชือ่เสยีงและฐานะการเงิน

ของบริษทัอย่างมนียัส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทัรบัทราบ พรอ้มทัง้หารือแนวทางป้องกนั/แกไ้ขอย่างเหมาะสม

อา้งองิ ; 1) จดหมายเชิญประชมุคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ

อา้งองิ ; 2) รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ

17.2.3 มรีายงานความคืบหนา้ในการปรบัปรุงขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสาระส าคญัต่อคณะกรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบ ✓

บริษทัฯ มวีาระการประชมุทีม่เีรือ่งสบืเนือ่งจากการประชมุครัง้ก่อนเพือ่ใชต้ิดตามการแกไ้ขจากฝ่ายบริหาร ใหท้ีป่ระชมุรบัทราบ ซึง่

บริษทัมกีารก าหนดใหม้กีารประชมุเป็นประจ าทุกเดือน

อา้งองิ ; 1) จดหมายเชิญประชมุคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ

อา้งองิ ; 2) รายงานการประชมุคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบ
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	เมื่อพิจารณาความสามารถในการชำระภาระผูกพันของบริษัท เมื่อบริษัทมีผลการดำเนินงานมีกำไรจะนำมาชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท) สร้างทรัพย์สินถาวรและจ่ายปันผล โดยณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 – 2564 เท่ากับ 0.31 เท่า 0.86 เท่า และ...
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	ตรวจสอบโดยบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งมีนางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่...
	งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
	2. การแก้ไขข้อผิดพลาด
	การแก้ไขข้อผิดพลาดของงบการเงินงวดก่อน (ปรับปรุงใหม่) เกิดจากในระหว่างปี 2562 บริษัทพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการบันทึกที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยบริษัทไม่ได้บันทึกทรัพย์สินบางรายการเข้ามาในงบการเงินปีก่อนทำให้รายการ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าสุทธิต่...
	3. การปรับปรุงใหม่
	ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้จัดประเภทค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ไปเป็นต้นทุนในการจัดจำหน่ายจำนวน 5.18 ล้านบาท บริษัทจึงได้แก้ไขจัดประเภทรายการปีก่อน โดยการปรับย้อนหลังงบการเงินของปี 2563 ใหม่ จำนวนเงินของรายการปรับปรุงที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อรายการในงบกำไรขาดทุ...
	4. ตารางสรุปงบการเงิน
	งบแสดงฐานะการเงิน

	(หน่วย: ล้านบาท)
	งบกำไรขาดทุน
	(หน่วย: ล้านบาท)
	หมายเหตุ :  * คำนวณจากกำไรสุทธิสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี ในแต่ละปี
	โดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
	งบกระแสเงินสด
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 2563 และ 2564
	(หน่วย : ล้านบาท)
	อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
	หมายเหตุ: * คำนวณที่ฐานทุนจดทะเบียน 320 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
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	2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
	2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทรายบุคคล
	2.3 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
	3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
	* ผศ. อัมพร เที่ยงตระกูล เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสามารถทำหน้าที่สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดย ผศ.อัมพร มีคุณวุฒิทางการศึกษาด้านบัญชีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาการวางระบบบัญชีให้ก...
	โดยมีนางสาวอาทิตยารัตน์ เอียดแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
	วาระการดำรงตำแหน่ง
	วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้
	1) ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้ารับตำแหน่งใหม่อีกได้  นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้นกรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
	1.1 ตาย
	1.2 ลาออก
	1.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	1.4 พ้นวาระจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
	2) กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัทโดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่อง การลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณ...
	3) ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมกา...
	คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ
	1)  ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
	2)  มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติกรรมการอิสระ ดังนี้
	2.1  ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
	2.2  ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้...
	2.3  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบ...
	2.4  ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบ...
	2.5  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย...
	2.6  ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ...
	2.7  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	2.8  ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ...
	2.9  ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
	2.10  กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective...
	นอกจากคุณสมบัติกรรมการอิสระข้อ 2.1 – 2.10 แล้ว กรรมการตรวจสอบจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติม ดังนี้
	ก)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
	ข)  ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน
	ค)  มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ
	ง)  มีหน้าที่ในลักษณะเดียวกับที่กำหนดไว้ในประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต
	บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  มีมติให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
	3.2 คณะกรรมการบริหาร
	บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 มีมติให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
	3.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	บทบาทของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
	3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	บทบาทของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  มีมติกำหนดอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
	3.5 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
	บทบาทของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  มีมติกำหนดอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
	4.1 รายชื่อผู้บริหารและตำแหน่ง
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีผู้บริหารจำนวน 7 ท่าน ดังต่อไปนี้ :
	ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  มีมติกำหนดอำนาจและหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดังนี้
	4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหาร
	4.3 จำนวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร
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	บริษัทเห็นความสำคัญต่อการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการ และการสรรหาและแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง จะต้อ...
	ทั้งนี้องค์ประกอบ คุณสมบัติ และการแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเป็นไปตามกฎบัตรที่ได้รับจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนี้
	คณะกรรมการบริษัท
	คณะกรรมการอิสระจะต้อง มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎหมายมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องคุณสมบัติกรรมการอิสระ ดังนี้
	1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
	2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจ...
	3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุ...
	4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุ...
	5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บ...
	6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม...
	7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
	8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ขอ...
	9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
	10) กรรมการอิสระตามคุณสมบัติข้างต้น อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective D...
	ผู้บริหารระดับสูง
	1.3 การกำกับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
	1.4 การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ
	2.1 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
	2.2 รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
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	บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบบควบคุมภายในที่ดี ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทำหน้าที่สอบทานระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีการตรวจสอบภายในที่เป็นไปตามหลักการของการกำกับดูแลกิจ...
	อีกทั้งบริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระจากภายนอก ในปี 2561 บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท พีแอนด์แอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (P&L) เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยมีนางสาววรรณวิมล จองสุรียภาส เป็นหัวหน้าทีมตรวจสอบภายใน
	1.1 ความเห็นของคณะกรรมการต่อระบบการควบคุมภายใน
	1.2 ความเห็นของผู้ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอิสระต่อระบบการควบคุมภายใน
	ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานเรื่องผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)  โดยผู้ตรวจสอบภายในได้รายงานในเรื่องที่ต้องไปบริษัทต้องดำเนินการให้คร...
	1.3 ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
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