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1.   โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 
 

1.1   นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 ภาพรวมการประกอบธรุกิจ 

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ ากัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) หรือ (“SCM”) ก่อตัง้ขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกำยน          
พ.ศ. 2555  โดย นายแพทยสิ์ทธวีร ์เกียรติชวนันต ์ และ  นายนพกฤษฏ์ิ  นิธิเลิศวิจิตร เพื่อด ำเนินธุรกจิจ ำหน่ำยสนิค้ำ
ในกลุ่มผลติภณัฑอ์ุปโภคและบรโิภคทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศในลกัษณะเครอืข่ำยขำยตรง (Multi-level Marketing 
หรอื “MLM”) โดยบรษิัทฯ แปรสภำพเป็นบรษิัทมหำชน เมื่อวนัที่ 6 มนีำคม 2562  และเขำ้เป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีนใน
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่8 กนัยำยน 2563 

 ปัจจุบนั บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน 400 ลำ้นบำท และทุนช ำระแลว้ 300 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้สำมญั 800 ลำ้น
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท บรษิัทฯ มบีรษิัทย่อยทัง้หมด 4 บรษิัท คอื บรษิัท ซคัเซสมอร์ บอีิ้งค์ แลบ็บอรำทอรี่ 
จ ำกดั (“SML”)   บรษิทั ซคัเซส สปิรติ จ ำกดั (“SPT”) SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. (“SPM”) และบรษิทั เอสซเีอม็ อนิโน
เวทฟี จ ำกดั (“SMI”) (รวมเรยีกว่ำ “กลุ่มบริษทัฯ”) 

 

กำรประกอบธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถแบ่งออกไดเ้ป็น 3 ธุรกจิ ไดแ้ก่    
1. ธรุกิจเครอืข่าย  

ธุรกจิเครอืขำ่ยเพื่อจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ และสนิคำ้อุปโภคและบรโิภคทัง้ภำยในประเทศ
และต่ำงประเทศ เป็นธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทัฯ โดยกลุ่มบรษิทัฯ จะมุ่งเน้นกำรด ำเนินธุรกจิแบบเครอืข่ำย ดว้ยนโยบำย
จ่ำยผลตอบแทนในรปูแบบ “แผนธรุกิจจ่ายผลตอบแทน” ทีเ่หมำะสมและเน้นกำรพฒันำนกัธุรกจิ โดยปัจจุบนับรษิทัฯ 
มสีนิคำ้อุปโภคและบรโิภคทีจ่ดัจ ำหน่ำย สำมำรถจ ำแนกไดเ้ป็น 7 กลุ่มผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่  

1. กลุ่มผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร  
2. กลุ่มผลติภณัฑเ์ครื่องส ำอำง 
3. กลุ่มผลติภณัฑข์องใชส้ว่นตวั 
4. กลุ่มผลติภณัฑส์นิคำ้ใชใ้นครวัเรอืน 
5. กลุ่มผลติภณัฑท์ำงกำรเกษตร 
6. กลุ่มผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลย ี 
7. กลุ่มผลติภณัฑท์ัว่ไปทีจ่ ำหน่ำยโดยสว่นใหญ่ใชต้รำสนิคำ้ของผูจ้ดัจ ำหน่ำย 

โดยบรษิทัในกลุ่มบรษิทัฯ ทีด่ ำเนินธุรกจิแบบเครอืขำ่ย ไดแ้ก่ SCM  
 

2. ธรุกิจให้บริการค าปรกึษาในการด าเนินธรุกิจเครอืข่ายและรบัจดังานสมัมนา 
ธุรกจิให้บรกิำรค ำปรกึษำในกำรด ำเนินธุรกจิเครอืข่ำย ด ำเนินธุรกจิโดย SPT และ SPM ซึ่ง SPT และ 

SPM มบีุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรค ำแนะน ำทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิเครอืขำ่ย เช่น กำรบรหิำรจดักำร
ทัว่ไป กำรบรหิำรจดักำรนักธุรกจิ กำรตลำด กำรบญัช ีกำรวำงแผนภำษี ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ เป็นต้น ปัจจุบนั 
SPT จะใหบ้รกิำรทัง้ภำยในกลุ่มบรษิทัฯ และตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ต่ำงประเทศทุกรำยยกเวน้ตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ใน
ประเทศพม่ำ ซึง่ SPM เป็นผูใ้หบ้รกิำรดงักล่ำว 

 

ส่วนท่ี 1 
การประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน 
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ส ำหรบัธุรกจิรบัจดังำนสมัมนำ ด ำเนินธุรกจิโดย SPT เช่นกนั ซึ่ง SPT จะให้บรกิำรจดังำนสมัมนำตำม
หลกัสตูรของบรษิทัฯ ทีก่ ำหนดไว ้โดยจะใหบ้รกิำรเฉพำะนกัธุรกจิซคัเซสมอร ์และตวัแทนจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศเท่ำนัน้ 

 

3. ธรุกิจโรงงานผลิตสินค้า 
บรษิัทฯ มธีุรกจิโรงงำนผลติสนิคำ้ทีเ่ปิดด ำเนินธุรกจิอยู่แล้ว โดย SML ซึ่งเป็นบรษิัทฯ ย่อยภำยในกลุ่ม

บริษัทฯ อยู่แล้ว โดยมีก ำลังกำรผลิตประมำณ 15,000 ชิ้นต่อเดือน มีกำรผลิตสินค้ำจ ำนวน 5 SKUs ได้แก่ F4, 
Orysamin, Right, Phytaplex และ Vistaplex  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึโอกำสจำกกำรด ำเนินธุรกจิในลกัษณะเครือขำ่ยและกำรแขง่ขนัทีอ่ำจรุนแรงขึน้ใน
อนำคต บรษิัทฯ จงึมแีนวคดิที่จะขยำยกำรเติบโตในลกัษณะ Backward Integration ในรูปแบบของโรงงำนผลติสนิคำ้ 
เพื่อใหม้กีำรด ำเนินธุรกจิเพื่อจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึพจิำรณำในกำรร่วมลงทุนกบัผูร้บัจำ้งผลติ
สนิคำ้ภำยนอก เพื่อด ำเนินกำรเป็นโรงงำนผลติสนิคำ้แห่งใหม่ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้ของบรษิทั เอสซเีอม็ 
อนิโนเวทฟี จ ำกดั (“SMI”) ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย โดยท ำกำรซือ้หุน้จำกกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิ คอื บรษิทั 
เซน ไบโอเทค จ ำกดั (“ZEN”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 55 ของทุนทีอ่อกและช ำระแลว้ของ SMI คดิเป็นมูลค่ำเท่ำกบั 115 ลำ้น
บำท โดยกำรเขำ้ลงทุนดงักล่ำวจะช่วยใหบ้รษิทัฯ ลดต้นทุนกำรผลติสนิคำ้ในระยะยำวจำกกำรประหยดัเนื่องจำกขนำด 
(Economy of scale) เพิม่ควำมยดืหยุ่นในกำรวำงแผนกำรผลติและกำรบรหิำรจดักำร  ช่วยลดกำรพึ่งพงิผู้รบัจ้ำงผลิต
สนิคำ้รำยนอก นอกจำกนี้ ZEN ยงัเป็นผูม้ปีระสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญในกำรผลติสนิคำ้หลกัของบรษิทัฯ และจะท ำ
กำรโอนย้ำยพนักงำนที่มคีวำมเกี่ยวขอ้งกบักระบวนกำรผลติเดมิมำที่ SMI เพื่อรกัษำและควบคุมคุณภำพและรสชำติ
ผลติภณัฑใ์หค้งเดมิ ปัจจุบนั SMI อยู่ระหว่ำงทดสอบเครื่องจกัร เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบักำรผลติสนิคำ้ 
 

1.1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย กลยุทธ ์
กลุ่มบริษัทฯ มีควำมตัง้ใจที่จะด ำเนินธุรกิจแบบเครือข่ำยที่มัน่คง และมีมำตรฐำนสูงที่สำมำรถส่งมอบ

ควำมส ำเร็จอย่ำงยัง่ยืนให้แก่นักธุรกิจได้ โดยให้บริกำรจดัจ ำหน่ำยกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภคที่ผ่ำนกำรคัดสรร
คุณภำพระดับดีเยี่ยมและมำตรฐำนสูงจำกทัว่ทุกมุมโลก ด้วยแผนธุรกิจแบบไซเคิลแมทชิ่ง ซึ่งเป็นแผนกำรจ่ำย
ผลตอบแทนทีเ่ป็นนวตักรรมแห่งยุคทีส่ง่ผลใหน้กัธุรกจิของบรษิทัฯ สำมำรถสรำ้งรำยไดอ้ย่ำงมัน่คงและยัง่ยนื นอกจำกนี้ 
กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมคีวำมตัง้ใจที่มุ่งเน้นกำรสรำ้งแรงบนัดำลใจแก่ผูค้น เพื่อใหก้ำ้วสู่กำรเป็นนักธุรกจิทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ 
บรรลุเป้ำหมำย ทัง้ทำงดำ้นกำรเงนิ กำรมสีขุภำพทีด่แีละมคีวำมสขุ โดยผ่ำนกระบวนกำรของกำรเรยีนรู ้ลงมอืท ำ  

ปณิธาน 
เรำมุ่งมัน่ที่จะเป็นผู้สร้ำงแรงบนัดำลใจ หล่อหลอมจิตวิญญำณ พฒันำและเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนอย่ำงเต็ม

ควำมสำมำรถ ภำยใต้ปรชัญำ Inspiration for your Being “แรงบนัดำลใจเปลี่ยนชวีติคุณ” โดยเสนอโอกำส พร้อมด้วย
ผลติภณัฑค์ุณภำพทีผ่่ำนกำรคดัสรรจำกแพทยผ์ูเ้ชีย่วชำญ และระบบพฒันำศกัยภำพมนุษยท์ีม่ปีระสทิธิภำพ เพื่อใหคุ้ณ
เขำ้ถงึศกัยภำพสงูสดุของตนเอง เพรำะเรำเชื่อว่ำ ทุกกำรเปลีย่นแปลงจะน ำไปสูค่วำมส ำเรจ็ทัง้กำรยกระดบัฐำนะกำรเงนิ 
ควำมสขุ และบรรลุจุดมุ่งหมำยแห่งชวีติ เพื่อแบ่งปันชวีติทีม่คีุณค่ำ สูส่งัคมอย่ำงยัง่ยนื 

วิสยัทศัน์   
บริษัทฯ เป็นหนึ่งในธุรกิจเครือข่ำยที่ได้รับกำรยอมรับมำกที่สุดเป็นที่รู้จ ักในฐำนะผู้สร้ำงแรงบันดำลใจ          

หล่อหลอมจติวญิญำณ พฒันำและเปลีย่นแปลงคุณภำพชวีติของผูค้น 
พนัธกิจ   
มุ่งมัน่พฒันำองค์กร ผลิตภัณฑ์ที่มคีุณภำพ  และระบบกำรพฒันำคนที่มปีระสทิธผิล เพื่อเป็นโอกำสในกำร

สรำ้งสรรคช์วีติทีป่ระสบควำมส ำเรจ็ไดอ้ย่ำงยัง่ยนืส ำหรบัผูค้น 
 ค่านิยม 

เรำเป็นบรษิทัฯ ทีจ่ะอยู่รว่มกนัโดยใหค้วำมส ำคญักบัค่ำนิยม 5 ประกำร ดงันี้ 
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1. มุ่งเน้นควำมส ำเสรจ็ 
2. พฒันำตนอย่ำงต่อเนื่อง 
3. ไวว้ำงใจไดแ้ละหวัใจเป็นธรรม 
4. ท ำงำนเป็นทมี 
5. ใสใ่จผูค้นและแบง่ปัน 

 
1.1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

ควำมเป็นมำและพฒันำกำรทีส่ ำคญัของกลุ่มบรษิทัฯ สำมำรถสรุปไดด้งันี้  
 

ปี 2555 - จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัฯ โดยนำยสทิธวรี ์เกยีรตชิวนันต์ และนำยนพกฤษฏิ ์นิธเิลศิวจิติร ดว้ยทุนจด
ทะเบยีน 10 ล้ำนบำท แบ่งออกเป็น 1 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ด ำเนินธุรกจิแบบเครอืข่ำยทีม่มีำตรฐำนสงู เพื่อจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ในกลุ่มผลติภณัฑอ์ุปโภคและบรโิภค 
ทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  

 

ปี 2556 - ไดร้บัอนุญำตโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้รโิภคใหจ้ดทะเบยีนกำรประกอบธุรกจิขำยตรง
ตำมพระรำชบญัญตัขิำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ. 2545 

- เปิดตวักลุ่มผลติภณัฑแ์รกของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ กลุ่มผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ นิวทรนิลั (Nutrinal) และกลุ่ม
ผลติภณัฑข์องใชส้่วนตวับอดีเ้ชยีร ์(Body Cheer) เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มคนรกัสุขภำพ
และสำมำรถใชไ้ดท้ัว่ไปในชวีติประจ ำวนั 

- เปิดตวัผลติภณัฑ์ยีห่อ้ Phytovy ซึง่เป็นผลติภณัฑเ์สรมิอำหำรทีช่่วยในเรื่องของระบบขบัถ่ำย ภำยใต้
กลุ่มผลิตภัณฑ์นิวทรินัล (Nutrinal) ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ Phytovy เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขำยดีที่สุดของ   
บรษิทัฯ 

- เปิดตวักลุ่มผลติภณัฑข์องใชใ้นครวัเรอืนนีทลีโ่ฮม (Neatly Home) 
 

ปี 2557 - เปิดตวักลุ่มผลติภณัฑ ์Skin & Cosmetic เอสโมเน่ (S Mone’) 
- จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิัท ซคัเซสมอร์ บอีิ้งค์ แลบ็บอรำทอรี่ จ ำกดั (“SML”) ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยภำยใน

กลุ่มบรษิทัฯ ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลำ้นบำท เพื่อประกอบกจิกำรโรงงำนผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์
อำหำรเสรมิและเครื่องส ำอำงภำยในกลุ่มบรษิทัฯ 
 

ปี 2558 - เพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกจ ำนวน 10 ลำ้นบำท เป็น 20 ลำ้นบำท เพื่อใชส้ ำหรบักำรขยำยธุรกจิและเป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนภำยในกจิกำร 

- เปิดตวักลุ่มผลติภณัฑท์ำงกำรเกษตร โกรวอิง้มอร ์(Growing More) 
- เพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกจ ำนวน 20 ลำ้นบำท เป็น 40 ลำ้นบำท เพื่อใชส้ ำหรบักำรลงทุนขยำยสำขำและ

กำรส ำรองสนิคำ้คงเหลอื 
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ปี 2559 - จดัตัง้บรษิทัย่อยในประเทศเวยีดนำม ภำยใต้ชื่อ Successmore Being Vietnam Co., Ltd. ดว้ยทุนจด
ทะเบยีน 11,000 ลำ้นดงเวยีดนำม เพื่อเริม่ธุรกจิเครอืขำ่ยขำยตรงในประเทศเวยีดนำม พรอ้มทัง้ขยำย
ฐำนผูบ้รโิภคและนกัธุรกจิสูป่ระเทศเวยีดนำม 

- จดัตัง้บรษิทัย่อยในประเทศกมัพชูำ ภำยใตช้ื่อ Successmore Being (Cambodia) Co., Ltd. ดว้ยทุนจด
ทะเบยีน 200,000 เหรยีญสหรฐั เพื่อเริม่ธุรกจิเครอืขำ่ยขำยตรงในประเทศกมัพูชำ พรอ้มทัง้ขยำยฐำน
ผูบ้รโิภคและนกัธุรกจิสูป่ระเทศกมัพชูำ 

- แต่งตัง้ตัวแทนจัดจ ำหน่ำยสินค้ำในประเทศพม่ำอย่ำงเป็นทำงกำร  ได้แก่ Successmore Being  
Yangon Trading Co., Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทที่จ ัดตัง้ขึ้นในประเทศพม่ำ เพื่อจัดจ ำหน่ำยสินค้ำภำยใต้       
แบรนด์ของบรษิัทฯ ขยำยฐำนลูกค้ำในต่ำงประเทศ โดยท ำหน้ำที่บรหิำรจดักำรนักธุ รกจิในประเทศ
ดงักล่ำว (แต่เดมิบรษิัทฯ มรีำยกำรขำยสนิค้ำไปยงัประเทศพม่ำใหแ้ก่ตวัแทนจ ำหน่ำยดงักล่ำวตัง้แต่     
ปี 2558 แต่ยงัมไิดม้กีำรแต่งตัง้เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้อย่ำงเป็นทำงกำร) 

- เพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกจ ำนวน 40 ลำ้นบำท เป็น 100 ลำ้นบำท เพื่อใชส้ ำหรบักำรลงทุนขยำยสำขำและ
กำรส ำรองสนิคำ้คงเหลอื โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่จ ำนวน 6 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไวหุ้น้ละ 10 เรยีก
ช ำระค่ำหุน้ หุน้ละ 2.50 บำท เป็นเงนิ 15 ลำ้นบำท 

 

ปี 2560 - แต่งตัง้ตัวแทนจดัจ ำหน่ำยสนิค้ำในประเทศลำว ได้แก่ Success More-Laos Sole Co., Ltd. ซึ่งเป็น
บรษิัทที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศลำว เพื่อจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ภำยใต้แบรนด์ของบรษิทัฯ ขยำยฐำนลูกคำ้ใน
ต่ำงประเทศ โดยท ำหน้ำทีบ่รหิำรจดักำรนกัธุรกจิในประเทศดงักล่ำว 

- ปรับโครงสร้ำงภำยในกลุ่มบริษัท โดยจ ำหน่ำยหุ้นในบริษัท Successmore Being (Cambodia)        
Co., Ltd. และบริษัท Successmore Being Vietnam Co., Ltd. ทัง้หมดให้แก่บุคคลภำยนอกที่ไม่มี
ควำมเกี่ยวโยงกบับริษัท เนื่องจำกเหตุผลทำงด้ำนกำรบริหำรจดักำรและควำมไม่แน่นอนทำงด้ำน
ใบอนุญำตกำรประกอบธุรกจิเครอืขำ่ยขำยตรงในประเทศดงักล่ำว 

- จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั ซคัเซส สปิรติ จ ำกดั (“SPT”) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยภำยในกลุ่มบรษิทัฯ ดว้ยทุนจด
ทะเบยีน 10 ล้ำนบำท เพื่อประกอบธุรกจิกำรวจิยัและพฒันำผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิและเครื่องส ำอำง 
และใหบ้รกิำรจดัอบรมสมัมนำและใหค้ ำปรกึษำเกีย่วกบัธุรกจิเครอืขำ่ยขำยตรง 
 

ปี 2561 - แต่งตัง้ตวัแทนจดัจ ำหน่ำยสนิค้ำในต่ำงประเทศ ได้แก่ กมัพูชำ และเวยีดนำม เพื่อจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้
ภำยใต้แบรนด์ของบริษัทฯ ขยำยฐำนลูกค้ำในต่ำงประเทศ โดยท ำหน้ำที่บริหำรจดักำรนักธุรกจิใน
ประเทศดงักล่ำว 

- จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทั SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. (“SPM”) ในประเทศพม่ำ ซึง่เป็นบรษิทัย่อย
ภำยในกลุ่มบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000 เหรียญสหรฐั เพื่อประกอบธุรกิจบริกำรทำงด้ำน
บุคลำกร และกำรจดัประชุมสมัมนำในประเทศพม่ำ 

- ได้รบัอนุมตัิกำรยื่นค ำร้องขอจดัตัง้มำตรกำรภำษีเพื่อส่งเสริมกำรจดัตัง้ส ำนักงำนใหญ่ขำ้มประเทศ 
(International Headquarters : IHQ) เพื่อไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทำงดำ้นภำษ ี

- เพิม่ทุนจดทะเบยีนจำกจ ำนวน 100 ลำ้นบำท เป็น 225 ลำ้นบำท เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบักำรเขำ้
จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยกำรเพิม่จ ำนวนหุ้นสำมญัจ ำนวน 12.5 ล้ำนหุ้น   
มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท เรยีกช ำระค่ำหุน้ หุน้ละ 4 บำท เป็นจ ำนวนเงนิ 50 ลำ้นบำท 

- เปิดตวักลุ่มผลติภณัฑเ์กีย่วกบัเทคโนโลย ีสมำรท์ ครเีอชัน่ (Smart Creation) 
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ปี 2562 - แปรสภำพบรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั จำกบรษิทัจ ำกดัเป็นบรษิทัมหำชน จ ำกดั และน ำหุน้สำมญั
ของบรษิทัเขำ้จดทะเบยีนเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

- เปลี่ยนแปลงมูลค่ำหุน้ที่ตรำไวข้องบรษิัทฯ จำกเดมิมูลค่ำหุน้ละ 10 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท 
เพื่อควำมสะดวกและคล่องตวัในกำรซือ้ขำยและค ำนวณมลูค่ำหุน้ 

- เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกเดิมจ ำนวน 225 ล้ำนบำท เป็น 300 ล้ำนบำท โดยกำรเพิม่หุ้น
สำมญัใหม่จ ำนวน 150 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท และอนุมตักิำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน
จ ำนวน 150 ลำ้นหุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 

- แต่งตัง้ตวัแทนจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ในประเทศมำเลเซยีและสงิคโ์ปร ์เพื่อจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ภำยใต้แบรนด์
ของบรษิทัฯ ขยำยฐำนลกูคำ้ในต่ำงประเทศ โดยท ำหน้ำทีบ่รหิำรจดักำรนกัธุรกจิในประเทศดงักล่ำว 

 

ปี 2563 - เขำ้ร่วมลงทุนในกำรซื้อหุน้บรษิทั เอสซเีอม็ อนิโนเวทฟี จ ำกดั (“SMI”) ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนใน
ประเทศไทย จำกผูถ้อืหุน้เดมิ จ ำนวนรวมทัง้สิน้ 5,499,998 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 55 ของทุนทีอ่อก
และช ำระแลว้ของ SMI รวมเป็นจ ำนวน 115.01 ลำ้นบำท 

- เมื่อวนัที ่10 มนีำคม 2563 บรษิทัฯ ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้บรษิทั เอสซเีอม็ อนิโนเวทฟี จ ำกดั (“SMI”) ซึง่เป็น
บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย จำกผู้ถือหุ้นเดิม จ ำนวนรวมทัง้สิ้น 5,499,998 หุ้น หรือคิดเป็น   
รอ้ยละ 55 ของทุนทีอ่อกและช ำระแลว้ของ SMI รวมเป็นจ ำนวน 115.01 ลำ้นบำท เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

- ระดมทุนผ่านการขายหุน้สามญัเพิม่ทนุใหแ้ก่ประชาชนเป็นครัง้แรก (IPO) จ านวน 150 ลา้นหุน้ มลูค่าที่
ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คดิเป็นร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบยีนช าระแล้วของบรษิัทฯ โดย
ก าหนดราคาขายหุน้ IPO ทีร่าคา 1.90 บาท/หุน้ คดิเป็นอตัราส่วนราคาต่อก าไรสุทธต่ิอหุน้ (P/E) ก่อน
การเพิม่ทุน เท่ากบั 13.86 เท่า 

- วันที่ 8 กันยำยน 2563 บริษัทฯ น ำหุ้นเข้ำซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อ 
“SCM”  ซึ่งเป็นผู้น าขายตรงแบรนด์ไทยแห่งแรกที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ ชูจุดแขง็มี
เครอืขา่ยกว่า 1.8 แสนคนทัว่ประเทศ และตวัแทนขาย 6 ประเทศในภูมภิาคอาเซยีน 

ปี 2564 - เพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ จำกเดิมจ ำนวน 300 ล้ำนบำท เป็น 400 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้น
สำมญัใหม่จ ำนวน 200 ล้ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 0.50 บำท เพื่อรองรบักำรใช้สทิธติำมใบส ำคญั
แสดงสทิธ ิครัง้ที ่1 (SCM-W1) อำยุ 2 ปี ซึง่จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตำมสดัส่วนกำรถือ
หุน้ ในอตัรำสว่น 3 หุน้สำมญัเดมิ ต่อ 1 หน่วยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยไม่คดิมลูค่ำ รำคำใชส้ทิธเิท่ำกบั 
9 บำท 

 
1.1.3 การใช้เงินท่ีได้จากการระดมทุน 

บรษิัทฯ เสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชำชน เพื่อซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเป็นครัง้แรก 
(“IPO”) จ ำนวนไม่เกนิจ ำนวน 150,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 25.00 ของทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ของบรษิทัฯ ภำยหลงั
กำรเสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ ในรำคำเสนอขำยหุ้นละ 1.90 บำท ระยะเวลำเสนอขำย วนัที่ 27, 28, 31 
สงิหำคม 2563 และวนัที ่1 กนัยำยน 2563 
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(1) กำรใชเ้งนิทีไ่ดจ้ำกกำรเสนอขำยหุน้เพิม่ทุนตรงตำมวตัถุประสงค ์มรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

วตัถปุระสงคก์ารใช้เงิน 
จ านวนเงินท่ีใช้
โดยประมาณ  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาท่ีใช้
โดยประมาณ 

(ปี) 

จ านวนเงิน 
ท่ีใช้ไปจนถึง 
31 ธ.ค. 2564 
(ล้านบาท) 

จ านวนเงิน 
คงเหลือ 

ณ 31 ธ.ค. 2564 
(ล้านบาท) 

เพื่อใช้เป็นเงนิลงทุนในโครงกำรขยำยสำขำ
และและด ำเนินกำรปรบัปรุงบำงสำขำที่เช่ำ
อยู่ในปัจจุบนั 

36.00 2563 - 2566 5.83 30.17 

เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิกำร 236.11 2563 - 2566 223.94 12.17 
รวม 272.11  229.77 42.34 

 

 

(2) กฎหมำยทีใ่ชบ้งัคบั 

บรษิทัฯ ไมม่กีำรเสนอขำยตรำสำรหนี้ 
 

1.1.4 ข้อผกูผนัท่ีบริษทัให้ค ามัน่ไวใ้นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหลกัทรพัยแ์ละ/หรอืเงื่อนไขการ
อนุญาตของส านักงาน (ถ้ามี) และ/หรอืเงื่อนไขการรบัหลกัทรพัยข์องตลาดหลกัทรพัยฯ์ (ถ้ามี) รวมทัง้
การปฏิบติัให้เป็นไปตามข้อผกูผนัหรอืเง่ือนไขดงักล่าวในปีต่อๆ มา 
ตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่องกำรรบัหุน้สำมญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัย์

จดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภำคม พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) ก ำหนดใหบ้รษิทัฯ สัง่หำ้มผูม้ี
ส่วนร่วมในกำรบรหิำร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รำยอื่นๆ น ำหุน้สำมญัของตนจ ำนวนรวมกนัเท่ำกบัรอ้ยละ 55 ของทุนทีช่ ำระ
แลว้ภำยหลงักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุน ออกขำยภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เริม่ท ำ
กำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์ โดยภำยหลงัจำกวนัที่หุ้นของบรษิัทฯ ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์ ครบก ำหนด
ระยะเวลำ 6 เดอืน บุคคลทีถู่กสัง่หำ้มขำยจะสำมำรถขำยหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ีถู่กสัง่หำ้มขำยไดใ้นจ ำนวนรอ้ยละ 25 ของ
จ ำนวนหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีถู่กสัง่หำ้มขำย และจะสำมำรถขำยสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดไดเ้มื่อครบก ำหนดระยะเวลำ 1 
ปี 
 ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดคอื สัง่หำ้มผูม้สี่วนร่วมในกำรบรหิำร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้รำยอื่นๆ 
น ำหุน้ทีต่นถอืครองออกขำยภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด โดยใหป้ฏบิตัติำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
อย่ำงเคร่งครดั 
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1.1.5 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯ 
ชื่อบรษิทั : บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน) 
ชื่อภำษำองักฤษ : Successmore Being Public Company Limited 
เลขทะเบยีนนิตบิคุคลบรษิทั : 0107562000041 
ทุนจดทะเบยีน : 400.00 ลำ้นบำท 
ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ : 300.00 ลำ้นบำท 
มลูค่ำทีต่รำไว ้ : 0.50 บำท 
ประเภทธุรกจิ : ประกอบธุรกจิจดัจ ำหน่ำยผลติภณัฑอ์ุปโภคและบรโิภค ในลกัษณะ

เครอืข่ำยขำยตรง และจ ำหน่ำยผลติภณัฑอ์ุปโภคและบรโิภค ใหก้บั
ตวัแทนจ ำหน่ำย 

ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : เลขที่ 10/1-2 ถนนรชัดำภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 
10900 

โทรศพัท ์ : 0-2511-5955 
โทรสำร : 0-2511-5944 
เวป็ไซต ์ : http://www.successmore.com 

 
1.2 ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

กลุ่มบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจจดัจ ำหน่ำยสนิค้ำในกลุ่มผลิตภณัฑ์อุปโภคและบริโภค ในลกัษณะแบบเครอืข่ำย 
(Multi-level Marketing หรอื “MLM”) โดยบรษิทัฯ หรอื SCM จะเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนระบบเครอืขำ่ยนกัธุรกจิและ
ผ่ำนตวัแทนจดัจ ำหน่ำยทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ โดยมบีรษิัทย่อยของบรษิัทฯ 4 บรษิัท คอื บรษิัท ซคัเซสมอร์       
บอีิ้งค์ แลบ็บอรำทอรี่ จ ำกดั (SML) และบรษิัท เอสซเีอม็ อนิโนเวทฟี จ ำกดั (SMI) ที่ด ำเนินธุรกจิโรงงำนส ำหรบัผลติ
สนิคำ้และจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหแ้ก่บรษิทัภำยในกลุ่มบรษิทัฯ ในขณะทีบ่รษิทั ซคัเซส สปิรติ จ ำกดั (SPT) และ SCM Spirit 
(Myanmar) Co., Ltd. (SPM) จะด ำเนินธุรกจิบรกิำรใหค้ ำปรกึษำในกำรด ำเนินธุรกจิเครอืขำ่ยและรบัจดังำนสมัมนำ ทัง้ใน
ประเทศไทยและต่ำงประเทศ  

กลุ่มบริษัทฯ มีช่องทำงจัดจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์หลำกหลำยช่องทำงทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ได้แก่           
จดัจ ำหน่ำยผ่ำนนกัธุรกจิขำยตรงของบรษิทัฯ ซึง่เป็นลกัษณะแบบเครอืขำ่ยขำยตรง โดยมจีุดกระจำยสนิคำ้เป็นหน้ำรำ้น
สำขำจ ำนวน 24 สำขำทัว่ประเทศ นอกจำกนี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมีกำรแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ในต่ำงประเทศเพื่อเป็น
กำรขยำยตลำดในภูมภิำคอำเซยีน โดยตวัแทนจ ำหน่ำยต่ำงประเทศจะด ำเนินกำรบรหิำรจดักำรสำขำต่ำงประเทศและนัก
ธุรกจิดว้ยตนเอง ในปัจจุบนัมจี ำนวน 6 ประเทศ ไดแ้ก่ พม่ำ กมัพชูำ เวยีดนำม ลำว มำเลเซยี และสงิคโปร ์ทัง้นี้ บรษิทัฯ 
มแีผนทีจ่ะเพิม่ตวัแทนจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ เพื่อเพิม่ศกัยภำพในกำรแขง่ขนัของบรษิทัฯ ในอนำคต 

ส ำหรบัธุรกจิใหบ้รกิำรค ำปรกึษำเกีย่วกบักำรด ำเนินธุรกจิและรบัจดังำนสมัมนำ ด ำเนินกำรโดย SPT และ SPM 
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทฯ โดย SPT และ SPM จะมีบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนต่ำงๆ เช่น            
กำรบริหำรจดักำรทัว่ไป กำรตลำด กำรบญัชี กำรวำงแผนภำษี ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) โดยลกัษณะกำร
ให้บริกำร จะเป็นรูปแบบสญัญำระยะยำว โดยมีทัง้กำรให้บริกำรลูกค้ ำภำยในกลุ่มบริษัทฯ และตัวแทนจ ำหน่ำย
ต่ำงประเทศทุกรำย ส ำหรบัธุรกจิรบัจดังำนสมัมนำ SPT จะใหบ้รกิำรทัง้ลูกคำ้ภำยในกลุ่มบรษิทัฯ และตวัแทนจ ำหน่ำย
ต่ำงประเทศ โดยมเีนื้อหำหลกัสตูรเพื่อพฒันำทกัษะดำ้นธุรกจิ MLM กำรสรำ้งแรงบนัดำลใจ ตลอดจนกระตุ้นใหเ้กดิกำร
พฒันำตนเองของผูเ้ขำ้ร่วมสมัมนำ สญัญำในกำรใหบ้รกิำรมกีำรคดิค่ำบรกิำรตำมแต่หลกัสตูรทีจ่ดั โดยขึน้อยู่กบัจ ำนวน
ครัง้ทีจ่ดัในแต่ละปี  
 

 

http://www.successmore.com/
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1.2.1 โครงสรา้งรายได ้
กลุ่มบรษิทัฯ มโีครงสรำ้งรำยไดจ้ ำแนกตำมประเภทผลติภณัฑท์ีจ่ ำหน่ำยใน ดงัตำรำงต่อไปนี้ 
 

รายการ 
2564 2563 2562 

ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

1) รายได้จากการขายสินค้าผา่นนักธรุกิจ 
นิวทรนิลั (Nutrinal) 672.52 60.47 588.13  67.10  658.51 66.74 
บอดีเ้ชยีร ์(Body Cheer)   104.43 9.39 95.84  10.94  97.47 9.88 
โกรวอิง้มอร ์(Growing More) 243.48 21.89 86.48  9.87  97.78 9.91 
เอสโมเน่ (S Mone) 49.00 4.41 50.93  5.81       77.90 7.89 
นีทลีโ่ฮม (Neatly Home) 22.50 2.02 21.70  2.48  19.78 2.00 
สมำรท์ ครเีอชัน่ (Smart Creation) 18.89 1.70 29.14  3.33  35.34 3.58 

     มลัต ิโพเทนเชยีล (Multi Potential) 1.38       0.12 4.10  0.47  - - 
รวมรายได้จากการขายสินค้า
ผา่นนักธรุกิจ 

1,112.20 100.00 876.32 100.00    986.78 100.00 

2) รายได้จากการขายสินค้าผา่นตวัแทนจ าหน่าย 
นิวทรนิลั (Nutrinal) 31.46 39.18 38.21  47.15  18.48 52.47 
บอดีเ้ชยีร ์(Body Cheer) 7.50 9.34 11.53  14.24  6.89 19.58 
โกรวอิง้มอร ์(Growing More) 35.70 44.46 26.07  32.17  5.89 16.73 
เอสโมเน่ (S Mone) 2.76 3.44 3.36  4.15  2.07 5.87 
นีทลีโ่ฮม (Neatly Home) 2.56 3.19 1.74  2.15  1.41 4.01 
สมำรท์ ครเีอชัน่ (Smart Creation) 0.31 0.39 0.11  0.14  0.47 1.34 
รวมรายได้จากการขายสินค้า
ผา่นตวัแทนจ าหน่าย 

80.29 100.00 81.02 100.00 35.22 100.00 

รวมรายได้จากการขายสินค้า 1,202.49 - 957.11 - 1,022.00 - 
 

1.2.2 ข้อมูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์
1. ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการและการพฒันานวตักรรม 

ลกัษณะของผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
(1) ธรุกิจเครอืข่าย 

ธุรกิจเครือข่ำยเพื่อจดัจ ำหน่ำยสนิค้ำในกลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม และสนิค้ำอุปโภคและบริโภค      
ทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ เป็นธุรกจิหลกัของกลุ่มบรษิทัฯ 

กลุ่มบรษิทัฯ มแีรงบนัดำลใจทีจ่ะพฒันำผลติภณัฑใ์หม้คีุณภำพดทีีส่ดุ โดยค ำนึงถงึควำมตอ้งกำร และ
ควำมปลอดภยัของผู้บรโิภคเป็นหลัก ผลติภณัฑท์ุกรำยกำรได้รบักำรดูแลอย่ำงพถิพีถินัตัง้แต่กระบวนกำรพฒันำสตูร           
กำรคดัเลอืกวตัถุดบิทีม่คีุณภำพ กำรคดัเลอืกโรงงำนผลติทีไ่ดม้ำตรฐำนและมนีวตักรรมใหม่ๆ กำรประเมนิผลลพัธจ์ำก
กำรใช้ผลติภณัฑ์จำกกลุ่มตวัอย่ำงจนได้ผลติภณัฑ์ที่มคีุณภำพในระดบัสูงสุด กำรออกแบบบรรจุภณัฑ์ที่สวยงำมและ
ทนัสมยั ตลอดจนกำรตัง้รำคำผลติภณัฑท์ีผู่้บรโิภคสำมำรถจ่ำยไดอ้ย่ำงคุ้มค่ำเงนิ เพื่อให้ลูกค้ำมคีวำมชื่นชอบ รบัรู้ถงึ
ควำมคุม้ค่ำและเกดิควำมผกูพนัต่อสนิคำ้ แบรนด ์และองคก์ร ซึง่จะสง่ใหผู้บ้รโิภคกลบัมำซือ้ซ ้ำ 
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ปัจจุบนั บรษิทัฯ เน้นกำรว่ำจำ้งผูผ้ลติสนิคำ้ภำยนอกทีเ่ป็นโรงงำนเพื่อผลติสนิคำ้ในแบรนดข์องตนเอง 
(Original Equipment Manufacturer : OEM) เป็นหลกั และมีกำรผลิตสนิค้ำด้วยตนเองเป็นส่วนน้อย บริษัทฯ มีสนิค้ำ
อุปโภคและบรโิภคที่จดัจ ำหน่ำย สำมำรถดูได้จำกเว็บไซต์ของบรษิัทฯ www.successmore.com โดยจ ำแนกได้เป็น 7 
กลุ่มผลติภณัฑ ์ ดงันี้ 

 

1. นิวทรินัล (Nutrinal) 

 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร ทำงเลือกใหม่ในกำรดูแลสุขภำพและตอบโจทย์กำรดูแลสุขภำพแบบครบวงจร     

โดยกำรรวบรวมสำรอำหำรที่ทรงคุณค่ำจำกแหล่งวตัถุดบิชัน้เลศิจำกทัว่ทุกมุมโลก และนวตักรรมในกระบวนกำรผลติ    
ท ำใหผ้ลติภณัฑม์คีวำมปลอดภยัและเหน็ผลจำกกำรบรโิภคอย่ำงชดัเจน 
 

2. เอส โมเน่ (S Mone’) 

 
กลุ่มผลติภณัฑ์ส ำหรบัผวิหน้ำแบบครบวงจร ตัง้แต่กระบวนกำรท ำควำมสะอำด บ ำรุงรกัษำผวิ และแต่งแต้ม

สสีนับนใบหน้ำ โดยส่วนประกอบของผลติภณัฑส์กดัมำจำกธรรมชำต ิปรำศจำกสำรต้องหำ้มทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสุขภำพ 
เพื่อตอบโจทยท์ุกสภำพผวิ ช่วยใหผู้ห้ญงิสวยแบบปลอดภยั เสรมิบุคลกิภำพและควำมมัน่ใจยิง่ขึน้ 
 

3. บอดี้ เชียร ์(Body Cheer) 

 
กลุ่มผลิตภณัฑ์ที่ใช้ในชวีติประจ ำวนั เพื่อท ำควำมสะอำดร่ำงกำยและบ ำรุงผวิพรรณ โดยผลิตภณัฑ์มีควำม

หลำกหลำย เหมำะส ำหรบัผู้ใช้งำนทุกเพศทุกวยั ผลิตภัณฑ์มีควำมปลอดภัยและสำมำรถเหน็ผลจำกกำรใช้ได้อย่ำง
ชดัเจน และรำคำคุม้ค่ำกบัคุณภำพทีไ่ดร้บั 
 

4. นีทล่ี โฮม (Neatly Home) 

 
 
กลุ่มผลติภณัฑ์ส ำหรบัใช้ในครวัเรอืน ที่เน้นกำรใช้วตัถุดบิทีอ่่อนโยน ปลอดภยัต่อผู้ใช้ ไม่ท ำลำยสิง่แวดลอ้ม 

คุณภำพคุ้มค่ำคุ้มรำคำ ผลติภณัฑ์มคีวำมเขม้ขน้สูง จงึสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงคุ้มค่ำ นับเป็นกลุ่มผลติภณัฑ์ที่แม่บำ้น  
สว่นใหญ่ไวว้ำงใจและตอ้งมตีดิบำ้นไวเ้สมอ 

 

5. โกรวอ้ิง มอร ์(Growing More) 

 
 

กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรพืชที่ช่วยในกำรเพิ่มผลผลิตทำงด้ำนกำรเกษตร วตัถุดิบที่ใช้มำจำกธรรมชำติ 
ปรำศจำกสำรเคมีสำมำรถใช้ได้กบัพืชทุกชนิด ช่วยลดต้นทุนกำรเพำะปลูก นับเป็นทำงเลือกใหม่ส ำหรบัเกษตรกร           
ทีต่อ้งกำรปลกูพชืผกัปลอดสำรพษิหรอืตอ้งกำรลดตน้ทุนและเพิม่ผลผลติใหง้อกงำมยิง่ขึน้ 
 

6. สมารท์ ครีเอชัน่ (Smart Creation)  

 
 
กลุ่มผลติภณัฑน์วตักรรมทนัสมยั ตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลค์นยุคใหม่ เพื่อคุณภำพชวีติทีด่ขี ึน้ 
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7. มลัติ โพเทนเชียล (Multi Potential) 

 
 
 

กลุ่มผลติภณัฑ์ประเภททัว่ไปทีจ่ ำหน่ำยโดยใชต้รำสนิค้ำของผู้ผลติ/ผู้จดัจ ำหน่ำยประเทศ โดยคดัสรรเฉพำะ
รำยกำรทีม่คีวำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัทีส่งูและคุณสมบตัทิำงกำรตลำดทีโ่ดดเด่น เพื่อใหน้ักธุรกจิสำมำรถซือ้สนิคำ้เพื่อ
อุปโภคและบรโิภคอย่ำงครบวงจรทีส่ำขำซคัเซสมอร ์
 

(2) ธรุกิจให้บริการค าปรกึษาในการด าเนินธรุกิจเครอืข่ายและรบัจดังานสมัมนา  
ธุรกจิใหบ้รกิำรค ำปรกึษำในกำรด ำเนินธุรกจิเครอืขำ่ย ด ำเนินธุรกจิโดย SPT และ SPM ซึง่ SPT และ 

SPM มบีุคลำกรทีม่คีวำมรูค้วำมสำมำรถในกำรใหบ้รกิำรค ำแนะน ำทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิเครอืขำ่ย เช่น กำรบรหิำรจดักำร
ทัว่ไป กำรบรหิำรจดักำรนักธุรกจิ กำรตลำด กำรบญัช ีกำรวำงแผนภำษี ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ เป็นต้น ปัจจุบนั 
SPT จะใหบ้รกิำรลูกคำ้ภำยในกลุ่มบรษิทัฯ และตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ต่ำงประเทศของบรษิทัฯ ทุกรำย ยกเวน้ SPM ที่
ใหบ้รกิำรเฉพำะตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศพม่ำ ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัไม่มนีโยบำยใหบ้รกิำรลกูคำ้ภำยนอกกลุ่มบรษิทัฯ 
นอกเหนือจำกตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ต่ำงประเทศ 

ส ำหรับธุรกิจรับจัดงำนสมัมนำ ด ำเนินธุรกิจโดย SPT ซึ่ง SPT จะให้บริกำรจัดงำนสมัมนำตำม
หลกัสตูรของบรษิทัฯ โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อพฒันำทกัษะดำ้นธุรกจิเครอืขำ่ย ควำมเขำ้ใจในผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ กำร
สรำ้งแรงบนัดำลใจใหป้ระสบควำมส ำเรจ็  ตลอดจนกระตุน้ใหเ้กดิกำรพฒันำตนเองของผูเ้ขำ้ร่วมสมัมนำ โดยรำยละเอยีด
หลกัสตูรทัง้หมดที ่SPT เปิดใหบ้รกิำรมดีงันี้ 

 
  

ล าดบั หลกัสูตร ค าอธิบาย 
1. The Success 

 
 
 
 
 
 

งำนอบรมสมัมนำส ำหรบันักธุรกจิซคัเซสมอร์จำกทัว่ทุกประเทศ จดัขึน้เป็น
ประจ ำทุกๆ  4 เดอืน เพื่อเป็นกำรประกำศเกยีรตคิุณใหก้บันักธุรกจิทีป่ระสบ
ควำมส ำเรจ็ในระดบั Platinum และระดบัสูงขึน้ไป พร้อมแขกรบัเชญิพเิศษ
จำกทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ และภำยในงำนจะมกีำรเปิดตวัผลติภณัฑ์
ใหม่ทุกครัง้ 
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ล าดบั หลกัสูตร ค าอธิบาย 
2. Start Your Business 

with WHY 
 
 
 

งำนอบรมสมัมนำ โดยมเีนื้อหำหลกัสตูรทีไ่ดแ้รงบนัดำลใจมำจำกคอรส์สมัมนำ
ระดบัโลก เพื่อกระตุ้นใหน้ักธุรกจิเกดิค ำถำมและค้นหำเป้ำหมำยของชวีติ เพื่อ
ยกระดบัศกัยภำพของนักธุรกจิให้บรรลุเป้ำหมำยที่ตนเองตัง้ไว้ ผ่ำนกจิกรรม
ต่ำง ๆ  โดยจดัขึน้อย่ำงต่อเนื่องทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Inspiration 
 
 
 
 

งำนอบรมสมัมนำส ำหรบันักธุรกจิของบรษิทัฯ ตำมแต่ละภูมภิำค จดัขึน้เพื่อ
เป็นกำรประกำศเกียรติคุณให้กับนักธุรกิจที่ประสบควำมส ำเร็จในระดับ 
Bronze, Silver, และ Gold พรอ้มแขกรบัเชญิพเิศษในระดบั Diamond ขึน้ไป 
เพื่อถ่ำยทอดประสบกำรณ์กำรท ำงำนจรงิ และถ่ำยทอดเคลด็ลบัในกำรเปลีย่น
ต ำแหน่งใหส้งูขึน้ไปอกีระดบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. The 5 Levels of 
Leadership 
 

งำนอบรมสมัมนำ โดยมเีนื้อหำหลกัสตูรเพื่อพฒันำภำวะควำมเป็นผูน้ ำ 5 ระดบั 
เพื่อให้ผู้เขำ้อบรมก้ำวไปสู่ “ระดบัภำวะผู้น ำ” ที่มผีลต่อกำรเปลี่ยนแปลงชีวิต
ผู้คน กล่ำวคือ ผู้น ำต้องมีฝีมือและควำมสำมำรถในกำรผูกใจคน สร้ำงแรง
บนัดำลใจ และตอ้งสำมำรถช่วยใหค้นอื่นพฒันำตวัเองเพื่อเป็นผูน้ ำในอนำคตได ้ 
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ล าดบั หลกัสูตร ค าอธิบาย 
5. Diamond Forum 

 
 

งำนอบรมสมัมนำที่มวีตัถุประสงค์ให้แนวคิด ควำมรู้ และวิธีกำรท ำงำนให้
ประสบควำมส ำเร็จในต ำแหน่งระดบัสูงยิ่งขึ้นไป ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้โดย
นำยแพทย์สิทธวีร์  เกียรติชวนันต์  ประธำนกรรมกำรบริหำร  และ                
นำยนพกฤษฏิ ์นิธเิลศิวจิติร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร จดัขึน้ส ำหรบันกัธุรกจิ
ของบรษิทัฯ ทีด่ ำรงต ำแหน่ง Diamond ขึน้ไป โดยจดัขึน้เป็นประจ ำทุกปี 
 
 
 
 
 
 
 

6. President Talk 
 
 
 
 

งำนอบรมสมัมนำ เพื่อยกระดับควำมเชื่อมัน่ต่อบริษัทฯ โดยนำยแพทย์      
สทิธวรี์ เกยีรติชวนันต์ ประธำนกรรมกำรบรหิำร เพื่อบอกเล่ำถึงโอกำสทำง
ธุรกจิและกำรสนับสนุนของบรษิัทฯ ที่สำมำรถเป็นเครื่องมอืเพื่อท ำให้ผู้คน
สำมำรถยกระดบัควำมส ำเรจ็ใหก้บัชวีติได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. SCM Leaders Forum 
 
 

งำนอบรมสัมมนำ เพื่อให้ควำมรู้กำรท ำงำนตัง้แต่ระดับพื้นฐำนจนถึง
ระดับกลำง พร้อมสอนเรื่องแนวคิด ทัศนคติ หลักกำรบริหำรบุคคล และ
ควำมรูเ้กีย่วกบัธุรกจิทัว่ไปทีส่ำมำรถน ำมำพฒันำต่อยอดในกำรบรหิำรองคก์ร 
ส ำหรับนักธุรกิจซัคเซสมอร์ที่ด ำรงต ำแหน่ง Bronze ขึ้นไป ถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้โดย นำยแพทยส์ทิธวรี์ เกยีรติชวนันต์ ประธำนกรรมกำรบรหิำรและ 
นำย นพกฤษฏิ ์นิธเิลศิวจิติร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร โดยจดัขึน้เป็นประจ ำ
ทุกเดอืน 
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ล าดบั หลกัสูตร ค าอธิบาย 
8. Product Insight เจาะลึก

ผลิตภณัฑ ์
 
 
 

งำนอบรมสัมมนำที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมรู้ด้ำนผลิตภัณฑ์ จำก
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือจำกวิทยำกรภำยนอกที่มคีวำม
เชี่ยวชำญด้ำนสุขภำพ ภำยในงำนจะมีนักธุรกิจของบริษัทฯ ร่วมแบ่งปัน
ประสบกำรณ์กำรใชผ้ลติภณัฑ์ โดยจดัขึน้เป็นประจ ำทุกเดอืนทัง้ในประเทศ
และต่ำงประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. The Diamond Night 
Dinner 
 
 

งำนเลีย้งขอบคุณนักธุรกจิ เพื่อเป็นกำรใหเ้กยีรตแิละเฉลมิฉลองควำมส ำเรจ็
ให้กบันักธุรกจิของบรษิทัฯ ในต ำแหน่งระดบั Diamond ใหม่ ภำยใต้กำรจดั
งำนกำล่ำดนิเนอรอ์ย่ำงเป็นทำงกำร  
 
 
 
 
 
 
 

 

นอกจำกนี้ บรษิัทฯ มนีโยบำยพจิำรณำกำรจดัคอร์สสมัมนำและหลกัสูตรอบรมอื่นๆ นอกเหนือจำก    
ทีก่ล่ำวมำขำ้งต้น ขึน้อยู่กบัช่วงเวลำทีเ่หมำะสมในกำรจดังำน ทัง้นี้ เนื้อหำหลกัสตูรทัง้หมดจะมกีำรพฒันำและปรบัปรุง
อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหน้กัธุรกจิไดพ้ฒันำองคค์วำมรูใ้หม่ๆ และอพัเดทขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจุบนั สอดคลอ้งกบัสภำพแวดลอ้ม
และพฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยู่ตลอดเวลำ 
 

(3) ธรุกิจโรงงานผลิตสินค้า 
ในช่วงทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ มธีุรกจิโรงงำนผลติสนิคำ้ทีเ่ปิดด ำเนินธุรกจิอยู่แลว้ โดย SML ซึง่เป็นบรษิทัฯ 

ย่อยภำยในกลุ่มบรษิัทฯ อยู่แล้ว โดยมกี ำลงักำรผลติประมำณ 15,000 ชิ้นต่อเดอืน มกีำรผลติสินค้ำจ ำนวน 5 SKUs 
ไดแ้ก่ F4, Orysamin, Right, Phytaplex และ Vistaplex  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึโอกำสจำกกำรด ำเนินธุรกจิในลกัษณะเครอืข่ำยและกำรแข่งขนัทีอ่ำจรุนแรง
ขึน้ในอนำคต บรษิัทฯ จงึมแีนวคดิที่จะขยำยกำรเติบโตในลกัษณะ Backward Integration ในรูปแบบของโรงงำนผลติ
สนิคำ้ เพื่อใหม้กีำรด ำเนินธุรกจิเพื่อจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหแ้ก่กลุ่มบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึพจิำรณำในกำรร่วมลงทุนกบัผูร้บัจำ้ง
ผลติสนิคำ้ภำยนอก เพื่อด ำเนินกำรเป็นโรงงำนผลติสนิค้ำแห่งใหม่ของบรษิทัฯ โดยในช่วงเดอืนมนีำคม 2563 บรษิทัฯ   
ไดเ้ขำ้ซือ้หุน้ของบรษิทั เอสซเีอม็ อนิโนเวทฟี จ ำกดั (“SMI”) ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย โดยท ำกำรซื้อ
หุน้จำกกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิ คอื บรษิทั เซน ไบโอเทค จ ำกดั (“ZEN”) ซึง่ไม่ไดเ้ป็นบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วโยงกบัทำงบรษิทัฯ 
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จ ำนวน 5,499,998 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 55 ของทุนทีอ่อกและช ำระแลว้ของ SMI คดิเป็นมูลค่ำเท่ำกบั 115 ลำ้นบำท 
โดยกำรเข้ำลงทุนดงักล่ำวจะช่วยให้บริษัทฯ ลดต้นทุนกำรผลิตสินค้ำในระยะยำวจำกกำรประหยัดเนื่องจำกขนำด 
(Economy of scale) เพิม่ควำมยดืหยุ่นในกำรวำงแผนกำรผลติและกำรบรหิำรจดักำร ช่วยลดกำรพึ่งพงิผู้รบัจ้ำงผลิต
สนิคำ้รำยนอก นอกจำกนี้ ZEN ยงัเป็นผูม้ปีระสบกำรณ์และควำมเชีย่วชำญในกำรผลติสนิคำ้หลกัของบรษิทัฯ และจะท ำ
กำรโอนย้ำยพนักงำนที่มคีวำมเกี่ยวขอ้งกบักระบวนกำรผลติเดมิมำที่ SMI เพื่อรกัษำและควบคุมคุณภำพและรสชำติ
ผลติภณัฑใ์หค้งเดมิ ปัจจุบนั SMI อยู่ระหว่ำงทดสอบเครื่องจกัร เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบักำรผลติสนิคำ้ 
 

การวิจยัและพฒันา 
บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่องานวจิยัและการพฒันาผลติภณัฑ ์โดยเลง็เหน็ถงึประโยชน์จากการพฒันาในแง่

ของการเพิ่มคุณประโยชน์ให้ผลิตภัณฑ์เดิม การช่วยลดต้นทุนในการผลิต ตลอดจนพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่             
เพื่อน าเสนอต่อผูบ้รโิภค ดงันัน้ ทมีพฒันาผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ จงึท างานร่วมกนัอย่างใกลช้ดิกบัทมีงานฝ่ายการตลาด 
ฝ่ายขาย ฝ่ายผลติ รวมถึงทมีวจิยัและพฒันาผลติภณัฑข์องผู้รบัจา้งผลติสนิค้า ทัง้นี้ บรษิัทฯ ตัง้เป้าหมายที่จะเปิดตวั
ผลติภณัฑใ์หม่ๆ ทุกปี ประมาณปีละ 5 ผลติภณัฑ ์

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง ซึ่งทีมงานฝ่ายพฒันาผลิตภัณฑ์จะเป็นผู้มีความรู้
ทางด้านวทิยาศาสตร์การอาหารและสูตรการผลติอาหาร โดยฝ่ายพฒันาผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ จะท างานร่วมกบัฝ่าย
พฒันาผลติภณัฑข์องผูผ้ลติทีไ่ดร้บัคดัเลอืกมาในเบือ้งต้นแลว้ เพื่อร่วมมอืกนัพฒันาสตูรผลติภณัฑแ์ละปรบัปรุงคุณภาพ
ใหด้ทีีส่ดุ ก่อนจะท าการทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง เพื่อน าเสนอต่อผูบ้รโิภคต่อไป 

ทัง้นี้ ในช่วงเดอืนมนีาคม 2563 ทีผ่่านมา บรษิทัฯ ไดร้่วมลงทุนในโรงงานผลติสนิคา้แห่งใหม่ เพื่อเพิม่ขดี
ความสามารถในการผลติสนิคา้และเพิม่ประสิทธภิาพในกระบวนการผลติประกอบกบัในโรงงานแห่งดงักล่าว มหีอ้งวจิยั
และพฒันาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งจะช่วยส่งเสริมคุณภาพงานวจิยัของบริษัทฯ ตลอดจนการคิดค้นและพฒันา
ผลติภณัฑใ์หม่ๆ ของบรษิทัฯ ในอนาคตดว้ย  
 

2. การตลาดและการแข่งขนั 
(1) กลยุทธก์ารด าเนินธรุกิจ MLM (Multi-level Marketing)  

บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิดว้ยกำรแนะน ำสนิคำ้หรอืชกัชวนจำกบุคคลหนึ่งสง่ต่อไปยงับุคคลหนึ่งในลกัษณะ
เครอืข่ำย และเกดิกำรแนะน ำต่อๆ กนัไปอย่ำงไม่มทีีส่ ิน้สุด ส่งผลใหเ้กดิกำรขยำยตวัของจ ำนวนผูบ้รโิภคและนักธุรกจิ
อย่ำงกวำ้งขวำง โดยบรษิทัฯ จะใหค้วำมส ำคญัแก่ทัง้ผู้บรโิภคที่สนใจตวัผลติภณัฑส์นิค้ำและนักธุรกจิทีช่่วยขยำยกลุ่ม
ผูบ้รโิภคและเครอืขำ่ยนกัธุรกจิ โดยรำยละเอยีดเกีย่วกบันกัธุรกจิเครอืขำ่ยของบรษิทัฯ มดีงันี้  

1. การสมคัรเป็นนักธรุกิจ 
กำรสมคัรสมำชกิเป็นนักธุรกจิของบรษิทัฯ มลีกัษณะของกำรสมคัรเพยีงแบบเดยีว ทุกคนทีส่มคัร

เขำ้มำ  ไม่ว่ำจะเป็นแบบใดจะมสีทิธปิระโยชน์เท่ำเทยีมกนั สำมำรถท ำธุรกรรมต่ำงๆ กบับรษิทัฯ ไดต้ำมทีร่ะบุในคู่มอืนัก
ธุรกจิทุกประกำร 

คุณสมบตัขิองผูส้มคัร 
• ผู้สมคัรต้องมอีำยุ 18 ปีขึน้ไป ในกรณีที่ผู้สมคัรมอีำยุไม่ครบ 20 ปีบรบิูรณ์ ผู้สมคัรต้องไดร้บั

ควำมยนิยอมจำกบดิำ มำรดำ หรอืผูใ้ชอ้ ำนำจปกครองตำมกฎหมำย โดยจะตอ้งแนบทัง้ส ำเนำ
บตัรประจ ำตวัประชำชน พรอ้มเซน็รบัรองส ำเนำถูกตอ้งทัง้ของผูป้กครองและของผูส้มคัร 

• กรณีของสำม ีภรรยำ ทัง้ที่จดทะเบยีนสมรส (นิตินัย) หรือมิได้จดทะเบยีนสมรส (พฤตินัย)     
ใหถ้อืเป็นบุคคลเดยีวกนัและตอ้งสมคัรในรหสัเดยีวกนัเท่ำนัน้ 

• ผู้สมคัรจะต้องยอมรบั และปฏบิตัิตำมกฎระเบยีบ ขอ้ตกลงกำรด ำเนินธุรกจิซคัเซสมอร์ และ
แผนธุรกจิไซเคลิแมทชิง่ของบรษิทัฯ ทุกประกำร 
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• อตัรำค่ำสมคัรเป็นนกัธุรกจิซคัเซสมอร ์300 บำท 
หมำยเหตุ : สมคัรได ้1 คน ต่อ 1 รหสัเทำ่นัน้ (สำมภีรรยำถอืเป็นบคุคลคนเดยีวกนั) 
 

กำรยื่นใบสมคัร 
กำรยื่นใบสมคัรสำมำรถยื่นไดใ้น 2 ช่องทำง ไดแ้ก่ กำรยื่นใบสมคัรแบบทัว่ไป และ กำรยื่นใบสมคัร

ทำงออนไลน์  
กำรยื่นใบสมคัรแบบทัว่ไปสำมำรถยื่นไดท้ีศ่นูยบ์รกิำร ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์ส ำนกังำนใหญ่หรอืสำขำ

ที่เปิดด ำเนินกำรทุกสำขำทัว่ประเทศ ในวนัและเวลำท ำกำร หรอื จดัส่งทำงไปรษณียม์ำยงัส ำนักงำนใหญ่เท่ำนัน้ ทัง้นี้ 
เมื่อพนักงำนไดร้บัใบสมคัรพรอ้มเอกสำรประกอบกำรสมคัรและตรวจสอบว่ำถูกตอ้งครบถ้วน กจ็ะป้อนกข็อ้มลูเขำ้ระบบ
ใหเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ย ส ำหรบักำรยื่นใบสมคัรแบบออนไลน์ นักธุรกจิสำมำรถใชใ้บสมคัรจำกบรษิทัฯ หรอืพมิพใ์บสมคัรจำก
ออนไลน์ เพื่อป้อนขอ้มูลในใบสมคัรที่กรอกไว้เรยีบร้อยแลว้ลงในระบบออนไลน์ไดต้ลอด  24 ชัว่โมง และน ำส่งใบสมคัร
รวมถงึเอกสำรประกอบกำรสมคัรทีม่ำทีบ่รษิทัฯ ภำยใน 30 วนั โดยสำมำรถน ำสง่ใบสมคัรและเอกสำรประกอบกำรสมคัร
โดยกำรยื่นทีศ่นูยบ์รกิำร ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์หรอืสำขำทีเ่ปิดด ำเนินกำรทุกสำขำทัว่ประเทศ หรอื จดัสง่ทำงไปรษณียม์ำที่
ส ำนกังำนใหญ่เท่ำนัน้ 

เอกสำรประกอบกำรสมคัร 
บุคคลทัว่ไป 
1. ส ำเนำบตัรประชำชนของผูส้มคัรหลกัและผูส้มคัรร่วม (ถำ้ม)ี ทีย่งัไม่หมดอำยุ พรอ้มเซน็รบัรอง

ส ำเนำถูกตอ้ง 
2. ส ำเนำสมุดบญัชธีนำคำรประเภทออมทรพัยข์องผูส้มคัรหลกัเท่ำนัน้ 
3. ส ำเนำบตัรประชำชนของผูป้กครอง (บดิำ/มำรดำ/ผูใ้ชอ้ ำนำจปกครองตำมกฎหมำย) ในกรณีที่

ผูส้มคัรมอีำยุไม่ครบ 20 ปี บรบิรูณ์ 
นิตบิุคคล 
บรษิัทฯ ไม่รบักำรสมคัรในนำมนิติบุคคล หำกแต่นักธุรกจิสำมำรถยื่นขอเปลี่ยนสถำนภำพกำร

สมคัรจำกบุคคลธรรมดำเป็นนิตบิุคคล โดยกรอกแบบฟอรม์กำรขอเปลีย่นแปลงขอ้มูล ชื่อ-นิตบิุคคล ทัง้นี้กำรขอเปลีย่น
สถำนภำพจำกบุคคลธรรมดำเป็นนิติบุคคลได้นัน้ จะต้องเป็นนิติบุคคลประเภท บรษิัทจ ำกดั หรอื ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั 
เท่ำนัน้ และ   นักธุรกจิซคัเซสมอรท์ีเ่ป็นผู้สมคัรหลกัต้องมชีื่อเป็นกรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมของบรษิทัจ ำกดั หรอืหำ้ง
หุ้นส่วนจ ำกดั และมชีื่อเป็นผู้ถือหุ้นมำกกว่ำร้อยละ 90 ขึน้ไป เอกสำรที่ใช้ประกอบต้องเซน็รบัรองส ำเนำถูกต้องและ
ประทบัตรำของบรษิทัจ ำกดัหรอืหำ้งหุน้สว่นจ ำกดั มดีงันี้ 

1. ส ำเนำบตัรประชำชนของผูส้มคัรหลกัและผูส้มคัรร่วม (ถำ้ม)ี ทีย่งัไม่หมดอำยุ พรอ้มเซน็รบัรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง 

2. ส ำเนำทะเบยีนบำ้นของผูส้มคัรหลกั พรอ้มเซน็รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 
3. ส ำเนำหนงัสอืรบัรองบรษิทัจ ำกดั หรอืหำ้งหุน้สว่นจ ำกดั พรอ้มวตัถุประสงค์ 
4. ส ำเนำหน้ำสมุดบญัชธีนำคำรบรษิทัจ ำกดั หรอืหำ้งหุน้ส่วนจ ำกดั 
5. ส ำหรบักำรจดภำษมีลูค่ำเพิม่ (ถำ้ม)ี จะตอ้งยื่นส ำเนำกำรจดภำษมีลูค่ำเพิม่ภำยในวนัที ่25 ของ  

ทุกเดอืน เอกสำรทีต่อ้งยื่นเพิม่เตมิมดีงัต่อไปนี้ 
• ส ำเนำแบบขอจดทะเบยีนภำษมีลูค่ำเพิม่ตำมประมวลรษัฎำกร (ภ.พ.01) 
• ส ำเนำใบทะเบยีนภำษมีลูค่ำเพิม่ (ภ.พ.20) 
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2. สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รบั 
1. ชุดสมคัรจ ำนวน 1 ชุด ประกอบดว้ย แคต็ตำลอ็กสนิคำ้ คู่มอืธุรกจิ ใบเสรจ็รบัเงนิ และใบสัง่ซือ้

สนิคำ้ 
2. วำรสำรซคัเซส ตลอดอำยุสมำชกิภำพ 
3. กำรเขำ้ร่วมฝึกอบรมต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด 
4. รำยไดแ้ละผลตอบแทน ตำมแผนธุรกจิจ่ำยผลตอบแทน (Cycle Matching) 
5. สวสัดกิำรคุม้ครองอุบตัเิหตุ กรณีเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สำยตำ หรอื ทุพพลภำพถำวร จำก

อุบตัเิหตุในวงเงนิ 100,000 บำท/คน หำกสมคัรร่วม 2 คนจะไดร้บักำรคุม้ครองวงเงนิ 50,000 
บำท/คน ตำมเงื่อนไขสวสัดกิำรคุม้ครองอุบตัเิหตุไดก้ ำหนดไว ้โดยสวสัดกิำรคุม้ครองอุบตัเิหตุ
จะเริม่มผีลคุม้ครองวนัที ่1 ของเดอืนถดัไป นบัแต่วนัทีส่มคัรสมำชกิ 

 

3. การด ารงสถานภาพ 
1. นักธุรกจิซคัเซสมอรจ์ะมสีถำนภำพกำรเป็นนักธุรกจิซคัเซสมอรเ์ป็นระยะเวลำ 1 ปี นับจำก

วนัทีส่มคัร 
2. อตัรำค่ำธรรมเนียมกำรต่ออำยุของนักธุรกจิซคัเซสมอร์ 150 บำท/ปี สมำชกิสำมำรถขอต่อ

อำยุสมำชกิได ้ก่อนวนัหมดอำยุ 90 วนั โดยกำรต่ออำยุสมำชกิจะต่อเป็นปีต่อปีเท่ำนัน้ 
3. บริษัทฯ มีระยะเวลำผ่อนผันหลังวันหมดอำยุสมำชิก 90 วัน โดยบริษัทฯ ยังคงโอนค่ำ

คอมมชิชัน่ให้ตำมปกติ หำกสมำชกิท่ำนนัน้ยงัคงมคีุณสมบตัิอื่นๆ ในกำรรบัค่ำคอมมชิชัน่
ตำมเกณฑข์องบรษิัทฯ แต่หำกเลยระยะเวลำผ่อนผนัแล้ว บรษิัทฯจะล้ำงค่ำคอมมชิชัน่ของ
รหสัสมำชกินัน้ออกจำกระบบ 

4. สมำชกิทีไ่ม่ท ำกำรต่ออำยุสมำชกิ จะยงัสำมำรถซือ้สนิคำ้ได ้แต่จะไม่ไดร้บักำรจ่ำยโบนสัใดๆ 
ตำมแผนกำรตลำดของบรษิัท และไม่มกีำรยกยอด PV ที่เหลือ ส ำหรบัสมำชกิที่หมดอำยุ
สมำชกิไปแลว้ 

5. สมำชกิทีต่่ออำยุภำยในระยะเวลำผ่อนผนั อำยุสมำชกิใหม่จะนับไปอกี 1 ปีจำกวนัหมดอำยุ
เดมิ แต่หำกต่ออำยุหลงัระยะเวลำผ่อนผนั อำยุสมำชกิใหม่จะนับไปอกี 1 ปี นับจำกวนัต่อ
อำยุ 

6. ในช่วงเวลำที่หมดอำยุสมำชกิภำพโดยยงัมไิด้มกีำรต่ออำยุสมำชกิ นักธุรกจิซคัเซสมอร์จะ
ไม่ได้รบัสวสัดิกำรคุ้มครองอุบตัิเหตุ ในกรณีเสยีชวีติ สูญเสยีอวยัวะ ทุพพลภำพโดยถำวร
ตำมแบบเงื่อนไขสวัสดิกำรกำรคุ้มครองอุบัติเหตุที่บริษัทฯได้ก ำหนดไว้และจะไม่ได้รบั
นิตยสำรซคัเซส จนกว่ำจะไดด้ ำเนินกำรต่ออำยุสมำชกิเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

7. สมำชกิสำมำรถต่ออำยุไดท้ีส่ำขำ หรอืต่ออำยุผ่ำนระบบออนไลน์ 
8. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรพจิำรณำยอมรบั หรอืปฏเิสธบุคคลใด ๆ ทีส่มคัรเป็นนกัธุรกจิซคั

เซสมอรโ์ดยไม่จ ำเป็นตอ้งแจง้เหตุผลใหบุ้คคลดงักล่ำวทรำบในทุกกรณี ไม่ว่ำบุคคลนัน้จะเคย
สมัคร หรือไม่เคยสมัครเข้ำมำเป็นนักธุรกิจซัคเซสมอร์ก็ตำม กำรสมัครเป็นนักธุรกิ จ          
ซคัเซสมอร์จะมีสถำนภำพกำรเป็นนักธุรกิจซคัเซสมอร์โดยสมบูรณ์ เมื่อได้มีกำรท ำกำร
บนัทกึขอ้มลูในใบสมคัรเขำ้สู่ระบบคอมพวิเตอร ์รวมถงึมกีำรตรวจสอบใบสมคัร และเอกสำร
ประกอบกำรสมคัรว่ำครบถ้วนสมบูรณ์โดยเจ้ำพนักงำนของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เท่ำนัน้ กำรส่งใบสมคัรและเอกสำรประกอบมำยงับรษิัทฯ ทัง้ทำงไปรษณียห์รอืดว้ยตนเอง 
ยงัมไิดห้มำยควำมว่ำกำรสมคัรเป็นนกัธุรกจิซคัเซสมอร ์เสรจ็สมบรูณ์แต่ประกำรใด 
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9. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นกำรพจิำรณำยอมรบั หรอืปฏเิสธกำรต่ออำยุสมำชกิภำพของนักธุรกจิ
ซคัเซสมอร์ทุกกรณี หำกนักธุรกิจซคัเซสมอร์ กระท ำกำร ที่ฝ่ำฝืนกฎจรรยำบรรณ หรือ
ด ำเนินธุรกจิบนแนวทำงที่ไม่ถูกต้อง หรอืเคยได้รบักำรตกัเตือนจำกบรษิัทฯ แล้วเพกิเฉย 
มไิดใ้หค้วำมส ำคญัในกำรเปลีย่นแปลงกำรด ำเนินธุรกจิซคัเซสมอรข์องตนให้อยู่บนพื้นฐำน   
ทีถู่กตอ้งดงีำม 

10. กำรยกเลกิรหสัสมำชกิ บรษิทัฯ จะท ำกำรยกเลกิรหสัสมำชกิในกรณีดงัต่อไปนี้ 
• กรณีสมคัรสมำชกิแล้ว ไม่ส่งส ำเนำบตัรประชำชนนำนกว่ำ 2 เดอืน หลงัจำกวนัทีส่มคัร

สมำชกิ 
• กรณีสมำชกิไม่ซือ้สนิคำ้ตดิต่อกนันำนเกนิ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัทีซ่ือ้สนิคำ้ครัง้ล่ำสดุ 

 

 

4. การลาออกจากการเป็นนักธรุกิจ 

1. นักธุรกจิซคัเซสมอรส์ำมำรถยื่นขอลำออกจำกกำรเป็นนักธุรกจิไดต้ลอดเวลำ โดยส่งจดหมำย
แจง้ควำมประสงคใ์นกำรลำออกเป็นลำยลกัษณ์อกัษร พรอ้มส ำเนำบตัรประชำชนทีเ่ซน็รบัรอง
ส ำเนำถูกตอ้ง มำยงัส ำนกังำนใหญ่ของบรษิทัฯ  

2. นกัธุรกจิทีข่อลำออกจำกกำรเป็นนักธุรกจิแลว้ สำมำรถทีจ่ะยื่นขอสมคัรเป็นนกัธุรกจิใหม่ได้อกี
ครัง้ เมื่อเขำ้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
• หำกกำรสมคัรเดมิ ยงัไม่มกีำรยื่นเอกสำรและหลกัฐำนกำรสมคัรใดๆ นักธุรกจิสำมำรถยื่น

ขอสมคัรใหม่ไดท้นัท ีหลงัจำกบรษิทัฯ อนุมตักิำรลำออกในกำรสมคัรเดมินัน้แลว้ 
• หำกกำรสมคัรเดมิ ไม่มกีำรซื้อสนิค้ำใดของบรษิัทฯ ต่อเนื่องเป็นเวลำ 6 เดอืน นักธุรกจิ

สำมำรถยื่นขอสมัครใหม่ได้ทันที หลังจำกบริษัทฯ อนุมัติกำรลำออกในกำรสมัครเดิม       
นัน้แลว้  

3. นกัธุรกจิทีย่ื่นขอลำออกภำยใน 30 วนั นบัจำกวนัทีส่มคัร ตอ้งกรอก “แบบฟอรม์กำรขอลำออก 
พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประชำชนทีเ่ซน็รบัรองส ำเนำถูกตอ้ง และตอ้งน ำเอกสำรชุดสมคัรทัง้หมด
มำคืนพร้อมกนั ณ วนัที่ยื่นลำออก ท่ำนจะได้รบัเงินค่ำสมคัรคืนเต็มจ ำนวน หำกมีสนิค้ำที่
ต้องกำรคนื นักธุรกจิจะต้องด ำเนินกำรคนืสนิคำ้ใหเ้รยีบรอ้ยตำมเงื่อนไขของกำรคนืสนิคำ้ก่อน
กำรลำออก โดยบรษิทัฯ จะคนืเงนิค่ำสนิคำ้ตำมรำคำทีไ่ดซ้ือ้มำ เมื่อหกัสว่นลดและผลตอบแทน
ทีบ่รษิทัฯ ไดจ้่ำยใหก้บันกัธุรกจิ 

 

(2) กลยุทธแ์ละนโยบายการจา่ยผลตอบแทน Cycle Matching  
เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว ้บรษิทัฯ จงึก ำหนดแผนกำรจ่ำยเงนิตอบแทนทีเ่หมำะสมต่อทัง้          

นักธุรกจิและบรษิทัฯ เรยีกว่ำ “แผนธุรกิจจ่ายผลตอบแทน” ซึง่เป็นแผนกำรจ่ำยผลตอบแทนนวตักรรมใหม่ทีช่่วยให้  
นักธุรกิจเครือข่ำยประสบควำมส ำเร็จได้ง่ำย สำมำรถสร้ำงรำยได้อย่ำงมัน่คง บรรลุเป้ำหมำยด้ำนกำรเงิน โดยผ่ำน
กระบวนกำรของกำรเรยีนรูแ้ละลงมอืท ำ โดยมรีำยละเอยีดของแผนธุรกจิจ่ำยผลตอบแทน ดงันี้ 

1. ประเภทของนักธรุกิจ 

แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ขึน้อยูก่บัคะแนนพวี ี(Point Value) ในชว่งระยะเวลำทีก่ ำหนด 

• ระดบั Member: สมำชกิทีม่คีะแนนพวีสีะสมน้อยกว่ำ 750 คะแนนในระยะเวลำ 60 วนันับจำก
วนัทีส่มคัร หรอืภำยในแต่ละรอบเดอืน 

• ระดบั Supervisor: สมำชกิทีม่คีะแนนพวีสีะสมตัง้แต่ 750 คะแนนขึน้ไปในระยะเวลำ 60 วนันบั
จำกวนัทีส่มคัร หรอืภำยในแต่ละรอบเดอืน 
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• ระดบั Executive: สมำชกิที่มคีะแนนพวีสีะสมตัง้แต่ 3,000 คะแนนขึน้ไปในระยะเวลำ 60 วนั
นบัจำกวนัทีส่มคัร หรอืภำยในแต่ละรอบเดอืน 

• สมำชิกต้องมยีอดคะแนนพวีจีำกกำรซื้อสนิค้ำตัง้แต่ 250 คะแนนต่อเดือนขึน้ไปส ำหรบักำร
ด ำรงสถำนะ (Supervisor หรอื Executive) จงึจะมสีทิธิใ์นกำรไดร้บัผลตอบแทน 

โดยระดบัของนักธุรกจิจะส่งผลต่อกำรค ำนวนผลตอบแทนทีน่ักธุรกจิจะไดร้บั โดยจะกล่ำวในส่วน
ถดัไป 
ตวัอย่ำง  

• นำย A เขำ้มำสมคัรเป็นนักธุรกจิ ในวนัที่ 15 มกรำคม 256x หำกนำย A ซื้อสนิค้ำและสะสม
คะแนนพีวีได้ตัง้แต่ 3,000 คะแนนขึ้นไปภำยใน 16 มีนำคม 256x นำย A จะได้เป็นระดบั 
Executive 

• นำย B เข้ำมำสมัครเป็นนักธุรกิจ ในวันที่ 15 มกรำคม 256x และไม่เคยซื้อสินค้ำเลย           
หำกนำย B เริม่ซื้อสนิค้ำครัง้แรกวนัที่ 10 สงิหำคม 256x นำย B จะได้เป็น Supervisor ถ้ำมี
ยอดคะแนนสะสมตัง้แต่ 750 คะแนนขึน้ไปภำยใน 31 สงิหำคม 256x 

• นำย C เข้ำมำสมัครเป็นนักธุรกิจ โดยมียอดคะแนนพีวีจำกกำรซื้อสินค้ำมำกกว่ำ 3,000 
คะแนนภำยใน 60 วนันับจำกวนัที่สมคัร นำย C จะได้เป็นระดบั Executive ทัง้นี้ ในกรณีที่
เดอืนถดัไป นำย C มยีอดคะแนนพวีจีำกกำรซือ้สนิคำ้ไม่ถงึ 250 คะแนน นำย C จะยงัคงด ำรง
ต ำแหน่ง Executive แต่ไม่มสีทิธใินกำรไดร้บัผลตอบแทนในเดอืนดงักล่ำว 

• นำย D เขำ้มำสมคัรเป็นนกัธุรกจิ โดยมยีอดคะแนนพวีจีำกกำรซือ้สนิคำ้มำกกว่ำ 750 คะแนน
ภำยใน 60 วนันบัจำกวนัทีส่มคัร นำย D จะไดเ้ป็นระดบั Supervisor และหำกในเดอืนถดัๆ มำ 
นำย D มกีำรซือ้เยอะเป็นพเิศษท ำใหค้ะแนนพวีเีกนิกว่ำ 3,000 คะแนนภำยในหนึ่งรอบเดอืน 
นำย D จะเลื่อนระดบัเป็น Executive 

 

2. นิยามของนักธรุกิจ 

• สปอนเซอร:์ นักธุรกจิทีเ่ปิดโอกำสทำงธุรกจิของบรษิทัฯ ใหก้บับุคคลอื่นจนกระทัง่บุคคลนัน้ได้
สมคัรเขำ้เป็นนกัธุรกจิของบรษิทัฯ อย่ำงสมบรูณ์ 

• อพัไลน์: นกัธุรกจิทีอ่ยู่ตดิกบับุคคลนัน้ๆ ในระดบับนของผงัองคก์ร 
• ดำวน์ไลน์: นักธุรกจิชัน้ลูกทีต่ดิกบับุคคลนัน้ๆ ในผงัองคก์ร หรอืนักธุรกจิทีบุ่คคลดงักล่ำวเป็น  

ผูส้ปอนเซอร ์
ตวัอย่ำง  

  

ชัน้ลูกของนำย A: ไดแ้ก่นำย B, C, D ซึง่นำย A เป็นผูส้ปอนเซอร ์

ส่วนนำย E ไมถ่อืเป็นชัน้ลูกของนำย A เนื่องจำกนำย A ไมไ่ดเ้ป็นผูแ้นะน ำ 

ชัน้หลำนของนำย A: ไดแ้ก่นำย F และ G ซึง่นำย D เป็นผูส้ปอนเซอร ์

รวมถงึนำย E ทีน่ำย B เป็นผูส้ปอรน์เซอร ์
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จำกตวัอย่ำง หำกนำย A เป็นผู้แนะน ำนำย B, C, D ให้เขำ้มำเป็นนักธุรกจิซคัเซสมอร์ จะถือว่ำ
นำย A เป็นผู้สปอนเซอร์ของ นำย B, C, D (ชัน้ลูก)แต่จะเป็นอพัไลน์แค่ของนำย B และ C ส่วนนำย D และ E จะมี
อพัไลน์เป็นนำย B จำกในผงัองคก์ร นำย D ซึง่ถูกสปอนเซอรโ์ดยนำย A เป็นผูส้ปอนเซอรน์ำย F และ G ดงันัน้ นำย F 
และ G จะถอืเป็นชัน้หลำนของนำย A กล่ำวคอืผงัองคก์รจะมคีวำมแตกต่ำงจำกกำรนบัชัน้ลกู-หลำนเพื่อจ่ำยผลตอบแทน 

ส ำหรบัผลตอบแทนทีน่กัธุรกจิจะไดร้บัจำกแผนกำรจ่ำยผลตอบแทน มรีำยละเอยีด ดงันี้  
1. ก าไรจากการขายปลีก  

นกัธุรกจิสำมำรถซือ้สนิคำ้จำกทำงบรษิทัฯ ไดใ้นรำคำทีถู่กกว่ำรำคำขำยทัว่ไป จงึท ำใหไ้ดก้ ำไร
จำกกำรขำยปลกี โดยเฉลีย่แลว้อยู่ทีร่ะหว่ำงรอ้ยละ 5-30 
 

2. โบนัสจากการแนะน า (First Order Bonus)  
ผูแ้นะน ำจะไดร้บัผลตอบแทนรอ้ยละ 30 ของคะแนนพวีขีองชัน้ลูก ผลตอบแทนนี้จะไดร้บัหนึ่ง

ครัง้ต่อผู้ที่ถูกแนะน ำเข้ำมำ โดยมีเพดำนส ำหรบัค ำนวณผลตอบแทนไม่เกิน 4,000 คะแนนต่อผู้ที่ถูกแนะน ำเข้ำมำ       
แต่หำกผู้แนะน ำเป็นระดบั Executive จะได้รบัผลตอบแทนเพิม่เติมอกีรอ้ยละ 10 ของชัน้หลำน ทัง้นี้ ผู้แนะน ำจะไดร้บั
ผลตอบแทนเพิม่เตมิในกรณีทีผู่้ถูกแนะน ำเลื่อนระดบัจำก Supervisor เป็น Executive เป็นครัง้แรก โดยจะได้เพิม่เตมิ
เท่ำกบัร้อยละ 30 ของส่วนต่ำงคะแนนพวีรีอบที่ผู้ถูกแนะน ำขึน้ระดบั Executive (แต่ไม่เกนิ 4,000 คะแนน) หกัลบกบั
คะแนนพวีรีอบทีเ่คยไดร้บัไปแลว้  

เงื่อนไข 

ผูแ้นะน ำตอ้งเป็นระดบั Supervisor ขึน้ไป และมยีอดคะแนนพวีขี ัน้ต ่ำ 250 คะแนนส ำหรบัรอบ
กำรค ำนวณดงักล่ำว ส่วนผูถู้กแนะน ำจะต้องมรีะดบั Supervisor เป็นครัง้แรก (คะแนนพวีขี ัน้ต ่ำ 750 คะแนนภำยใน 60 
วนันบัจำกวนัทีส่มคัร หรอืมคีะแนนพวีขี ัน้ต ่ำ 750 คะแนนภำยในรอบเดอืนนัน้)  

ตวัอย่ำง  
นำย A เป็นนักธุรกจิระดบั Executive สปอนเซอรน์ำย B และ นำย B ไดท้ ำกำรซือ้สนิคำ้จนมี

ยอดคะแนนสะสม 2,500 คะแนนภำยในรอบเดอืนหลงัจำกมกีำรซือ้ครัง้แรก และกลำยเป็นระดบั Supervisor และนำย B 
แนะน ำนำย C ซึ่งนำย C ได้มคีะแนนสะสม 1,000 คะแนน นำย A จะได้รบั (0.3 x 2,500) = 750 บำท บวกกบั 0.1 x 
1,000 = 100 บำท รวมเป็น 850 บำท  

ทัง้นี้ หำกในรอบกำรค ำนวณหน้ำ นำย B มียอดคะแนนพวีเีท่ำกบั 3,900 คะแนนภำยในรอบ
เดอืนดงักล่ำว (ขึน้ระดบั Executive เป็นครัง้แรก) นำย A จะไดร้บัผลตอบแทนเพิม่เตมิเท่ำกบั [(3,900-2,500) x 0.3] = 
420 บำท 
  

3. โบนัสจากการพฒันาสายงาน (Star Maker Bonus)  
หมำยถึง โบนัสที่จ่ำยส ำหรบักำรพฒันำสมำชกิในองค์กร เพื่อให้มคีวำมรู้ ควำมเขำ้ใจในตวั

สนิคำ้ เพื่อประโยชน์ในกำรบรโิภคเองหรอืเพื่อกำรจ ำหน่ำยแก่ผูบ้รโิภคอื่นๆ นอกจำกควำมรูส้นิคำ้แลว้ ยงัพฒันำใหค้นใน
องคก์รมคีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจในกำรไปแนะน ำบอกต่อ โดยใชข้อ้มลูจำกควำมรูส้นิคำ้เป็นส ำคญั  

เงื่อนไข 

• มสีถำนะ Supervisor และมยีอดคะแนนพวีขี ัน้ต ่ำ 250 คะแนนภำยในรอบกำรค ำนวณ และ 
• มีกำรแนะน ำและพฒันำสมำชิกใหม่ที่แนะน ำเข้ำมำ ให้มีสถำนะ Supervisor และมียอด

คะแนนพวีขี ัน้ต ่ำ 250 คะแนนภำยในรอบกำรค ำนวณ ขึน้ไปอย่ำงน้อย 2 สำยงำน และ 



 
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน)                                         สว่นที ่1 : กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน 

20 
 

• มีกำรสอนสมำชกิใหม่ที่แนะน ำเข้ำมำ ให้ไปแนะน ำสมำชกิใหม่ ให้มีสถำนะ Supervisor 
และมียอดคะแนนพีวีข ัน้ต ่ ำ 250 คะแนนภำยในรอบกำรค ำนวณ ขึ้นไปอย่ำงน้อย 2       
สำยงำน  

 
ตวัอย่ำง  
กรณีท่ี 1  มีสถานะ Supervisor และมียอดคะแนนพีวีขัน้ต า่ 250 คะแนน ภายในรอบการค านวณ 

  
 

เมื่อนำย  A รกัษำสถำนะ Supervisor ภำยในรอบกำรค ำนวณ จำกนัน้นำย A ไปแนะน ำนำย B 
และ C เพื่อเข้ำมำเป็นสมำชิกใหม่ โดยนำย B และ C มสีถำนะ Supervisor ภำยในรอบกำรค ำนวณ จำกนัน้นำย A        
ไปช่วยพฒันำสำยงำนนำย B จนนำย B สำมำรถแนะน ำนำย D และ E เข้ำมำเป็นสมำชิกใหม่และสำมำรถขึน้ระดบั 
Supervisor ได ้ในกรณีนี้ นำย A จะไดร้บัโบนสัเท่ำกบั 400 บำท ต่อกำรพฒันำสำยงำน 

ทัง้นี้ นำย A มสีทิธทิีจ่ะไดร้บัผลตอบแทนเพิม่เตมิในกรณีทีส่ำมำรถพฒันำตวัเอง นำย B นำย C 

นำย D และนำย E จนสำมำรถขึน้ระดบั Executive ได้ นำย A จะได้รบัผลตอบแทนเพิม่เติมเท่ำกบั 800 บำท ต่อกำร
พฒันำสำยงำน แต่จะไม่มสีทิธไิดร้บัโบนัสจำกกำรพฒันำสำยงำนในกรณีที ่2 ดำ้นล่ำงแลว้ 
 

กรณีท่ี 2   มีสถานะ Executive และมียอดคะแนนพีวีขัน้ต า่ 250 คะแนน ภายในรอบการค านวณ 

  
 

เมื่อนำย  A รกัษำสถำนะ Executive ภำยในรอบกำรค ำนวณ จำกนัน้นำย A ไปแนะน ำนำย B 
และ C เพื่อเขำ้มำเป็นสมำชกิใหม ่โดยนำย B และ C มสีถำนะ Executive ภำยในรอบกำรค ำนวณ จำกนัน้นำย A ไปช่วย
พฒันำสำยงำนนำย B จนนำย B สำมำรถแนะน ำนำย D และ E เขำ้มำเป็นสมำชกิใหม่และสำมำรถขึน้ระดบั Executive 
ได ้ในกรณีนี้ นำย A จะไดร้บัโบนสัเท่ำกบั 1,800 บำท ต่อกำรพฒันำสำยงำน 
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4. โบนัสจ่ายตามจ านวนรอบท่ีค านวณจากคะแนนข้างอ่อนและข้างแขง็ (Cycle Bonus) 

โบนัสจ่ำยจำกกำรค ำนวณหน่วยเป็นรอบ ซึ่งรอบกำรค ำนวณมำจำกคะแนนสะสมจำกคะแนน
ของสมำชกิในองคก์รทัง้ฝัง่ซำ้ยและฝัง่ขวำ โดยใชค้ะแนนขำ้งอ่อน 1,500 คะแนน และขำ้งแขง็ 2,250 คะแนน เป็น 1 รอบ 
โดยบรษิทัฯ จะจ่ำยผลตอบแทน 600 บำท ต่อ 1 รอบ ส ำหรบันักธุรกจิ Supervisor และ 720 บำท ต่อ 1 รอบ ส ำหรบันัก
ธุรกจิ Executive  

เงื่อนไข 

• สมำชกิระดบั Supervisor ที่มยีอดคะแนนพวีขี ัน้ต ่ำ 250 คะแนนส ำหรบัรอบกำรค ำนวณ
ดงักล่ำว จะมสีทิธิไ์ดร้บัโบนสัตำมจ ำนวนรอบ 600 บำทต่อรอบ 

•  สมำชกิระดบั Executive ที่มยีอดคะแนนพวีขี ัน้ต ่ำ 250 คะแนนส ำหรบัรอบกำรค ำนวณ
ดงักล่ำว จะมสีทิธิไ์ดร้บัโบนสัตำมจ ำนวนรอบ 720 บำทต่อรอบ 

• จ ำนวนรอบที่จ่ำยสูงสุดไม่เกิน 1,600 รอบต่อเดือน คิดเป็นจ ำนวนจ่ำยสูงสุดไม่เกิน 
1,152,000 บำทต่อเดอืน 

• คะแนนที่เหลอืจำกจ ำนวนเท่ำของ 1,500 คะแนนและ 2,250 คะแนน จะถูกยกยอดไปทัง้
สองขำ้ง ทัง้นี้คะแนนยอดยกไปสงูสดุไม่เกนิขำ้งละ 2,400,000 คะแนน 

 

ตวัอย่ำง  
กรณีท่ี 1  นาย A มีระดบั Supervisor ท่ีมียอดคะแนนพีวีขัน้ต า่ 250 คะแนนในรอบการค านวณ  

  
 

นำย A มรีะดบั Supervisor ที่มยีอดคะแนนพวีขี ัน้ต ่ำ 250 คะแนนในรอบกำรค ำนวณ และมี
คะแนนสำยอ่อน 1,500 คะแนน และมคีะแนนสำยแขง็ 3,000 คะแนน จะถอืว่ำนำย A ไดโ้บนสัเท่ำกบั 1 รอบ โดยนำย A 
จะไดร้บัผลตอบแทน 600 บำท สว่นคะแนนทีเ่หลอืเป็นเศษ 750 คะแนนในสำยแขง็นัน้จะถูกยกยอดไปในรอบต่อไป 
 

กรณีท่ี 2  นาย A มีระดบั Executive ท่ีมียอดคะแนนพีวีขัน้ต า่ 250 คะแนนในรอบการค านวณ  
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นำย A มีระดบั Executive ที่มียอดคะแนนพีวีข ัน้ต ่ำ 250 คะแนนในรอบกำรค ำนวณ และมี
คะแนนสำยอ่อน 3,000 คะแนน และมคีะแนนสำยแขง็ 6,000 คะแนน จะถอืว่ำนำย A ไดโ้บนสัเท่ำกบั 2 รอบ โดยนำย A 
จะไดร้บัผลตอบแทน 720 x 2 = 1,440 บำท สว่นคะแนนทีเ่หลอืเป็นเศษ 1,500 คะแนนในสำยแขง็นัน้จะถูกยกยอดไปใน
รอบต่อไป 

 

5. โบนัสแมทช่ิง 3 ชัน้ (Generation Matching Bonus) 
ผลตอบแทนดงักล่ำวจะเชื่อมโยงกบัผลตอบแทน  Cycle Bonus (ตำมขอ้ 4) โดยนักธุรกจิจะได้

ผลตอบแทนเป็นสดัส่วนสมำชิกในองค์กรถัดไปสูงสุดสำมล ำดบั ทัง้นี้  อตัรำผลตอบแทนขึน้อยู่กบัระดบัต ำแหน่งของ     

นกัธุรกจิรำยนัน้ๆ  

ล าดบั ต าแหน่ง 
นักธุรกิจใน
องคก์ร 

(Sup ขึ้นไป) 

คะแนนพีวีข้างอ่อนและแขง็ หรือคะแนนพี
วีข้างอ่อน
อย่างเดียว 

Matching Bonus 
Qualification 

ข้างอ่อน ข้างแขง็ 
ชัน้ 
ลูก 

ชัน้
หลาน 

ชัน้
เหลน 

เริม่ตน้ (Sup/Ex) - - - - 10% - - - 
1 Bronze 1:1 10,000 15,000 12,500 15% - - - 
2 Silver 2:2 20,000 30,000 25,000 20% - - - 
3 Gold 3:3 30,000 45,000 37,500 20% 10% - - 
4 Platinum 1B:1B 60,000 90,000 75,000 20% 15% 5% 2 ครัง้ใน 6 เดอืน 
5 Pearl 1B:1B 100,000 150,000 125,000 20% 20% 10% 2 ครัง้ใน 6 เดอืน 
6 Ruby 1B:1B 150,000 225,000 187,000 20% 20% 10% 2 ครัง้ใน 6 เดอืน 
7 Sapphire 1B:1B 200,000 300,000 250,000 20% 20% 10% 2 ครัง้ใน 6 เดอืน 
8 Emerald 1B:1B 300,000 450,000 375,000 20% 20% 10% 2 ครัง้ใน 6 เดอืน 
9 Diamond 1P:1P 400,000 600,000 500,000 20% 20% 10% 2 ครัง้ใน 6 เดอืน 
10 Blue Diamond 2P:2P 800,000 1,200,000 1,000,000 20% 20% 10% 2 ครัง้ใน 6 เดอืน 
11 Black Diamond 3P:3P 1,500,000 2,250,000 1,875,000 20% 20% 10% 2 ครัง้ใน 6 เดอืน 
12 Crown Diamond 5P:3P 3,000,000 4,500,000 3,750,000 20% 20% 10% 2 ครัง้ใน 6 เดอืน 
13 Imperial Diamond 7P:3P 6,000,000 9,000,000 7,500,000 20% 20% 10% 2 ครัง้ใน 6 เดอืน 
14 Presidential 

Diamond 
9P:3P 12,000,000 18,000,000 15,000,000 20% 20% 10% 2 ครัง้ใน 6 เดอืน 

15 Royal Diamond 11P:3P 20,000,000 30,000,000 25,000,000 20% 20% 10% 2 ครัง้ใน 6 เดอืน 
หมำยเหตุ :  B = Bronze , P = Platinum, Ex. ระดบั Black Diamond จะตอ้งมสีมำชกิเป็น Platinum ไม่น้อยกวำ่สำยละ 3 คน  

 
หำกนักธุรกิจได้รับต ำแหน่งนัน้แล้ว แต่หลังจำกนัน้ยอดคะแนนไม่ถึงตำมคุณสมบัติของ

ต ำแหน่งนัน้ กจ็ะไดร้บัผลตอบแทนตำมต ำแหน่งในเดอืนนัน้ๆ โดยต ำแหน่งในนำมจะไม่ปรบัลด เช่น ต ำแหน่ง Emerald 
จะไดผ้ลตอบแทนในต ำแหน่ง Platinum ถำ้ต ำแหน่งในเดอืนนัน้เป็น Platinum 

ตวัอย่ำง 
นำย A มรีำยละเอยีด ดงันี้  
• นำย A มยีอดคะแนนขำ้งอ่อน 400,000 คะแนน และขำ้งแขง็ 600,000 คะแนน 
• นำย A มยีอดคะแนนดงักล่ำวเป็นเดอืนที ่2 ภำยในรอบ 6 เดอืนทีผ่่ำนมำ 
• นำย A มนีักธุรกจิในชัน้ลูก หลำน และเหลน ของนำย A ทีม่ตี ำแหน่ง Platinum ในขำแขง็

และขำอ่อน มำกกว่ำขำละ 1 คน 



 
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน)                                         สว่นที ่1 : กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน 

23 
 

 
 

จำกขอ้มูลดงักล่ำว นำย A มสีทิธใินกำรรบัผลตอบแทนดงักล่ำวในระดบั Diamond โดยจะได้ 
Generation Matching Bonus เท่ำกบั รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 20 และรอ้ยละ 10 ของผลตอบแทน Cycle Bonus (ตำมขอ้ 4) 
ของลกู หลำน และเหลน ตำมล ำดบั ซึง่สำมำรถค ำนวณผลตอบแทน Cycle Bonus ทีน่ำย A จะไดร้บัดงันี้  
 

ตารางแสดงการค านวณ Generation Matching Bonus ของนาย A 

 
 

6. โบนัสจ่ายครัง้เดียวส าหรบัผูน้ า (One Time Leadership Bonus) 

• เมื่อสมำชกิสะสมคะแนน จนมรีะดบัต ำแหน่งทีก่ ำหนด 2 ครัง้ใน 6 เดอืน 
• สทิธิใ์นกำรรบั One Time Leadership Bonus เมื่อสมำชกิด ำรงต ำแหน่งใหม่ 6 ครัง้ใน 12 

เดอืนและสำมำรถด ำรงคุณสมบตั ิ“Elite” โดยคุณสมบตั ิ“Elite” หมำยถงึต ำแหน่ง Diamond 
และต ำแหน่งทีส่งูขึน้ไป ท ำคุณสมบตัดิ ำรงต ำแหน่งนัน้ 6 ครัง้ใน 12 เดอืนใดๆ จะเรยีกชื่อ
ต ำแหน่งใหม้คี ำว่ำ Elite ต่อทำ้ย เช่น Diamond Elite เป็นตน้ 
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• กำรจ่ำย One Time Leadership Bonus เป็นกำรจ่ำยตำมล ำดับขัน้ควำมส ำเร็จ ไม่ใช่       
กำรจ่ำยกนิรวบทุกต ำแหน่ง นัน้คอืแม้ว่ำสมำชกิจะด ำรงคุณสมบตัิในระดบัรำงวลัสูงกว่ำ
ระดบัแรก แต่จะไดร้บัรำงวลัในระดบัแรกก่อน 

• เป็นโบนสัทีจ่่ำยครัง้แรกทีด่ ำรงคุณสมบตัแิละจ่ำยเพยีงครัง้เดยีว 
 

ล าดบั ต าแหน่ง Qualification Elite One Time Bonus (บาท) 

เริม่ตน้ - - - 
1 Bronze - - - 
2 Silver - - - 
3 Gold - - - 
4 Platinum ตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด - - 
5 Pearl ตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด - - 
6 Ruby ตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด - - 
7 Sapphire ตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด - - 
8 Emerald ตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด - - 
9 Diamond Elite ตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด 6 ครัง้ใน 12 เดอืน 200,000  
10 Blue Diamond Elite ตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด 6 ครัง้ใน 12 เดอืน 300,000  
11 Black Diamond Elite ตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด 6 ครัง้ใน 12 เดอืน 600,000  
12 Crown Diamond Elite ตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด 6 ครัง้ใน 12 เดอืน 1,200,000  
13 Imperial Diamond Elite ตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด 6 ครัง้ใน 12 เดอืน 2,400,000  
14 Presidential Diamond Elite ตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด 6 ครัง้ใน 12 เดอืน 5,000,000  
15 Royal Diamond Elite ตำมเงื่อนไขทีก่ ำหนด 6 ครัง้ใน 12 เดอืน 10,000,000  

 

โดยสรุปแลว้ หลกัเกณฑใ์นกำรประกอบกำรพจิำรณำค ำนวณผลตอบแทนจำกแผนธุรกจิจ่ำยผลตอบแทน มดีงันี้  
1. นักธุรกจิทีม่ตี ำแหน่งทำงธุรกจิระดบั Supervisor หรอื Executive และมยีอดคะแนนพวีขี ัน้ต ่ำ 250 คะแนน

ภำยในรอบกำรค ำนวณเท่ำนัน้ ที่จะมสีทิธิไ์ด้รบักำรค ำนวณและจ่ำยผลตอบแทนตำมแผนธุรกจิดงักล่ำว 
(กำรเป็นนักธุรกิจระดบั Supervisor และ Executive หมำยถึงกำรมียอดคะแนนสะสมต่อเดือนครบ 750 
คะแนนและ 3,000 คะแนน ตำมล ำดบั ในระยะเวลำ 60 วนันบัจำกวนัทีส่มคัร หรอืภำยในหนึ่งรอบเดอืน) 

2. โบนัส Cycle Bonus (ผลตอบแทนในขอ้ 4) จ่ำยสูงสุดที่ไม่เกนิ 1,600 รอบ หรอื 1,152,000 บำทต่อเดอืน 
และคะแนนยกยอดไปทัง้สองขำ้งสะสมไม่เกนิ 2,400,000 คะแนนต่อขำ้ง 

3. โบนัสค่ำแนะน ำและโบนัสจ่ำยตำมรอบ (ผลตอบแทนในขอ้ 2 และ 4) จะจ่ำยเดอืนละ 2 ครัง้ โดยผลงำน
ตัง้แต่วนัที ่1-15 ของเดอืน จะจ่ำยในวนัสิน้เดอืนของเดอืนเดยีวกนั ส่วนผลงำนตัง้แต่วนัที ่16 ถงึสิน้เดอืน 
จะจ่ำยในวนัที ่15 ของเดอืนถดัไป 

4. โบนสัจำกกำรพฒันำสำยงำน โบนสัแมทชิง่ 3 ชัน้ และโบนสัจ่ำยครัง้เดยีวส ำหรบัผูน้ ำ (ผลตอบแทนในขอ้ 3, 
5 และ 6) จะจ่ำยเดอืนละหนึ่งครัง้ ในวนัที ่15 ของเดอืนถดัไป 

5. หำกวนัโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรตรงกบัวนัหยุด หรอืวนันกัขตัฤกษ์ บรษิทัฯ จะเลื่อนโอนเงนิใหเ้รว็ขึน้ 
6. บรษิทัฯ จะหกัค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงนิจำกยอดโบนัสของนกัธุรกจิ และหำกจ ำนวนโบนสัต ่ำกว่ำ 300 บำท 

บรษิทัฯ จะสะสมยอดจนกว่ำจะถงึเกณฑแ์ลว้ค่อยท ำกำรโอนเงนิเขำ้บญัชขีองนกัธุรกจิ  
 
 
 



 
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน)                                         สว่นที ่1 : กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน 

25 
 

(3) กลยุทธด้์านการบริหารจดัการนักธรุกิจและตวัแทนจดัจ าหน่าย 
จำกกำรที่บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจหลกัในกำรจดัจ ำหน่ำยสนิค้ำในกลุ่มผลิตภณัฑ์อุปโภคและบรโิภค      

ในลกัษณะแบบ MLM ดงันัน้ กำรบรหิำรจดักำรช่องทำงจดัจ ำหน่ำยจงึเป็นเรื่องที่บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิง่ 
บรษิทัฯ จงึมกีลยุทธใ์นกำรบรหิำรจดักำรนักธุรกจิและตวัแทนจ ำหน่ำย เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงรำบรื่นและมี
ประสทิธภิำพ ดงันี้  

1. นักธรุกิจ 

บรษิัทฯ จะก ำหนดขอ้ควรปฏบิตัิและจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิของนักธุรกจิให้เหมำะสม 
สำมำรถปฏบิตัิได้จรงิ และเป็นมำตรฐำนเดยีวกนัในทุกๆ ประเทศ เพื่อให้นักธุรกจิด ำเนินตำมแนวทำงที่วำงไว้ อย่ำง
เคร่งครดั เพื่อใหเ้กดิควำมสะดวกในกำรควบคุมและบรหิำรจดักำร ตลอดจนลดปัญหำหรอืกำรทุจรติทีอ่ำจจะเกดิขึน้ และ
บรษิทัฯ   จะก ำหนดค่ำตอบแทนทีอ่ยู่ในรูปแบบคะแนนพวีใีหเ้หมำะสมและเป็นธรรม โดยเป็นจ ำนวนทีบ่รษิทัฯ มองว่ำ
สมเหตุสมผลของทัง้บรษิทัฯ และนักธุรกจิ และมกีำรตดิตำม (Monitor) อย่ำงสม ่ำเสมอว่ำสมเหตุสมผลหรอืไม่ ประกอบ
กบัเปรยีบเทยีบกบับรษิัทคู่แข่งและสภำวะตลำดในปัจจุบนั เพื่อเป็นกำรประเมนิสถำนกำรณ์ของบรษิัทฯ และช่วยให้     
นกัธุรกจิใหเ้กดิควำมไวใ้จและควำมรกัในองคก์ร 

บรษิทัฯ จะมุ่งเน้นกำรพฒันำนกัธุรกจิเป็นส ำคญั กล่ำวคอื จะมุ่งเน้นกำรพฒันำศกัยภำพควำมเป็น
ผู้น ำของนักธุรกจิ ผ่ำนหลกัสูตรกำรอบรมสมัมนำและค ำแนะน ำจำกผูเ้ชีย่วชำญ เพื่อให้เกดิกำรสร้ำงเครอืข่ำยทีม่ ัน่คง 
ตลอดจนช่วยพฒันำใหเ้กดิผูน้ ำหน้ำใหม่ ๆ เพื่อเป็นก ำลงัหลกัในกำรขบัเคลื่อนธุรกจิต่อไปในอนำคต  

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญัแก่เครื่องมอืทำงกำรตลำดและกำรบรหิำรจดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพ 
เนื่องจำกบรษิัทฯ มคีวำมเชื่อว่ำเครื่องมอืกำรตลำดที่เหมำะสม จะช่วยให้กำรบรหิำรงำนมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ ได้แก่ 
ระบบกำรค ำนวณผลตอบแทน สือ่โฆษณำทีน่่ำสนใจ ตลอดจนหลกัสตูรอบรมสมัมนำทีม่คีุณภำพและเท่ำทนัปัจจุบนั  
 

2. ตวัแทนจ าหน่าย 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบัตวัแทนจ ำหน่ำยเช่นกนั เน่ืองจำกเป็นอกีหนึ่งช่องทำงจดัจ ำหน่ำยทีช่่วย
ขยำยฐำนผูบ้รโิภคและนกัธุรกจิในต่ำงประเทศเพิม่ขึน้ และมคีวำมเสีย่งต ่ำกว่ำกำรเขำ้ไปท ำกำรตลำดดว้ยตนเอง ตวัแทน
จ ำหน่ำยสนิคำ้จะมหีน้ำทีใ่นกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ของบรษิทัฯ ตำมหน้ำรำ้นสำขำในต่ำงประเทศและเป็นผู้ดูแลและบรหิำร
จดักำรนักธุรกจิในประเทศนัน้ ๆ รวมถงึกำรจดังำนสมัมนำ กำรใหข้อ้มลูกำรใชง้ำนสนิคำ้ ตลอดจนดูแลควบคุมนกัธุรกจิ  
โดยบรษิทัฯ จะใหบ้รกิำรค ำปรกึษำในกำรด ำเนินธุรกจิเครอืขำ่ย กำรใหบ้รกิำรระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ ตลอดจนกำร
น ำบุคลำกรระดบัสงูของบรษิทัฯ ไปจดังำนสมัมนำใหน้กัธุรกจิของตวัแทนจ ำหน่ำยต่ำงประเทศเป็นครัง้ครำว  

บริษัทฯ จะพิจำรณำคดัเลือกตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศที่คำดว่ำผู้บริโภคมีก ำลงัซื้อสูง และมี
โอกำสในกำรขยำยธุรกจิได้ โดยพจิำรณำคดัเลอืกจำกควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินธุรกจิเครือข่ำย 
รวมถึงสถำนะทำงกำรเงินและเครดิตทำงกำรค้ำควบคู่กนั  ซึ่งสญัญำว่ำจ้ำงตัวแทนจ ำหน่ำยจะเป็นในรูปแบบ Non-
exclusive กล่ำวคอื ไม่ได้เป็นผู้จดัจ ำหน่ำยแต่เพยีงผู้เดยีว บรษิัทฯ สำมำรถพจิำรณำเพิม่ตวัแทนจ ำหน่ำยไดต้ำมแต่ที่
บรษิทัฯ เหน็สมควร ทัง้นี้ ตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ของบรษิทัฯ ไม่ใช่บุคคลทีค่วำมเกีย่วโยงกบับรษิทัฯ  
 

(4) กลยุทธด์า้นการตลาดและการขาย 
บรษิัทฯ เลง็เหน็ถึงควำมส ำคญัของกำรท ำกำรตลำด เนื่องจำกแผนกำรตลำดที่ดจีะช่วยส่งเสรมิให้

ผูบ้รโิภคเกดิควำมสนใจในผลติภณัฑ์และเป็นกำรเปิดโอกำสให้นักธุรกจิสำมำรถเขำ้ไปน ำเสนอสนิค้ำได้ง่ำยขึน้ ทัง้นี้     
กลยุทธท์ำงกำรตลำดของบรษิทัฯ มรีำยละเอยีดดงันี้   

ในแง่ของผลติภณัฑ ์บรษิทัฯ จะวำงแผนกำรออกผลติภณัฑใ์หม่ๆ ทีม่ีแนวทำงทำงกำรตลำดชดัเจน
และสอดคลอ้งกบักลุ่มเป้ำหมำย กล่ำวคอื บรษิทัฯ จะวำงแผนระยะเวลำกำรออกผลติภณัฑใ์หม่ให้เหมำะสม ไม่ถีห่รอืขำด
ช่วงจนเกนิไป เพื่อกระตุ้นใหผู้บ้รโิภครบัรูใ้นผลติภณัฑใ์หม่อย่ำงมปีระสทิธภิำพทีสุ่ด และจะวำงแผนกำรออกผลติภณัฑ์
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ใหม่ใหส้มดุลกนัในทุกๆ กลุ่มผลติภณัฑ ์ไม่เน้นเพยีงกลุ่มผลติภณัฑใ์ดผลติภณัฑห์นึ่งเป็นพเิศษ เพื่อเพิม่ตวัเลอืกใหแ้ก่
ผูบ้รโิภคและเกดิกำรรบัรูใ้นแบรนดท์ีห่ลำกหลำย โดยทุกๆ ครัง้ทีม่กีำรออกผลติภณัฑใ์หม่ บรษิทัฯ จะจดัอบรมและสำธติ
กำรใช้ผลติภณัฑ์ให้แก่นักธุรกจิ เพื่อให้มคีวำมรู้ควำมเชี่ยวชำญในผลติภณัฑ์ใหม่ และสำมำรถสอนหรอืให้ควำมรู้แก่
ผู้บรโิภค และ/หรอื นักธุรกจิคนอื่นๆ ต่อไปได้ นอกจำกนี้บรษิัทฯ ยงัวำงแผนจดัโปรโมชัน่ส่งเสรมิกำรขำยสนิค้ำตำม
เทศกำลต่ำงๆ เพื่อกระตุน้ยอดขำยอยู่เป็นระยะๆ เช่น เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจนี เป็นตน้ 

บริษัทฯ ใช้หลกัสูตรอบรมสมัมนำเป็นส่วนหนึ่งของกำรประชำสมัพนัธ์และท ำกำรตลำด กล่ำวคือ 
บรษิทัฯ จะจดัหลกัสตูรสมัมนำทีไ่ม่มคี่ำใชจ้่ำยในกำรเขำ้ร่วมงำนใหแ้ก่นักธุรกจิ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหน้ักธุรกจิรูส้กึมี
ส่วนร่วมกบักิจกรรมที่ทำงบรษิัทฯ จดัขึ้น ได้รบัควำมรู้จำกกำรอบรมสมัมนำ พบปะเพื่อนร่วมอำชพีใหม่ๆ เข้ำใจใน
ผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ ดยีิง่ขึน้ รวมถงึเป็นกำรใหร้ำงวลัแก่นกัธุรกจิ  

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัวำงแผนทีจ่ะขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเพิม่พืน้ทีใ่นกำรกระจำยสนิคำ้ใหแ้ก่
นักธุรกจิช่วยส่งเสรมิใหเ้กดินักธุรกจิหน้ำใหม่และเครอืข่ำยในพืน้ทีด่งักล่ำว และเพื่อเป็นสถำนทีใ่หน้ักธุรกจิในสำยงำน
เดยีวกนัไดพ้บเจอเพื่อแลกเปลีย่นควำมรูแ้ละประสบกำรณ์กนั โดยบรษิทัฯ มกีลยุทธใ์นกำรเลอืกพืน้ทีส่ำขำจำกพื้นที่ที่
คำดว่ำผู้บริโภคมีก ำลังซื้อสูงและยังท ำกำรตลำดไม่ทัว่ถึง โดยภำยในสำขำจะวำงแผนจดัเรียงสินค้ำหน้ำร้ำนให้มี
ประสทิธภิำพทีสุ่ด และวำงแผนกำรจดัโปรโมชัน่กำรส่งเสรมิกำรขำยภำยในสำขำใหเ้หมำะสม เพื่อใหเ้กดิกำรมีส่วนรวม
ของนกัธุรกจิในบรเิวณดงักล่ำวและเกดิเป็นเครอืขำ่ยทีม่คีุณภำพ 
 

(5) กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 
  นกัธุรกจิ 

หำกพจิำรณำในแง่ของกำรด ำเนินงำน นกัธุรกจิถอืว่ำเป็นกลุ่มลกูคำ้ประเภทหนึ่งของบรษิทัฯ ทีต่อ้งให้
ควำมส ำคญัและพจิำรณำอย่ำงละเอยีดอ่อน บรษิทัฯ จงึไดก้ ำหนดกลุ่มลูกคำ้ (นกัธุรกจิ) เป้ำหมำย โดยใชเ้กณฑพ์จิำรณำ
ทัง้ 4 เกณฑ ์ดงันี้  

• เกณฑด์ำ้นประชำกรศำสตร ์(Demographic Segmentation) 
บรษิทัฯ ก ำหนดกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยตำมเกณฑด์ำ้นประชำกรศำสตร ์ไดแ้ก่ บุคคลในช่วงอำยุ 20 

ปีขึ้นไป เนื่องจำกบริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจด้วยควำมตัง้ใจที่จะ เปลี่ยนแปลงคุณภำพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น จนประสบ
ควำมส ำเร็จได้อย่ำงยัง่ยืน ดังนัน้ช่วงอำยุดังกล่ำวจะเป็นช่วงเวลำที่เหมำะสม เนื่องจำกเป็นช่วงที่เริ่มเข้ำสู่ กำร
เปลีย่นแปลงครัง้ส ำคญัและเลอืกทำงเดนิในชวีติ ประกอบกบับุคคลในช่วงอำยุดงักล่ำว จะเริม่มวีุฒภิำวะเพยีงพอในกำร
แสดงภำวะผูน้ ำ กำรถ่ำยทอดองคค์วำมรู ้และพรอ้มทีจ่ะสรำ้งกลุ่มเครอืขำ่ยทีม่ ัน่คงและยัง่ยนืในสำยงำนตนเอง  

• เกณฑด์ำ้นภูมศิำสตร ์(Geographic Segmentation) 
บรษิทัฯ จ ำแนกตำมเกณฑด์ำ้นภูมศิำสตร ์โดยสำมำรถแบ่งออกเป็น 3 พืน้ที ่ดงันี้  
- กลุ่มลกูคำ้ทีด่ ำเนินชวีติและอำศยัอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล 
- กลุ่มลกูคำ้ทีอ่ำศยัอยู่ในเขตต่ำงจงัหวดั 
- กลุ่มลกูคำ้ทีอ่ำศยัอยู่ในประเทศอำเซยีน  
โดยกลุ่มลกูคำ้เป้ำหมำยทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด จะครอบคลุมทัง้ 3 กลุ่ม เน่ืองจำกบรษิทัฯ มสีำขำในเขต

กรุงเทพฯ และปรมิณฑล ต่ำงจงัหวดั รวมถงึมตีวัแทนจดัจ ำหน่ำยทีม่นีักธุรกจิเขำ้ถงึผูบ้รโิภคในประเทศในกลุ่มอำเซยีน 
ไดแ้ก่ พม่ำ ลำว กมัพชูำ เวยีดนำม มำเลเซยี และสงิคโปร ์

• เกณฑท์ำงดำ้นลกัษณะพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค (Behavior Segmentation) 
บรษิทัฯ พจิำรณำตำมลกัษณะพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคได ้3 กลุ่ม ดงันี้  
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- กลุ่มลูกค้ำที่มีพฤติกรรมเชื่อมโยงกับโลกออนไลน์อย่ำงรวดเร็ว (Tech-Savvy) กลุ่มลูกค้ำ
ประเภทดงักล่ำวจะมพีฤตกิรรมตดิตำมขอ้มูลข่ำวสำรอยู่ตลอดเวลำ มกีำรเปรยีบเทยีบรำคำ
จำกแหล่งอื่นๆ ก่อนซือ้สนิคำ้อยู่เสมอ และไม่ค่อยเชื่อถอืกำรโฆษณำ โดยจะใหค้วำมเชื่อถอืกบั
ค ำบอกเล่ำแบบบอกต่อ (Word of Mouth) จำกเพื่อนหรือบุคคลที่ น่ำเชื่อถือหรือจำก
ประสบกำรณ์โดยตรงของตนเอง 

- กลุ่มลูกค้ำที่ซื้อสนิค้ำอุปโภคบรโิภคอยู่เป็นประจ ำ กลุ่มลูกค้ำประเภทนี้จะเป็นกลุ่มลูกค้ำที่
ตดัสนิใจซือ้สนิคำ้ดว้ยตวัเองและพรอ้มทีจ่ะตดัสนิใจเมื่อมสี่วนลดหรอืผลประโยชน์อื่นๆ ในกำร
ซือ้สนิคำ้แต่ละครัง้ 

- กลุ่มลูกค้ำที่ต้องกำรกำรยอมรบัและประสบควำมส ำเรจ็ในชวีติ โดยปกตขิองมนุษยก์ำรไดร้บั
กำรยอมรบัหรอืยกย่องและประสบควำมส ำเรจ็ในชวีติย่อมเป็นสิง่ที่ทุกคนล้วนปรำรถนำ และ
กลุ่มลกูคำ้ประเภทนี้ลว้นจะยอมท ำทุกอย่ำงเพื่อใหพ้วกเขำไดร้บักำรยกย่อง  

โดยกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด ไดแ้ก่ กลุ่ม (1) Tech-Savvy และกลุ่ม (3) ผูท้ีต่้องกำร
ประสบควำมส ำเรจ็ในชวีติ เน่ืองจำกธุรกจิ MLM เป็นธุรกจิทีอ่ำศยัควำมน่ำเชื่อถอื ค ำบอกเล่ำบอกต่อ หรอืประสบกำรณ์ที่
พบเจอดว้ยตนเอง และบุคคลกลุ่มดงักล่ำวมคีวำมปรำรถนำทีจ่ะเปลี่ยนแปลงตนเองใหม้คีุณภำพชวีติทีด่ขี ึน้ และตอ้งกำร
กำรยอมรบัระดบัสงูในสงัคม กลุ่มลกูคำ้ประเภทดงักล่ำวจงึเหมำะกบับรษิทัฯ  

• เกณฑช์นชัน้สงัคม (Social Class) 
บรษิัทฯ พจิำรณำตำมกำรแบ่งชนชัน้ทำงสงัคมของผู้บรโิภค โดยพบว่ำกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของ  

บรษิทัฯ เหมำะสมแก่กลุ่มชนชัน้กลำง (Middle Class) ซึง่มลีกัษณะนิสยัทีใ่หค้วำมส ำคญักบัคุณภำพของสนิคำ้และบรกิำร 
และต้องกำรกำรยอมรบัจำกสงัคมและประสบควำมส ำเร็จในหน้ำที่กำรงำน  กลุ่มลูกค้ำประเภทดงักล่ำวจงึเหมำะกบั   
บรษิทัฯ 

ผูบ้รโิภค 
กลุ่มผูบ้รโิภคสนิคำ้ของบรษิทัฯ สำมำรถจ ำแนกตำมกลุ่มผลติภณัฑ ์ไดด้งันี้  
• นิวทรนิลั  (Nutrinal) 

กลุ่มคนรกัสุขภำพ ช่วงอำยุ 20 – 60 ปี ทัง้เพศหญิงและเพศชำย ที่มปัีญหำสุขภำพหรอืต้องกำร
ฟ้ืนฟูสขุภำพใหด้ขีึน้จำกกำรท ำงำนหนกัหรอืใสใ่จในบุคลกิภำพ รวมถงึกลุ่มผูส้งูอำยุทีม่ปัีญหำสขุภำพ เช่น ระบบขบัถ่ำย
ไม่ด ีส่วนใหญ่อำศยัในกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ม ีLifestyle กำรใช้ชวีติอย่ำงเร่งรบี ไม่มเีวลำดูแลตวัเอง หรอืพกัผ่อน    
ไม่เพยีงพอ จงึตอ้งพึง่พำตวัช่วยอย่ำงผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ  

• เอสโมเน่ (S Mone’)  
กลุ่มผูห้ญงิ ช่วงอำยุ 25 – 55 ปี ทีม่คีวำมสนใจเรื่องควำมสวยควำมงำม และตอ้งกำรใชผ้ลติภัณฑ์

ทีป่ลอดภยัในรำคำทีส่มเหตุสมผล เพื่อกำรบ ำรุงและฟ้ืนฟูผวิหน้ำเป็นหลกั สว่นใหญ่อยู่ในช่วงวยัท ำงำน  
• บอดี ้เชยีร ์(Body Cheer)  

กลุ่มคนทัว่ไปไม่จ ำกดัช่วงอำยุ ทัง้เพศหญงิและเพศชำย ทีใ่ส่ใจในสุขภำพ รกัควำมสะอำด และมี
ควำมพถิพีถินัในกำรเลอืกสนิคำ้ โดยเตม็ใจจะซื้อสนิคำ้ทีม่คีุณภำพ ในรำคำทีส่มเหตุสมผล หำกสนิคำ้ดงักล่ำวมคีุณภำพ
เหมำะสมกบัรำคำ โดยลกูคำ้กลุ่มดงักล่ำว จะใชส้นิคำ้อย่ำงสม ่ำเสมอ มคีวำมรกัในแบรนด ์และเปลีย่นใจไปใชแ้บรนด์อื่น
ค่อนขำ้งยำก 

• นีทลี ่โฮม (Neatly Home) 
กลุ่มคนวยัท ำงำนทีอ่ำศยัอยู่คนเดยีวในคอนโดมเินียม หรอือยู่กบัครอบครวัใหญ่ ช่วงอำยุ 30 – 55 

ปี มีนิสยัรักสุขภำพ รักควำมสะอำด เป็นพ่อบ้ำนแม่บ้ำนยุคใหม่ที่ฉลำดเลือก เนื่องจำกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มดังกล่ำว          
ใชว้ตัถุดบิทีอ่่อนโยน ปลอดภยัต่อผูใ้ช ้และไม่ท ำลำยสิง่แวดลอ้ม  
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• โกรวอิง้ มอร ์(Growing More) 
กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ช่วงอำยุ 30 – 60 ที่มีควำมกล้ำที่จะเปลี่ยนแปลง ลองสิง่ใหม่ๆ เพื่อให้มี

ผลผลติทีด่ขี ึน้ ใหค้วำมส ำคญัแก่ผลติภณัฑท์ีใ่ส่ใจในสุขภำพ สิง่แวดลอ้มและสงัคม มกัอำศยัอยู่ในต่ำงจงัหวดัทีส่ำมำรถ
ท ำกำรเกษตรได ้  

• สมำรท์ ครเีอชัน่ (Smart Creation) 
กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในเทคโนโลย ีช่วงอำยุ 20 – 45 ทัง้เพศชำยและเพศหญิง มกัอำศยัอยู่ใน

กรุงเทพฯ และปรมิณฑล ม ีLifestyle ทีเ่ป็น Working man / woman ใชช้วีติอย่ำงเร่งรบี สนใจในเทคโนโลย ีสขุภำพ และ
ตอ้งกำรคุณภำพชวีติทีด่ขี ึน้ 
 

(6) การจดัจ าหน่ายและช่องทางการจ าหน่าย  

- จดัจ าหน่ายผา่นนักธรุกิจขายตรง 
กำรจดัจ ำหน่ำยผ่ำนนักธุรกจิถือเป็นช่องทำงจดัจ ำหน่ำยหลกัของบรษิัทฯ และเป็นหวัใจในกำร

ด ำเนินธุรกจิของบรษิัทฯ โดยนักธุรกจิจะน ำสนิค้ำไปน ำเสนอต่อผูบ้รโิภคด้วยวธิกีำรท ำกำรตลำดแบบเครอืข่ำย MLM  
ผ่ำนกำรแนะน ำสนิค้ำหรอืชกัชวนจำกบุคคลหนึ่งไปยงับุคคลหนึ่ง และบุคคลดงักล่ำวจะแนะน ำต่อๆ ไปอกีเป็นทอดๆ      
ในลกัษณะเครอืข่ำย ส่งผลใหเ้กดิกำรขยำยตวัของจ ำนวนผูบ้รโิภคอย่ำงรวดเรว็ และเป็นกำรท ำธุรกจิต่อไปอย่ำงไม่มทีี่
สิน้สดุ 

กำรสัง่ซือ้ผลติภณัฑข์องนกัธุรกจิ ม ี2 ประเภท ดงันี้  
1. กำรสัง่ซือ้แบบปกต ิROC (Regular Order Channel) 

หมำยถงึ กำรสัง่ซือ้สนิคำ้ทีน่กัธุรกจิ จะไดร้บัคะแนนพวีขีองสนิคำ้เขำ้รหสัสมำชกิของนักธุรกจิ
ท่ำนนัน้ทนัท ี

2. กำรสัง่ซือ้แบบพเิศษ BMC (Business Mobile Channel)  
หมำยถงึ กำรสัง่ซื้อแบบพเิศษทีผู่ซ้ื้อสำมำรถสัง่ซื้อสนิค้ำไวเ้พื่อกระจำยสนิค้ำใหก้ับนักธุรกจิ  

คนอื่นๆ ในสำยงำนของตน เพื่อประหยดัเวลำ เพิม่ควำมคล่องตวั และลดค่ำใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงมำรบัสนิคำ้ดว้ยตนเอง 
โดยคะแนนพวีจีะกระจำยเขำ้รหสัสมำชกิของนักธุรกจิท่ำนทีซ่ื้อสนิค้ำต่อตำมสดัส่วนยอดซื้อ ทัง้นี้ คะแนนพวีจีำกกำร
สัง่ซือ้ดงักล่ำวจะตดัยอดเขำ้รหสัสมำชกิของผูซ้ือ้ทนัททีุกวนัสิน้เดอืน เพื่อป้องกนักำรกกัตุนสนิคำ้ 

ทัง้นี้ นักธุรกจิสำมำรถสัง่ซือ้สนิคำ้เพื่อน ำไปจ ำหน่ำยต่อใหผู้บ้รโิภค ผ่ำนช่องทำงกำรจดัจ ำหน่ำย
ของบรษิทัฯ   2 ช่องทำง ดงันี้   

• กำรสัง่ซือ้สนิคำ้หน้ำเคำน์เตอร ์(Counter Order) 
นักธุรกิจสำมำรถสัง่ซื้อสนิค้ำได้ที่ส ำนักงำนใหญ่ หรือศูนย์บริกำร ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค์ที่เปิด

ด ำเนินกำรทุกสำขำทัว่ประเทศ ซึง่ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 บรษิทัฯ มศีนูยบ์รกิำรทัง้สิน้ 24 สำขำทัว่ประเทศ ดงันี้ 
 

ล าดบัท่ี สาขา 
ปีท่ีจด

ทะเบียนติดตัง้ 
ท่ีอยู ่

1. ส ำนกังำนใหญ่ / รชัโยธนิ พ.ศ. 2557 10/1-2 ถนนรชัดำภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหำนคร 

2. หำดใหญ่ พ.ศ. 2557 492/12-13 ถนนเพชรเกษม ต ำบลหำดใหญ่ อ ำเภอหำดใหญ่  
จงัหวดัสงขลำ 

3. เชยีงใหม่ พ.ศ. 2558 201/4 ถนนมหดิล ต ำบลหำยยำ อ ำเภอเมอืงเชยีงใหม่  
จงัหวดัเชยีงใหม่ 
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ล าดบัท่ี สาขา 
ปีท่ีจด

ทะเบียนติดตัง้ 
ท่ีอยู ่

4. นวนคร พ.ศ. 2558 430/14 หมู่ที1่3 ต ำบลคลองหนึ่ง อ ำเภอคลองหลวง  
จงัหวดัปทุมธำนี 

5. อยุธยำ พ.ศ. 2558 139-139/1 หมู่ที ่3 ต ำบลไผ่ลงิ อ ำเภอพระนครศรอียุธยำ 
จงัหวดัพระนครศรอียุธยำ 

6. จนัทบุร ี พ.ศ. 2558 19/74-75 ถนนเทศบำล 2 ต ำบลวดัใหม่ อ ำเภอเมอืงจนัทบุร ี
จงัหวดัจนัทบุร ี

7. มหำชยั พ.ศ. 2558 99/16-17 หมู่ที ่4 ต ำบลโคกขำม อ ำเภอเมอืงสมุทรสำคร 
จงัหวดัสมุทรสำคร 

8. สรุำษฎรธ์ำนี พ.ศ. 2558 142/215, 142/218 หมู่ที1่ ถนนวดับำงโพธิใ์หญ่ ต ำบล 
มะขำมเตีย้ อ ำเภอเมอืงสรุำษฎรธ์ำนี จงัหวดัสรุำษฎรธ์ำนี 

9. ขอนแก่น พ.ศ. 2559 567/3 หมู่ที 8 ถนนมิตรภำพ ต ำบลเมืองเก่ำ อ ำเภอเมือง
ขอนแก่น จงัหวดัขอนแก่น 

10. ชุมพร พ.ศ. 2559 416 ถนนประชำอุทศิ ต ำบลท่ำตะเภำ อ ำเภอเมอืงชุมพร 
จงัหวดัชุมพร 

11. นรำธวิำส พ.ศ. 2559 29,31 ถนนบำยพำส ต ำบลบำงนำค อ ำเภอเมอืงนรำธิวำส 
จงัหวดันรำธวิำส 

12. พษิณุโลก พ.ศ. 2559 260/10-12 หมู่ที่ 4 ต ำบลบ้ำนคลอง อ ำเภอเมืองพษิณุโลก 
จงัหวดัพษิณุโลก 

13. ระยอง พ.ศ. 2559 18/28 เดอะดีไซน์ ถนนรำชชุมพล ต ำบลเนินพระ อ ำเภอ
เมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 

14. อุบลรำชธำน ี พ.ศ. 2559 401/8-9 หมู่ที ่10 ถนนเลีย่งเมอืง ต ำบลแจระแม อ ำเภอเมอืง
อุบลรำชธำนี จงัหวดัอุบลรำชธำน ี

15. นครสวรรค ์ พ.ศ. 2559 118/18-20 หมู่ที่  10 ต ำบลนครสวรรค์ตก อ ำ เภอเมือง
นครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์

16. บำงบ่อ พ.ศ. 2560 320/9 หมู่ ที่  1 ต ำบลบำงบ่ อ  อ ำ เภอบำงบ่ อ  จังหวัด
สมุทรปรำกำร 

17. กำญจนำภเิษก-บำงบอน พ.ศ. 2560 53, 55, 57 ถนนกำญจนำภเิษก แขวงบำงบอน เขตบำงบอน 
กรุงเทพมหำนคร 

18. พทัยำ พ.ศ. 2560 47/8-9 หมู่ที ่9 ซอยพทัยำกลำง ต ำบลหนองปรอื อ ำเภอบำง
ละมุง จงัหวดัชลบุร ี

19. ก ำแพงเพชร พ.ศ. 2560 87 ถนนเลี่ยงเมอืง ต ำบลในเมอืง อ ำเภอเมอืงก ำแพงเพชร 
จงัหวดัก ำแพงเพชร 

20. ชลบุร ี พ.ศ. 2561 161/3, 161/4, 161/5, 161/6 ต ำบลบ้ำนสวน อ ำเภอเมือง
ชลบุร ีจงัหวดัชลบุร ี

21. คลงัลำดกระบงั * พ.ศ. 2561 1/15 ถนนพฒันำชนบท 3 แขวงคลองสองตน้นุ่น  
เขตลำดกระบงั กรุงเทพมหำนคร 
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ล าดบัท่ี สาขา 
ปีท่ีจด

ทะเบียนติดตัง้ 
ท่ีอยู ่

22. นครศรธีรรมรำช พ.ศ. 2563 22/41-42 หมู่บ้ำนสินอุดม ช้อปป้ิงมอลล์ ถนนพัฒนำกำร     
คขูวำง ต ำบลในเมอืง  อ ำเภอเมอืงนครศรธีรรมรำช  
จงัหวดันครศรธีรรมรำช 

23. รชัโยธนิ 2 ** พ.ศ. 2563 10 ถนนรชัดำภเิษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร 
กรุงเทพมหำนคร 

24. อุดรธำน ี พ.ศ. 2563 140/61 ถนนหน้ำสถำนีรถไฟ ต ำบลหมำกแขง้ อ ำเภอเมอืง
อุดรธำนี จงัหวดัอุดรธำนี 

 

หมำยเหตุ : *  สำขำดงักล่ำวไมม่หีน้ำรำ้น จดัตัง้เพื่อเป็นชอ่งทำงใหน้กัธรุกจิมำรบัสนิคำ้ในกรณีสัง่ซือ้ทำงออนไลน์เทำ่นัน้ 
** สำขำดงักล่ำวจดัตัง้ขึน้เพื่อเป็นอำคำรส ำนกังำน และเพื่อกำรอนุมตัคิ ำสัง่ซือ้ออนไลน์ 

 

• กำรสัง่ซือ้สนิคำ้ออนไลน์ (Order Online)  
บรษิทัฯ ไดเ้พิม่ควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรใหบ้รกิำรส ำหรบักำรสัง่ซื้อสนิคำ้ของนักธุรกจิโดย

กำรเพิม่ช่องทำงกำรสัง่ซือ้สนิคำ้ออนไลน์ ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ www.successmore.com ระบบกำรสัง่ซื้อออนไลน์ จะช่วย
บริหำรจัดกำรเรื่องเวลำ ควำมสะดวก และเพิ่มควำมถูกต้องของรำยกำรสัง่ซื้อ ซึ่ งนักธุรกิจสำมำรถรับสินค้ำได้              
ทีศ่นูยบ์รกิำร ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์ทุกสำขำทัว่ประเทศ หรอืใหบ้รษิทัฯ จดัสง่ใหต้ำมชื่อและทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบสมคัรสมำชกิ 

ทัง้นี้ นักธุรกจิแต่ละท่ำนอำจพจิำรณำจ ำหน่ำยสนิคำ้ทีแ่ตกต่ำงประเภทและผลติภณัฑ ์ขึน้อยู่
กบัควำมเชีย่วชำญในผลติภณัฑ ์สภำพเศรษฐกจิ และคู่แขง่ขนัในกลุ่มธุรกจิ 
 

จ ำนวนนกัธุรกจิของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2560 – 31 ธนัวำคม 2564 มรีำยละเอยีด ดงันี้  
รำยกำร ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 

จ ำนวนนกัธุรกจิ – ตน้งวด 179,055 196,758 227,204  212,091   167,347  
จ ำนวนนกัธุรกจิใหม ่ 77,099 72,676 81,604  112,282   126,042  
จ ำนวนนกัธุรกจิพน้สภำพ 97,457 90,379 112,050  97,169   81,298  
จ านวนนักธรุกิจปลายงวด(1)  
(Active members) 

158,697 179,055 196,758 227,204 212,091 

หมำยเหตุ: 1.  นกัธุรกจิทีม่สีถำนะ Active members หมำยถงึ นกัธุรกจิทีย่งัไม่หมดอำยุสมำชกิ กล่ำวคอื นกัธุรกจิใหม่และนกัธุรกจิทีต่่ออำยุสมำชกิในรอบปีทีผ่ำ่นมำ  
 

- จดัจ าหน่ายผา่นตวัแทนจ าหน่าย 
บรษิัทฯ ได้แต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยสนิค้ำเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยสนิค้ำของบรษิัทฯ ทัง้ภำยในประเทศ

และต่ำงประเทศ โดยบริษัทฯ จะจ ำหน่ำยสนิค้ำให้ตัวแทนจ ำหน่ำยในลกัษณะที่มสี่วนลดทำงกำรค้ำ เพื่อให้ตัวแทน
จ ำหน่ำยได้ก ำไรจำกส่วนต่ำงรำคำขำย โดยจะไม่มีกำรจ่ำยผลตอบแทนในรูปแบบแผนธุรกิจจ่ำยผลตอบแทนให้แก่
ตวัแทนจ ำหน่ำย ทัง้นี้ รำยละเอยีดตวัแทนจ ำหน่ำย มดีงันี้  

• ตวัแทนจ าหน่ายภายในประเทศ 

ตวัแทนจะอยู่ในรูปแบบของบุคคลธรรมดำทีม่คีวำมสำมำรถในกำรกระจำยสนิค้ำในบำงพื้นที่
ได้ด ีโดยเป็นพื้นที่ที่บรษิัทฯ ยงัไม่มคีวำมช ำนำญเพยีงพอ และ/หรอื ยงัไม่มกีำรจดัตัง้สำขำในบรเิวณดงักล่ำว ทัง้นี้ 
ปัจจุบนั บรษิทัฯ มนีโยบำยยกเลกิตวัแทนจ ำหน่ำยภำยในประเทศ เน่ืองจำกนกัธุรกจิของบรษิทัฯ มเีครอืขำ่ยทีก่วำ้งขวำง
ยิง่ขึน้ มคีวำมช ำนำญในพื้นที่เพยีงพอ และเพื่อลดกำรแข่งขนัในกำรแย่งลูกค้ำระหว่ำงนักธุรกจิและตวัแทนจ ำหน่ำย 
บรษิทัฯ จงึมขีอ้สรุปในกำรยกเลกิช่องทำงจดัจ ำหน่ำยผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยภำยในประเทศ โดยด ำเนินกำรยกเลกิสญัญำ
แลว้เสรจ็ภำยในเดอืนมกรำคมปี 2562 ทีผ่่ำนมำ 

http://www.successmore.com/
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• ตวัแทนจ าหน่ายต่างประเทศ  
บรษิทัจะแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ โดยใหส้ทิธใินกำรใชช้ื่อและเครื่องหมำยกำรค้ำ

ของบริษัทฯ ในกำรเป็นผู้จดัจ ำหน่ำยสินค้ำในต่ำงประเทศ โดยตัวแทนจ ำหน่ำยจะมีหน้ำที่บริหำรจดักำรนักธุรกิจ            

ในต่ำงประเทศ บรหิำรจดักำรสำขำต่ำงประเทศ น ำเขำ้และกระจำยสนิคำ้ต่อไปใหแ้ก่นักธุรกจิต่ำงประเทศ ท ำกำรตลำด
ในประเทศดงักล่ำว รวมถงึจ่ำยผลตอบแทนตำมแผนธุรกจิจ่ำยผลตอบแทนใหแ้ก่นกัธุรกจิในประเทศตนเอง ทัง้นี้ บรษิทัฯ 
จะแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศทีค่ำดว่ำผูบ้รโิภคมกี ำลงัซื้อสงู และมโีอกำสในกำรขยำยธุรกจิได้ เพื่อลดควำมเสีย่ง
จำกกำรเขำ้ไปด ำเนินธุรกจิด้วยตนเอง เนื่องจำกตวัแทนจ ำหน่ำยจะมีควำมเชี่ยวชำญในกำรด ำเนินธุรกจิในประเทศ
ดงักล่ำวมำกกว่ำและเขำ้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคในประเทศดงักล่ำวไดด้กีว่ำบรษิทัฯ  

บรษิัทฯ จะก ำกบัดูแลตวัแทนจ ำหน่ำยต่ำงประเทศอย่ำงใกล้ชดิ เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกกำร
ด ำเนินงำนของตัวแทนจ ำหน่ำยที่อำจส่งผลกระทบต่อชื่อเสยีงของบริษัทฯ โดยจะด ำเนินกำรติดตำมขอ้มูลข่ำวสำรของ
ตวัแทนจ ำหน่ำยผ่ำนทำงช่องทำงออนไลน์และสื่อต่ำงๆ ทีต่วัแทนน ำเสนอต่อสื่อมวลชน เพื่อตดิตำมและตรวจสอบว่ำมกีำร
ปฏบิตัทิีเ่หมำะสมหรอืไม่ รวมถงึบรษิทัฯ จะมฝ่ีำยขำยทีร่บัผดิชอบดูแลตวัแทนจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ โดยจะเดนิทำงไปพบ
ตวัแทนจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ เพื่อประชุมสรุปผลกำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำและวำงแผนกำรด ำเนินงำนในอนำคตเป็นประจ ำใน
ทุกๆ เดอืน 

จ ำนวนตวัแทนจ ำหน่ำยของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 – 31 ธนัวำคม 2564 มจี ำนวนดงันี้ 
 

จ ำนวนตวัแทนจ ำหน่ำย (รำย) ปี 2564 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
จ ำนวนตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศ - - - 2 
จ านวนตวัแทนจ าหน่ายต่างประเทศ 7 7 7 5 

  

ในปัจจุบนั ตวัแทนจ ำหน่ำยต่ำงประเทศของบรษิทัฯ มดีงันี้  
ล ำดบั ชือ่ พืน้ทีร่บัผดิชอบ 

1. Successmore Being Yangon Trading Co., Ltd. พมำ่(1) 
2. SCM Trading Co., Ltd. พมำ่(2) 
3. Success More-Laos Sole Co., Ltd. ลำว 
4. Successmore Being Vietnam Co., Ltd. เวยีดนำม 
5. Successmore Being (Cambodia) Co., Ltd. กมัพชูำ 
6. Successmore Being (Malaysia) Sdn. Bhd. มำเลเซยี 
7. Successmore Being (Singapore) Pte. Ltd. สงิคโปร ์

หมำยเหตุ :  1.  SCM Trading Co., Ltd. เป็นผู้น ำเข้ำสินค้ำของบรษิัทฯ และจ ำหน่ำยต่อให้กบั Successmore Being Yangon Co., Ltd. โดยทัง้สอง
    บรษิทั มผีูถ้อืหุน้ใหญ่เป็นบุคคลเดยีวกนั   

2. ตวัแทนจ ำหน่ำยไมเ่ป็นบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วโยงกบับรษิทัฯ 
 

(7) กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
บรษิทัฯ ด ำเนนิธรุกจิจดัจ ำหน่ำยสนิคำ้ในลกัษณะเครอืขำ่ยขำยตรง ภำยใตพ้ระรำชบญัญตัขิำยตรงและตลำดแบบตรง 

พ.ศ. 2545 โดยมีหน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้องได้แก่ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้ำนธุรกิจขำยตรงและตลำดแบบตรง 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุม้ครองผูบ้รโิภค (“สคบ.”) โดยคณะกรรมกำรขำยตรงและตลำดแบบตรงมหีน้ำทีใ่นกำรก ำกบั
ดูแลผูป้ระกอบกำรธุรกจิขำยตรง ตดิตำมสอดส่องพฤตกิำรณ์ในกำรประกอบธุรกจิ ตรวจสอบแผนกำรจ่ำยผลตอบแทน 
รวมถงึตรวจสอบว่ำมกีำรปฎบิตัติำมแผนกำรจ่ำยผลตอบแทนทีไ่ดน้ ำส่งต่อทำงสคบ.หรอืไม่ ตลอดจนพจิำรณำรบัเรื่อง
รอ้งทุกขจ์ำกผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัควำมเดอืดรอ้นหรอืเสยีหำยอนัเนื่องมำจำกกำรกระท ำของนักธุรกจิ ตวัแทนจ ำหน่ำย หรอื
ผูป้ระกอบกำรธุรกจิ  
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ทัง้นี้ ที่ผ่ำนมำบรษิทัฯ ไม่เคยได้รบักำรรำยงำนจำก สคบ. ว่ำมผีู้บรโิภคทีไ่ด้รบัควำมเดอืนรอ้นหรอื
เสยีหำยจำกกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ มำรอ้งเรยีนต่อสคบ.  
 

(8) ภาวะอตุสาหกรรม 
จำกขอ้มลูของสมำคมกำรขำยตรงไทย (Thai Direct Selling Association : TDSA) ระบวุำ่ ภมูภิำคเอเชยีเป็นภมูภิำค     

ที่ก ำลงัมีกำรเติบโของธุรกิจขำยตรงอย่ำงต่อเนื่ อง โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งตลำดขำยตรงในภูมภิำคอำเซียน ที่ก ำลงัเป็น
เป้ำหมำยของผูป้ระกอบกำรต่ำงประเทศ เนื่องดว้ยจ ำนวนประชำกรทีม่มีำกกว่ำ 600 ลำ้นคน และพฤตกิรรมของคนทีเ่ริม่
หนัมำใหค้วำมสนใจกบัธุรกจิขำยตรงกนัมำกขึน้ รวมถงึขนบธรรมเนียมประเพณีที่มคีวำมสอดคลอ้งกบัแนวทำงกำรท ำ
ธุรกจิขำยตรงอกีเช่นกนั สำมำรถพจิำรณำไดจ้ำกบรษิทัขำยตรงจำกต่ำงประเทศทีเ่ขำ้มำด ำเนินกจิกำรในภูมภิำคอำเซยีน
เป็นจ ำนวนมำก 

ปัจจุบัน ในภูมิภำคอำเซียนได้จัดตัง้สมำคมขำยตรงอำเซียนขึ้นมำในชื่อ ASEAN DSAs (Direct 
Selling Association) ประกอบด้วย 6 ประเทศ ได้แก่ มำเลเซยี, ไทย, ฟิลปิปินส,์ อนิโดนีเซยี, เวยีดนำม และสงิคโปร์ 
ส ำหรบัประเทศที่เหลอืในกลุ่มอำเซยีน ได้แก่ บรูไน กมัพูชำ ลำว และพม่ำ ยงัไม่มสีมำคมขำยตรงและไม่มีกฎหมำย
เกีย่วกบัธุรกจิขำยตรงรองรบัอย่ำงชดัเจน กำรรวมตวักนัของสมำคมขำยตรงอำเซยีน จะช่วยเสรมิสรำ้งควำมร่วมมอืกนั
ของสมำคมในกลุ่มประเทศอำเซยีน เพื่อแลกเปลี่ยนควำมรู้ของบุคลำกร กำรท ำตลำดต่ำงประเทศ และแนวคดิในกำร
ด ำเนินกจิกำร โดยร่วมกนัสรำ้งประโยชน์ในระดบัภูมภิำค เพื่อใหผู้ป้ระกอบกำรสำมำรถเตบิโตและขยำยธุรกจิไปสู่ระดบั
ภูมภิำคไดส้ะดวกและมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ รวมถึงช่วยต่อต้ำนพฤตกิรรมทีท่ ำใหก้ำรขำยตรงดูขำดควำมน่ำเชื่อถอื เช่น 
กำรแชรล์กูโซ่ เป็นตน้ 

ส ำหรบัประเทศไทย มูลค่ำตลำดรวมสุทธขิองธุรกจิขำยตรงปี 2562 เท่ำกบั 70,100 ลำ้นบำท คดิเป็น
มูลค่ำอนัดบั 2 ในภูมภิำคอำเซยีน รองจำกประเทศมำเลเซยี จ ำนวนนักธุรกจิและสมำชกิ 11.18 ลำ้นคน (รวมนักธุรกจิที่
มีสถำนะ Active และ Non – Active) มีบริษัทที่เป็นสมำชิกสมำคมกำรขำยตรงไทยจ ำนวน 32 บริษัท และที่ส ำคญัมี
กฎหมำยขำยตรงรองรบัและต้องขออนุญำตในกำรประกอบธุรกจิขำยตรง ซึ่งจำกภำพรวมอุตสำหกรรมธุรกจิขำยตรง 
พจิำรณำไดว้่ำ อุตสำหกรรมธุรกจิขำยตรงมอีตัรำกำรเตบิโตเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่องจำกปี 2557 เป็นตน้มำ สง่ผลใหเ้กดิกำร
แข่งขนัภำยในอุตสำหกรรมที่รุนแรงจำกคู่แข่งรำยใหญ่ในอุตสำหกรรม รวมถึงกำรแย่งชงิส่วนแบ่งทำงกำรตลำดของ
ผู้ประกอบกำรรำยใหม่ ๆ เนื่องจำกอุตสำหกรรมขำยตรงเป็นอุตสำหกรรมที่เริม่ประกอบกจิกำรได้ง่ำยและผลติภณัฑ์      
แต่ละบรษิทัมคีวำมคลำ้ยคลงึกนั ประกอบกบัมสีนิคำ้ทดแทนทีห่ลำกหลำย ดงันัน้บรษิทัทีอ่ยู่ในอุตสำหกรรมจงึตอ้งมกีำร
ปรบัตวัเพื่อเตรยีมควำมพรอ้มแก่กำรแขง่ขนัทีรุ่นแรงในอนำคต  
 

มูลค่าตลาดรวมสุทธิของธรุกิจขายตรงในประเทศไทยปี 2557 - 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทีม่ำ : สมำคมขำยตรงไทย (TDSA) 
   2557           2558           2559           2560            2561           2562 

ล้า
นบ

าท
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จ านวนนักธรุกิจขายตรงในประเทศไทยปี 2557 - 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทีม่ำ : สมำคมขำยตรงไทย (TDSA) 
 

ส ำหรบัภำพรวมอุตสำหกรรมผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร ซึง่เป็นกลุ่มผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัฯ นิวทรนิลั 
(Nutrinal) พบว่ำ อุตสำหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรในภูมิภำคเอเชียเป็นตลำดที่มีขนำดใหญ่ที่สุดในโลก ทัง้นี้  
พฤติกรรมของกลุ่มผู้บรโิภคในแต่ละกลุ่มอำจมคีวำมแตกต่ำงกนัในแต่ละกลุ่มผู้บรโิภค โดยสำมำรถแบ่งกลุ่มผูบ้รโิภค    
ไดเ้ป็น 2 กลุ่ม ทีค่ำดว่ำจะเป็นกลุ่มเป้ำหมำยส ำคญัของอุตสำหกรรมผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร ดงันี้ 
  

กลุ่มผูส้งูอำยุ (Older) 
จำกโครงสรำ้งของประชำกรไทยทีเ่ปลีย่นแปลงไปสู่สงัคมผูส้งูอำยุ ท ำใหป้ฏเิสธไม่ไดว้่ำกลุ่มผูส้งูอำยุ

จะเป็นเป้ำหมำยหลักส ำหรบัอุตสำหกรรมนี้ในอนำคต เพรำะมีควำมต้องกำรในผลิตภัณฑ์เพื่อบ ำรุงรักษำสุขภำพ         
ช่วยรกัษำอำกำรเจบ็ป่วย ช่วยอ ำนวยควำมสะดวกในกำรใชช้วีติ และเพื่อลดโอกำสเจบ็ป่วยลง ซึง่ตวัแปรส ำคญัในกำร
เขำ้ถงึกลุ่มผูบ้รโิภคดงักล่ำว คอื คุณภำพและควำมน่ำเชื่อถอืของผลติภณัฑแ์ละบรกิำร รวมถงึวธิกีำรน ำเสนอแก่ผูบ้รโิภค
กลุ่มดงักล่ำว อย่ำงไรกต็ำม ดว้ยขอ้จ ำกดัดำ้นก ำลงัซือ้ของผูส้งูอำยุทีไ่ม่สงูมำกนัก รวมถงึอำจต้องค ำนึงถงึก ำลงัซือ้ของ
ผู้ดูแล เช่น บุตรหลำน ด้วยเช่นกนั ดงันัน้ กำรน ำเสนอสนิค้ำเพื่อเจำะตลำดกลุ่มผู้สูงอำยุ อำจจะต้องค ำนึงถึงควำม       
พงึพอใจของ บุตรหลำน ซึง่เป็นคนทีต่ดัสนิใจเลอืกซือ้สนิคำ้ใหก้บักลุ่มผูส้งูอำยุดว้ย 

 

  กลุ่มคนรุ่นใหม่  
กลุ่มคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มคนที่เติบโตมำพร้อมกับกำรพัฒนำของเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตและ

โทรศพัทม์อืถอื ช่วงอำยุประมำณ 17 – 37 ปี ซึง่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยหลกัของบรษิทัฯ เน่ืองจำกตลำดมขีนำดใหญ่ทีส่ดุและ
ผู้บรโิภคในช่วงอำยุดงักล่ำวมกี ำลงัซื้อสูง ทัง้นี้ กำรเขำ้ถึงผู้บรโิภคกลุ่มดงักล่ำว จะมคีวำมแตกต่ำงจำกกลุ่มผู้สูงอำยุ 
กล่ำวคอื กลุ่มคนรุ่นใหม่จะมีพฤตกิรรมหรอืไลฟ์สไตลท์ีโ่ดดเด่น เช่น กำรรกัอสิระ และกำรมอีสิระทำงควำมคดิ มคีวำม
ยดืหยุ่น สำมำรถปรบัตวัใหเ้ขำ้กบัทุกสถำนกำรณ์ไดด้ ีไม่ชอบหมกมุ่นกบักำรท ำงำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งมำกเกนิไป ดงันัน้ 
คนกลุ่มนี้จงึมพีฤตกิรรมกำรบรโิภคทีไ่ม่ยดึตดิกบัสนิคำ้แบรนดใ์ดแบรนดห์นึ่งเป็นพเิศษ แต่ชอบทีจ่ะเปลีย่นแปลง หำก
คนกลุ่มนี้รู้สกึพงึพอใจในแบรนด์อื่นๆ มำกกว่ำ นอกจำกนี้ กลุ่มคนรุ่นใหม่ยงัมพีฤติกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบัโลกโซเชี่ยล
ออนไลน์เป็นพเิศษ กำรโฆษณำทำงสื่อออนไลน์จะสำมำรถเขำ้ถงึผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ไดด้ยีิง่ขึน้ และมกัเชื่อกำรบอกเล่ำแบบ
บอกต่อ (Word of Mouth) จำกเพื่อนหรอืบุคคลทีน่่ำเชื่อถอืมำกกว่ำ เช่น Beauty Blogger หรอื Youtuber 
 
 
 
 
 
 

   2557           2558           2559           2560            2561           2562 
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(9) การแข่งขนัภายในอตุสาหกรรม 
การแข่งขนัภายในธรุกิจขายตรง MLM  

  บรษิทัฯ ด ำเนินกจิกำรในรูปแบบธุรกจิขำยตรง MLM ซึง่ในธุรกจิดงักล่ำวมผีูป้ระกอบกำรเป็นจ ำนวน
มำก  ทัง้ผูป้ระกอบกำรภำยในประเทศและผูป้ระกอบกำรจำกต่ำงประเทศทีเ่ขำ้มำท ำกำรตลำดในประเทศไทย ส่งผลให้
ธุรกจิดงักล่ำว มกีำรแข่งขนัที่สูงมำก โดยมผีู้ประกอบกำรรำยใหญ่ประมำณ 5 - 6 รำย ที่ครองส่วนแบ่งทำงกำรตลำด
ประมำณร้อยละ 40 พจิำรณำจำกรำยได้รวม ส่งผลให้แต่ละบรษิทัฯ ต้องวำงแผนกำรจ่ำยผลตอบแทนให้นักธุรกจิของ
ตนเองอย่ำงเหมำะสม เพื่อใหเ้กดิควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและรกัษำระดบัผลก ำไรของบรษิทั 
  

ทัง้นี้ ผูป้ระกอบกำรทีบ่รษิทัฯ พจิำรณำว่ำเป็นคู่แขง่ทำงตรง มรีำยละเอยีดดงันี้  
1. แอมเวย ์(AMWAY) 
 
 
 

แอมเวย ์คอรป์อเรชัน่ เป็นบรษิทัในเครอืของอลัตคิอร ์องิค ์ด ำเนินธุรกจิขำยตรงดว้ยระบบกำรตลำดหลำยชัน้ 
(Multi-Level Marketing : MLM) ส ำหรบัแอมเวย์ ประเทศไทย ได้จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 4 พฤษภำคม พ.ศ. 2530 ปัจจุบนั 
ส ำนักงำนใหญ่ตัง้อยู่บนถนนรำมค ำแหง กรุงเทพมหำนคร ดว้ยพืน้ทีส่ ำนักงำนกว่ำ 9,440 ตำรำงเมตร และมศีูนยบ์รกิำร
อยู่ 83 แห่งทัว่ประเทศ และมผีลติภณัฑ์คุณภำพจ ำหน่ำยกว่ำ 500 รำยกำร พร้อมเป็นบรษิัทขำยตรงที่เป็นเครือข่ำย
ผูบ้รโิภค (Consumer Network) ทีม่ยีอดธุรกจิเป็นอนัดบั 1 ของไทยและของโลก ปัจจุบนั แอมเวยป์ระเทศไทยมนีกัธุรกจิ
แอมเวยท์ีม่สีถำนะ Active จ ำนวนทัง้สิน้ 330,000 คน 

ผลติภณัฑ์แอมเวย์ในแต่ละประเทศอำจจ ำหน่ำยผลติภณัฑท์ี่แตกต่ำงกนั ขึน้อยู่กบัพฤติกรรมกำรบรโิภคของ
ผู้บริโภค และข้อก ำหนดในกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ของแต่ละประเทศ แต่ถ้ำเป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเดียวกันจะมีชื่อ
ผลติภณัฑเ์ดยีวกนัและมมีำตรฐำนเดยีวกนัทัว่โลก ส ำหรบัประเทศไทยแบ่งกลุ่มผลติภณัฑด์งันี้ 

• ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภำพ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร ผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออำหำร เครื่องกรองน ้ ำ      

เครื่องกรองอำกำศ 

• ผลติภณัฑค์วำมงำม ไดแ้ก่ ผลติภณัฑบ์ ำรุงผวิหน้ำ เครื่องส ำอำง  
• ผลิตภัณฑ์ส ำหรบัเรือนร่ำง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดูแลเรือนร่ำง ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปำกและฟัน ผลิตภณัฑ์      

จดัแต่งทรงผม น ้ำหอม 

• ผลติภณัฑส์ ำหรบับำ้น ไดแ้ก่ ผลติภณัฑใ์นครวัเรอืน ผลติภณัฑเ์ครื่องครวั 

• ผลติภณัฑก์ำรเกษตร ไดแ้ก่ ปุ๋ ยธำตุอำหำรหลกั-รอง สำรเสรมิประสทิธภิำพ 

• ผลติภณัฑอ์ื่น ๆ  
นอกจำกนี้ แอมเวย์ประเทศไทย ยงัเป็นช่องทำงกำรจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์คุณภำพภำยใต้แบรนด์ชัน้น ำทัง้ใน

ประเทศและต่ำงประเทศอกีหลำกหลำยผลติภณัฑใ์นชื่อของ ผลติภณัฑเ์พอรเ์ซอนอล ชอ็ปเปอรส์ แคต็ตำลอ็ก  
ทีม่ำ : https://www.amwayshopping.com/th 
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2. กฟิฟำรนี (Giffarine)  
 

 
บรษิทั กฟิฟำรนี สกำยไลน์ ยูนิตี้ จ ำกดั ก่อตัง้ขึน้เมื่อ วนัที ่17 มนีำคม 2539 จำกควำมมุ่งมัน่ของคณะแพทย์

และเภสชักรไทยทีต่ัง้ใจจะน ำควำมรู ้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในกำรคน้ควำ้และวจิยัมำพฒันำผลติภณัฑค์ุณภำพ
เพื่อคนไทย โดยมวีตัถุประสงคจ์ะน ำเสนอผลติภณัฑค์ุณภำพในรำคำทียุ่ตธิรรม ผูบ้รโิภคสำมำรถซือ้ใชไ้ดอ้ย่ำงต่อเน่ือง 
ภำยใต้แบรนด ์Giffarine ซึ่งผลติภณัฑท์ัง้หมดผลติจำกโรงงำนในกลุ่มบรษิทักฟิฟำรนี ที่ได้รบัมำตรฐำนกำรผลติระดบั
สำกล  

ปัจจุบนับรษิทักฟิฟำรนี มศีนูยบ์รกิำรทัง้หมด 96 แห่งทัว่ประเทศ มนีกัธุรกจิในเครอืกว่ำ 300,000 คน นอกจำก
กำรขยำยเครอืข่ำยสมำชกิในประเทศแล้ว กฟิฟำรนียงัได้ส่งออกสนิค้ำไปยงักว่ำ 40 ประเทศทัว่โลก อำท ิออสเตรเลยี 
ฮ่องกง เกำหล ีเยอรมนี สหรฐัอเมรกิำ องักฤษ ญีปุ่่ น เป็นตน้ อกีทัง้ยงัมนีโยบำยเชงิรุกในกำรขยำยธุรกจิในรปูแบบ MLM 
ในภูมภิำคเอเชยี ผ่ำนกำรใหใ้บอนุญำตกำรด ำเนินธุรกจิ ปัจจุบนับรษิทัไดด้ ำเนินธุรกจิเครอืขำ่ยในประเทศพม่ำ มำเลเซยี 
รำชอำณำจกัรกมัพชูำ เป็นตน้ หำกพจิำรณำในแง่ของผลติภณัฑ ์กฟิฟำรนีแบ่งกลุ่มผลติภณัฑด์งันี้ 

• ผลติภณัฑเ์พื่อสขุภำพและคุณภำพชวีติ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร น ้ำผลไม ้ 
• ผลติภณัฑอ์ำหำร ไดแ้ก่ อำหำรเพื่อสขุภำพ เบเกอรี ่เครื่องปรุงรส 

• ผลติภณัฑเ์ครื่องส ำอำง  
• ผลติภณัฑเ์พื่อควำมงำมและของใชส้ว่นตวั ไดแ้ก่ ผลติภณัฑด์แูลผวิหน้ำ ผลติภณัฑส์ ำหรบัเดก็ ผลติภณัฑ์

ดแูลช่องปำกและฟัน 

• ผลติภณัฑข์องใชใ้นบำ้นทัว่ไป ไดแ้ก่ ผลติภณัฑท์ ำควำมสะอำด เครื่องกรองน ้ำ 

ทีม่ำ : https://www.giffarine.com 
 

3. ยนูิซติ ิ(Unicity)  

 
 
 
 
ยนูิซติีเ้ป็นบรษิทัธุรกจิเครอืขำ่ยสญัชำตอิเมรกินั ซึง่เป็นผูน้ ำในดำ้นกำรผลติผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร และกำรดแูล

สุขภำพ โดยมปีณิธำนในกำรด ำเนินธุรกจิว่ำ นักธุรกจิทุกท่ำนสำมำรถประสบควำมส ำเรจ็และบรรลุถงึเป้ำหมำยภำยใต้
แรงบนัดำลใจที่เกดิจำกกำรแบ่งปันสิง่ดีๆ  ให้กบัผู้คนทีอ่ยู่รอบขำ้ง โดยเชื่อว่ำโครงสร้ำงโอกำสทำงธุรกจิทีข่องบรษิทัฯ     
จะมสีว่นช่วยคนอกีหลำยพนัคนทัว่โลกใหม้ชีวีติทีด่ยีิง่ขึน้ 

บรษิัท ยูนิซติี้ มำร์เกต็ติ้ง (ไทยแลนด์) จ ำกดั ได้เริม่ก่อตัง้ในประเทศไทย เมื่อวนัที่ 27 สงิหำคม พ.ศ. 2545 
ส ำนักงำนแรกในประเทศไทยตัง้อยู่ที่ช ัน้ 8 อำคำรสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด ถนนรัชดำภิเษก เขตห้วยขวำง 
กรุงเทพมหำนคร ปัจจุบนั จนปัจจุบนั ยนูิซติีม้ผีลติภณัฑท์ีเ่ป็นทีรู่จ้กัอย่ำงแพร่หลำยในตลำดทัง้ในและต่ำงประเทศ 

ปัจจุบนั บรษิทัมผีลติภณัฑท์ีห่ลำกหลำย โดยเน้นไปทีผ่ลติภณัฑเ์พื่อสุขภำพเป็นหลกั ซึง่สำมำรถจ ำแนกตำม
กลุ่มประเภทได ้ดงันี้  

• ผลติภณัฑเ์พื่อสขุภำพ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร ผลติภณัฑบ์ ำรุงกระดกูและขอ้ วติำมนิ 

• ผลติภณัฑเ์ครื่องส ำอำง  
• ผลติภณัฑเ์พื่อควำมงำม ไดแ้ก่ ผลติภณัฑบ์ ำรุงผวิพรรณ  
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• สบู่ ครมีกนัแดด 

• ผลติภณัฑข์องใชท้ัว่ไป ไดแ้ก่ เครื่องกรองน ้ำ เครื่องฟอกอำกำศ 

ทีม่ำ : https://www.unicity.com/tha/ 
  

4. นูสกนิ (Nuskin) 

 
  
 
 
นู สกิน เอนเตอร์ไพรซ์ บริษัทเครือข่ำยสัญชำติอเมริกัน ก่อตัง้ขึ้นเมื่อปี 2527 ที่ประเทศสหรัฐอเมริกำ         

เมอืงโปรโว รฐัยทู่ำห ์บรษิทัมุ่งเน้นในกำรพฒันำผลติภณัฑเ์สรมิอำหำรเป็นหลกั ภำยใตแ้บรนด ์Nuskin และ Pharmanex  
จำกำรเลง็เหน็ศกัยภำพของกำรเจรญิเตบิโตของธุรกจิขำยตรงในประเทศไทย บรษิทัจงึเขำ้มำเปิดด ำเนินกำรใน

ประเทศไทยเมื่อวนัที ่13 มนีำคม 2540 ดว้ยควำมมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันำคุณภำพชวีติ และควำมเป็นอยู่ของคนไทย ดว้ยกำร
น ำเสนอผลติภณัฑเ์พื่อควำมงำมและสขุภำพ พรอ้มทัง้สรำ้งโอกำสทำงธุรกจิใหแ้ก่นกัธุรกจิของบรษิทั  

ปัจจุบนั นู สกนิ ประเทศไทย เปิดด ำเนินกำรทัง้ในกรุงเทพฯ และต่ำงจงัหวดั เพื่อให้เป็นศูนยก์ลำงใหบ้รกิำร   
แก่สมำชกิ และผูแ้ทนจ ำหน่ำยทัว่ประเทศ โดยมสี ำนักงำนใหญ่อยู่ทีอ่ำคำรส ำนักงำนจตุัรสั จำมจุร ีชัน้ 15 เขตปทุมวนั       
ซึ่งเป็นแหล่งธุรกิจใจกลำงกรุงเทพฯ สร้ำงควำมคล่องตัวให้แก่ผู้มำใช้บริกำรได้สะดวกยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัท       
ส่วนใหญ่ เน้นเรื่องผลติภณัฑเ์พื่อควำมงำมเป็นพเิศษ ไดแ้ก่ ผลติภณัฑบ์ ำรุงผวิพรรณ และยงัมผีลติภณัฑใ์นหมดอื่นๆ   
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัควำมงำมและสขุภำพ โดยสำมำรถจ ำแนกตำมกลุ่มผลติภณัฑ ์ไดด้งันี้  

• ผลติภณัฑเ์พื่อควำมงำม ไดแ้ก่ ผลติภณัฑบ์ ำรุงผวิพรรณหน้ำ ผลติภณัฑด์แูลผวิกำย  
• ผลติภณัฑเ์ครื่องส ำอำง  
• ผลติภณัฑข์องใชท้ัว่ไป ไดแ้ก่ ผลติภณัฑบ์ ำรุงช่องปำก 

ทีม่ำ : https://www.nuskin.com 
 

ตารางสรปุผลิตภณัฑข์องผูป้ระกอบการ MLM แยกตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์
 ซคัเซสมอร ์ แอมเวย ์ กฟิฟำรนี ยนูิซติี ้ นู สกนิ 

กลุ่มผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
กลุ่มผลติภณัฑ ์Skin & Cosmetic ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
กลุ่มผลติภณัฑข์องใชส้ว่นตวั ✓  ✓  ✓  - ✓  
กลุ่มผลติภณัฑข์องใชใ้นครวัเรอืน ✓  ✓  ✓  - - 

กลุ่มผลติภณัฑท์ำงกำรเกษตร ✓  ✓  - - - 

กลุ่มผลติภณัฑเ์กีย่วกบัเทคโนโลย ี
(เครือ่งกรองน ้ำ เครือ่งฟอกอำกำศ) 

✓  
 (เครือ่งกรองน ้ำ) 

✓  ✓  
(เครือ่งกรองน ้ำ) 

✓  
(เครือ่งฟอกอำกำศ) 

- 

กลุ่มผลติภณัฑเ์ครือ่งครวั - ✓  - - - 

กลุ่มผลติภณัฑเ์ครือ่งออกก ำลงักำย - ✓  - - - 

 

  ทีม่ำ : Website บรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
 
 
 

https://www.unicity.com/tha/
https://www.nuskin.com/
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3. การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
(1) กระบวนการผลิต 

กรณีว่าจ้างผูผ้ลิตภายนอก 
  บริษัทฯ มีกำรว่ำจ้ำงผู้ผลิตภำยนอกเป็นผู้ผลิตสินค้ำในรูปแบบ OEM (Original Equipment 
Manufacturing) ซึ่งบริษัทฯ จะเป็นผู้ก ำหนดสูตรผลิตภัณฑ์และคุณภำพสินค้ำด้วยตนเอง ซึ่งกรรมสิทธิใ์นสูตรของ
ผลิตภัณฑ์จะเป็นของบริษัทฯ และผลิตภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำของบริษัทฯ ทัง้นี้ บริษัทฯ จะให้ผู้ผลิตเป็นผู้จดัหำ
วตัถุดบิในกำรผลติเองทัง้หมด มเีพยีงบำงผลติภณัฑเ์ท่ำนัน้ทีบ่รษิทัฯ จะเป็นผูจ้ดัหำวตัถุดบิเองบำงสว่น และผูผ้ลติจะเป็น
ผูด้ ำเนินกำรขอขึน้ทะเบยีนผลติภณัฑก์บัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง เนื่องจำกตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขและกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ก ำหนดใหผู้ม้สีทิธใินกำรขอขึน้ทะเบยีนผลติภณัฑจ์ะตอ้งเป็นผูผ้ลติเพยีงเท่ำนัน้ ดงันัน้ เลขทีอ่ย. และ
เลขที่จดแจง้จงึเป็นกรรมสทิธิข์องผู้ผลติ อย่ำงไรกต็ำม หำกบรษิัทฯ มคีวำมประสงคจ์ะด ำเนินกำรเปลี่ยนผู้ผลติจะต้อง
ด ำเนินกำรขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่โดยผู้ผลิตรำยใหม่  เนื่องจำกเลขที่อย. และเลขจดแจ้งจะไม่สำมำรถด ำเนิน
โอนยำ้ยได ้ซึง่บรษิทัฯ สำมำรถใชส้ตูรกำรผลติทีบ่รษิทัฯ เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิใ์นกำรใชย้ื่นค ำขอใหม่ได ้ 
 

ทัง้นี้ ขัน้ตอนกระบวนกำรจดัหำผลติภณัฑแ์ละกำรผลติจำกผูผ้ลติภำยนอก ดงันี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. ศกึษำควำมต้องกำรของผูบ้รโิภค ภำพรวมตลำด และคำดกำรณ์แนวโน้ม (Trend) ในอนำคต โดย
บรษิทัฯ จะท ำกำรศกึษำพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคอย่ำงละเอยีดถี่ถ้วน  และวเิครำะหถ์งึควำมเป็นไป
ไดใ้นกำรออกผลติภณัฑใ์หม่ๆ ทีส่ำมำรถตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภคในช่วงเวลำดงักล่ำว 
รวมถึงควำมเป็นไปได้ในกำรปรับปรุงสูตรของผลิตภัณฑ์ที่จ ำหน่ำยอยู่แล้วของบริษัทฯ  ให้มี
ประสทิธภิำพยิง่ขึน้ เพื่อเพิม่/รกัษำสว่นแบ่งทำงกำรตลำดของผลติภณัฑน์ัน้ๆ ต่อไป  

2. ก ำหนดสูตรผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้น รวมถึงสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ โดยหำรือร่วมกันระหว่ำง       
ทมีผูบ้รหิำรและฝ่ำย Product Development ของบรษิทัฯ 
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3. ตดิต่อคดัเลอืกผูผ้ลติภำยนอก โดยคดัเลอืกมำจ ำนวนอย่ำงน้อย 3 รำย โดยคดัเลอืกจำกใบรบัรอง
คุณภำพและมำตรฐำนสำกล เช่น GMP อย. บริษัทฯ จะระบุควำมต้องกำรในผลิตภัณฑ์            
สตูรผลติภณัฑใ์นเบือ้งตน้ ใหแ้ก่ผูผ้ลติ เพื่อใหผู้ผ้ลติทัง้ 3 รำย ส่งตวัอย่ำงผลติภณัฑม์ำใหบ้รษิทัฯ 
ท ำกำรคดัเลอืกต่อไป 

4. บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ผลิตให้เหลือเพียงรำยเดียว โดยคัดเลือกผู้ผลิตที่ตัวอย่ำงผลิตภัณฑ์ได้
มำตรฐำนและมคีุณภำพดทีีส่ดุ 

5. ทีม Product Development ของบริษัทฯ จะท ำงำนร่วมกับผู้ผลิตเพื่อพัฒนำปรับปรุงสูตรของ
ตวัอย่ำงผลติภณัฑใ์หด้ยีิง่ขึน้ เพื่อเพิม่สรรพคุณ/สำรอำหำร และ/หรอื ปรบัปรุงรสชำตใิหด้ยีิง่ขึน้ 
เป็นต้น โดยจะมกีำรทดสอบประสทิธภิำพกบักลุ่มตวัอย่ำง เพื่อใหส้ำมำรถสงัเกตผลลพัธไ์ดอ้ย่ำง
ชดัเจน และน ำไปพฒันำต่อไป 

6. เมื่อได้ผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ผู้ผลิตจะด ำเนินกำรขออย. เลขที่จดแจ้ง และ /หรือ ฮำลำล จำก
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และบริษัทฯ จะน ำผลิตภัณฑ์ดังกล่ำวไปจดเครื่องหมำยกำรค้ำที่กรม
ทรพัยส์นิทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย ์ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยเพยีงรำยเดยีวของผูผ้ลติ
ในผลติภณัฑด์งักล่ำว (Exclusive) 

7. ฝ่ำยบริหำรและทีมขำยของบริษัทฯ จะท ำงำนร่วมกันเพื่อวำงแผนกำรผลิตให้อยู่ในระดับ               
ทีเ่หมำะสม โดยประเมนิจำกปรมิำณสนิคำ้คงเหลอืในช่วง 1 – 2 เดอืนขำ้งหน้ำและกำรคำดกำรณ์
สภำวะตลำด 

8. เริม่กระบวนกำรสัง่ผลติสนิค้ำ โดยมกีำรมัดจ ำร้อยละ 30 – 50 ของมูลค่ำที่ส ัง่ผลติในแต่ละล็อต                
และระยะเวลำเครดติเฉลี่ยประมำณ 30 วนั โดยเงื่อนไขทัง้หมดขึน้อยู่กบัขอ้ตกลงระหว่ำงผูผ้ลติ
และบรษิทัฯ 

9. สง่มอบผลติภณัฑใ์หแ้ก่นกัธุรกจิ / ตวัแทนจดัจ ำหน่ำย 
 

กรณีผลิตสินค้าท่ีโรงงานของตนเอง 

ปัจจุบนั บรษิทัย่อยภำยในกลุ่มบรษิทัฯ (SML) มโีรงงำนผลติสนิคำ้เป็นของตวัเอง ตัง้อยู่ที ่892 ถนน
ลำดกระบงั แขวงลำดกระบงั เขตลำดกระบงั กรุงเทพฯ 10520 และมกี ำลงักำรผลติรวมประมำณ 15,000 ชิ้นต่อเดอืน 
โดยปัจจุบันสินค้ำที่ SML เป็นผู้ผลิตเอง มีทัง้หมด 5 SKUs ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร F4, Orysamin, Right, 
Phytaplex และ Vistaplex โดยทำงฝ่ำย Product Development กบัผูบ้รหิำรจะร่วมพฒันำสตูรผลติภณัฑ ์ก ำหนดวตัถุดบิ
ทีต่อ้งใชท้ัง้หมด  

กำรจดัซือ้วตัถุดบิในปัจจุบนั SML จะเป็นผูจ้ดัซือ้วตัถุดบิดว้ยตนเอง โดยวตัถุดบิทีจ่ดัซือ้เป็นวตัถุดิบ  
ที่ใช้ทัว่ไปในอุตสำหกรรม ไม่เฉพำะเจำะจงจำกเจ้ำใดเจ้ำหนึ่ง และจดัซื้อจำกบุคคลภำยนอกที่ไม่มคีวำมเกี่ยวโยงกบั
บรษิทัฯ 

ทัง้นี้ ในเดอืนมนีำคม 2563 บรษิัทฯ ได้เขำ้ซื้อหุ้นของบรษิทั เอสซเีอม็ อนิโนเวทฟี จ ำกดั (“SMI”) ซึ่ง
เป็นบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย ในสดัส่วนรอ้ยละ 55 ของทุนจดทะเบยีนทีอ่อกและช ำระแลว้ ซึง่จะด ำเนินกำรใหเ้ป็น
โรงงำนผลติสนิค้ำแห่งใหม่ของบรษิัทฯ เพื่อประโยชน์ด้ำนกำรประหยดัต้นทุนกำรผลติ รวมถึงควำมยดืหยุ่นในกำรวำง
แผนกำรผลติสนิคำ้ในระยะยำว โดยสำมำรถพจิำรณำขอ้มลูเพิม่เตมิไดใ้นสว่นที ่2.2.6 โครงกำรในอนำคต 
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การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาและหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง 

ตำมประกำศกระทรวงสำธำรณสุขและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งเรื่อง กำร
ขึ้นทะเบียน กำรออกใบส ำคญั และกำรต่ออำยุใบส ำคญัได้ก ำหนดว่ำ ผู้ที่มีสทิธิในกำรขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำหรอืขึน้ทะเบยีนสูตรปุ๋ ยกบักรมวชิำกำรเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คอื 
ผูผ้ลติซึง่เป็นเจำ้ของโรงงำน ดงันัน้เลขอย. และเลขทีจ่ดแจง้จงึเป็นกรรมสทิธิข์องผูผ้ลติ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึไม่สำมำรถเป็น
ผูข้อขึน้ทะเบยีนผลติภณัฑ์กบัส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ หรอืขอขึน้ทะเบยีนสตูรปุ๋ ยกบักรมวชิำกำรเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ และไม่สำมำรถเขำ้รบัโอนกรรมสทิธิใ์นเลขอย. หรอืเลขที่จดแจ้งจำกผู้ผลติรำยเดมิได้ 
ทัง้น้ี กรรมสทิธิใ์นสูตรกำรผลติจะเป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ เน่ืองจำกเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ตกลงในสญัญำว่ำจ้ำงผลติ
สนิคำ้ทีต่กลงระหว่ำงบรษิทัฯ กบัผูผ้ลติสนิคำ้ ซึง่บรษิทัฯ มสีทิธใินสตูรกำรผลติดงักล่ำวตำมทีร่ะบุในสญัญำ  
  ดังนัน้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีควำมประสงค์ที่จะเปลี่ยนผู้ผลิตสินค้ำ บริษัทฯ จะต้องด ำเนินกำรขึ้น
ทะเบยีนผลติภณัฑก์บัหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งใหม่อกีครัง้หนึ่ง ซึง่สำมำรถใชส้ตูรกำรผลติเดมิและเครื่องหมำยกำรคำ้เดมิใน
กำรขอขึน้ทะเบยีนได ้ โดยเมื่อท ำกำรยกเลกิสญัญำผูผ้ลติสนิคำ้รำยเดมิแลว้ ผูผ้ลติรำยเดมิจะไม่สำมำรถด ำเนินกำรผลติ
ภำยใตส้ตูรกำรผลติทีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องบรษิทัฯ ไดอ้กี  
 

(2) กระบวนการด าเนินการของนักธรุกิจและตวัแทนจ าหน่าย 
  ขัน้ตอนการด าเนินงานของนักธรุกิจ 
  ขัน้ตอนในกำรด ำเนินงำนของธุรกิจเริ่มตัง้แต่กำรสมัครสมำชิกเข้ำมำเป็นนักธุรกิจของบริษัทฯ          

จนจ ำหน่ำยสนิคำ้แก่ผูบ้รโิภค มขี ัน้ตอนกำรด ำเนินกำรดงันี้  
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ล าดบั ขัน้ตอน รายละเอียด 
1 สมคัรสมำชกิ  • ผู้ที่สนใจสำมำรถสมคัรสมำชิกเป็นนักธุรกิจของบริษัทฯ ได้โดยมีค่ำสมคัร 300 

บำท สมคัรโดยยื่นเอกสำรทีศู่นยบ์รกิำรหรอืสมคัรออนไลน์ ผูส้มคัรต้องเป็นบุคคล
ทัว่ไปทีม่อีำยุ 18 ปีบรบิรูณ์ ขึน้ไป  รำยละเอยีดเกีย่วกบักำรสมคัรสมำชกิ สำมำรถ
พจิำรณำเพิม่เตมิไดใ้นขอ้ 2.2.4 

2 สัง่ซือ้สนิคำ้ • นักธุรกจิสัง่ซื้อสนิค้ำกบับรษิัทฯ ผ่ำนหน้ำร้ำน โทรศพัท์ หรอืออนไลน์ โดยจะได้
คะแนนพวี ีตำมเงื่อนไขเมื่อสัง่ซื้อสนิค้ำ กำรสัง่ซือ้แบ่งได้เป็น (1) กำรสัง่ซื้อปกติ 
(ROC) และ (2) กำรสัง่ซื้อพิเศษ (BMC) โดยสำมำรถพิจำรณำเพิ่มเติมได้ใน        
ขอ้ 2.2.6 

3 ช ำระเงนิ นักธุรกิจสำมำรถช ำระเงินด้วยตนเองที่ศูนย์บริกำร ที่เคำน์เตอร์ธนำคำร หรือตู้
เอทเีอม็ (ช ำระภำยในวนัถดัไปส ำหรบักำรสัง่ซือ้ทำงโทรศพัทแ์ละออนไลน์) 

4 จดัสง่สนิคำ้ นกัธุรกจิสำมำรถรบัสนิคำ้ดว้ยตนเองทีส่ำขำหรอืส ำนักงำนใหญ่ หรอืใหท้ำงบรษิทัฯ 
จดัส่ง ซึง่ค่ำบรกิำรจดัส่งขึน้อยู่กบัน ้ำหนัก ซึง่อำจจดัส่งฟรหีำกสัง่ซือ้ไดต้ำมเกณฑ์
ทีก่ ำหนด  

5 จ ำหน่ำยสนิคำ้ใหแ้ก่
ผูบ้รโิภค 

นักธุรกิจน ำสินค้ำไปจ ำหน่ำยต่อหรือใช้อุปโภคบริโภคเอง โดยบริษัทฯ มีกำร
ควบคุมรำคำขำยอย่ำงเขม้งวดไม่ใหเ้กนิรำคำขำยปลกีหรอืต ่ำกว่ำรำคำทีน่ักธุรกจิ
ซือ้จำกบรษิทัฯ 

 
ขัน้ตอนการด าเนินงานของตวัแทนจ าหน่ายสินค้า 

 
 
 
0 
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ล าดบั ขัน้ตอน รายละเอียด 
1 แต่งตัง้ตวัแทน  • บริษัทฯ แต่งตัง้บุคคลหรือนิติบุคคลในกำรเป็นตัวแทนในกำรจดัจ ำหน่ำยใน

รูปแบบ Non-exclusive โดยตวัแทนมหีน้ำทีด่ ำเนินธุรกจิในรูปแบบ MLM หรอื
กระจำยสนิคำ้ของบรษิทัฯ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ในพืน้ทีท่ีก่ ำหนด และมสีทิธิก์ำร
ใชแ้บรนด ์SUCCESSMORE 

2 สัง่ซือ้สนิคำ้ • ตวัแทนจ ำหน่ำยสัง่ซือ้สนิคำ้กบัทำงบรษิทัฯ โดยมรีำคำเป็นรำคำมำตรฐำนตำมที่
บริษัทฯ จ ำหน่ำย  โดยตัวแทนแต่ละรำยจะมีวงเงินจ ำกัดกำรสัง่ซื้อสินค้ำที่
แตกต่ำงกันไป  ทัง้ น้ี ตัวแทนอำจได้สิทธิใ์นกำรรับส่วนลดตำมที่บริษัทฯ 
เหน็สมควร 

3 ช ำระเงนิ ตัวแทนจ ำหน่ำยช ำระเงินเป็นไทยบำท โดยจะมีระยะเวลำเครดิตโดยเฉลี่ย
ประมำณ 60 - 120 วนันับตัง้แต่วนัส่งค ำสัง่ซือ้ ซึง่นอกจำกค่ำสนิคำ้แลว้ ตวัแทน
จ ำหน่ำยยงัตอ้งช ำระค่ำแรกเขำ้ และค่ำบรกิำรรำยปีใหแ้ก่บรษิทัฯ อกีดว้ย ซึง่แต่
ละรำยมเีงื่อนไขทีแ่ตกต่ำงกนัไป 

4 จดัสง่สนิคำ้ บรษิทัฯ จดัส่งสนิคำ้ใหต้วัแทนต่ำงประเทศดว้ยเงื่อนไข FOB ณ จุดจดัส่งสนิค้ำ
บรเิวณจงัหวดักรุงเทพฯ หนองคำย ตรำด ฯลฯ ขึน้อยู่กบัปลำยทำง ทัง้นี้ บรษิทัฯ 
ว่ำจ้ำงบุคคลภำยนอกเป็นผู้ขนส่งสินค้ำ โดยมีกำรรับประกันสินค้ำจำก
บุคคลภำยนอกดังกล่ำว หำกเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่ำงกำรขนส่งถึงตัวแทน
จ ำหน่ำย 

5 จ ำหน่ำยสนิคำ้ใหแ้ก่
ผูบ้รโิภค 

ตวัแทนน ำสนิคำ้ไปจ ำหน่ำยต่อใหแ้ก่นักธุรกจิในต่ำงประเทศ โดยบรษิทัฯ มกีำร
ควบคุมรำคำขำยอย่ำงเขม้งวดไม่ให้เกนิรำคำขำยปลกีหรอืต ่ำกว่ำรำคำตวัแทน
ซือ้จำกบรษิทัฯ 

 

4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
     บรษิทัฯ มรีำยกำรทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ ซึง่ประกอบดว้ย  

(1) สนิทรพัย์ถำวรหลกั ได้แก่ ที่ดนิ อำคำร ส่วนปรบัปรุงค่ำเช่ำ  เครื่องมือเครื่องใช ้ เครื่องตกแต่งและ
เครื่องใชส้ ำนกังำน  คอมพวิเตอร ์ ยำนพำหนะ           

(2) สนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตน ซึง่ประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ โปรแกรมคอมพวิเตอรร์ะหว่ำงตดิตัง้  
กำรซือ้ธุรกจิ       

(3) เครื่องหมำยกำรคำ้ ทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดทะเบยีนเครื่องหมำยกำรคำ้กบักรมทรพัยส์นิทำงปัญญำ กระทรวง
พำณิชย ์

(โปรดพจิำรณำตำมเอกสำรแนบ 4 รำยละเอยีดทรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิ) 
 

บรษิัทฯ ได้มกีำรท ำสญัญำประกนัภยัส ำหรบัคุ้มครองควำมเสีย่งที่อำจเกิดขึน้กบัธุรกจิและสนิทรพัย์ของ
บรษิทัฯ โดย ณ ปัจจุบนั มรีำยละเอยีดกรมธรรมป์ระกนัภยัของกลุ่มบรษิทัฯ มดีงันี้ 
 

ประเภทของประกนัภยั ท่ีตัง้ 
วงเงินประกนั  
(ล้านบาท) 

ระยะเวลาประกนั 
ผูร้บัผลประโยชน์
ตามกรมธรรม ์

ประกนัภยัควำมเสีย่งภยัทรพัยส์นิ    
(Industrial All Risks) 

เฟอร์นิเจอร์และสต๊อกสนิค้ำ
ทีส่ำขำทัง้หมดและส ำนักงำน
ใหญ่ของบริษัทฯ และ SML 
รวมถงึเฟอรน์ิเจอรต่์ำงๆ ของ 
SPT และ SMI 

205.83 1 พ.ค. 2564 -   
1 พ.ค. 2565 

บรษิทัฯ และ/หรอื 
SML และ/หรอื SPT 

และ/หรอื SMI 
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5. งานท่ียงัไมส่่งมอบ 
- ไม่ม ี- 

 

6. รางวลัและความส าเรจ็ 
รางวลัส าหรบับริษทัฯ 

• รำงวลั “Thailand's Smart Awards 2018” สำขำบรหิำรงำนและจดักำรธุรกจิยอดเยีย่ม ประเภทองค์กร 
โดยกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ ประจ ำปี 2561 

• รำงวัล “ชีวจิต Awards 2020”  สำขำ Innovation Reader's Vote จำกผลิตภัณฑ์ S.O.D More และ       
S Vera Plus 

• รำงวัลเหรียญทองในเวทีนำนำชำติ  “International Invention Innovation Competition in Canada, 
iCAN 2021 ประเทศแคนำดำ“  

 

รางวลัส าหรบันายแพทยสิ์ทธวีร ์เกียรติชวนันต ์(ประธานกรรมการบริหาร) 

• รำงวลั “บุคคลตัวอย่ำงในภำคธุรกิจของใช้ส่วนตวัและเวชภัณฑ์” ส ำหรบับุคคลตัวอย่ำงที่มคีุณภำพ 
ประจ ำปี 2560 

• รำงวลั “Asia Pacific Enterpreneurship Award 2018” สำขำบรหิำรธุรกจิ Direct Selling ซึ่งเป็นรำงวลั
ระดบัภูมภิำคเอเชยี – แปซฟิิก ประจ ำปี 2561 

 

รางวลัส าหรบันายนพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร (ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร) 

• โล่ประกำศเกยีรติคุณ “บุคคลต้นแบบที่ท ำคุณประโยชน์ด้ำนวชิำกำรใหก้บัอุตสำหกรรมขำยตรงไทย ” 
โดยวทิยำลยับนัฑติศกึษำดำ้นกำรจดักำร มหำวทิยำลยั ศรปีทุม ประจ ำปี 2559 

• รำงวลั “ผูบ้รหิำรดเีด่น แห่งปี 2559” โดยส ำนกันำยกรฐัมนตร ีประจ ำปี 2559 
• รำงวลั “นกับรหิำรยอดเยีย่ม” โดยหนงัสอืพมิพต์ลำดวเิครำะห ์ประจ ำปี 2559 และ 2560 
• รำงวลั “CEO OF THE YEAR” โดยสมำคมกจิกำรวทิยุกระจำยเสยีงและวทิยุโทรทศัน์แห่งประเทศไทย 

ร่วมกบัสภำสือ่ภำคประชำชนอำเซยีนประเทศไทย ประจ ำปี 2560 
• รำงวัล “Asean Awards 2018 สุดยอดผู้บริหำรแห่งอำเซียน ประจ ำปี 2561” โดย Global Awards 

Enterprise ประจ ำปี 2561 
• รำงวลั “Thailand's Smart Awards 2018” สำขำนักธุรกิจบริหำรและพฒันำทีมดีเด่น โดยกรมพฒันำ

ธุรกจิกำรคำ้ ประจ ำปี 2561 
• รางวลั “นกัศกึษาเก่าดเีด่น ประจ าปี 2562” โดยสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 
• รางวัล  “ศิษย์ เก่ าดี เด่ น  ด้ านผลงานดี เด่น ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ”  โดย โรง เ รียนสาธิต

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์
• ร า ง วัล  “Thailand's Smart Awards 2 0 1 9  Privilege Award”  ป ร ะ เภท  Corporate Governance 

Achievement โดยกระทรวงดจิทิลัเพื่อเศรษฐกจิและสงัคม 
• รำงวลั “บุคคลตัวอย่ำงในภำคธุรกิจของใช้ส่วนตวัและเวชภณัฑ์” ส ำหรบับุคคลตัวอยำงที่มคีุณภำพ 

ประจ ำปี 2563 โดยมูลนิธิสภำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) ภำยใต้กำร
สนับสนุนจำกกระทรวงวทิยำศำสตร์ และเทคโนโลย ีและสภำสมำคมวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยแีห่ง
ประเทศไทย (สสวท.)  
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7. เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศมคีวำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิง่ในกำรบรหิำรจดักำรธุรกจิและนักธุรกจิของบรษิทัฯ 

โดยช่วยใหม้กีำรค ำนวณผลตอบแทนของนกัธุรกจิอย่ำงรวดเรว็และแม่นย ำ สำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูใ้ชง้ำน
ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ ท ำใหส้ำมำรถบรหิำรจดักำรนักธุรกจิไดง้่ำยขึน้และตดิตำมควำมเคลื่อนไหวของยอดคะแนนในแต่ละวนั 
เดอืน ปี เพื่อวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั และเพื่อควำมยดืหยุ่นในกำรวำงกลยุทธร์ะดบัองคก์รไดเ้ป็นอย่ำงด ี 

นักธุรกจิสำมำรถเขำ้สู่ระบบโดยกำร Log-in ด้วย Username และ Password ที่บรษิัทฯ เป็นผู้ Create ให้
เพื่อตรวจสอบสถำนะ ยอดคะแนนพวี ีแผนภำพสำยงำนของตน รวมถงึพจิำรณำบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัสำยงำนของตนได้
อกีดว้ย โดยสำมำรถเขำ้สูร่ะบบผ่ำน Smart Phone หรอื Personal Computer ได ้เพื่อควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรท ำงำน   

ส ำหรบัระบบปฏบิตังิำนภำยใน บรษิัทฯ เริม่ใช้งำนระบบ Microsoft Dynamic NAV ซึ่งเป็นระบบวำงแผน
ทรพัยำกรองคก์ร โดยระบบดงักล่ำวไดเ้ชื่อมโยงกระบวนกำรต่ำงๆ และกำรด ำเนินธุรกจิเขำ้ดว้ยกนัผ่ำนระบบออนไลน์
เดยีวกนัซึ่งสำมำรถตอบสนองไดท้นัท ีท ำให้บรษิทัฯ สำมำรถจดักำรกระบวนกำรรบัส่งใบสัง่ซือ้ กำรวำงแผนกำรผลติ    
ไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ ทัง้ยงัใหข้อ้มลูผ่ำนระบบออนไลน์ตำมเวลำจรงิ เพื่อใหส้ำมำรถตดัสนิใจและควบคุมกำรท ำงำนได้
ดขีึน้  

บรษิทัฯ และบรษิทัในกลุ่มใชเ้ทคโนโลยรี่วมกนัทัง้หมดและใชน้โยบำยและมำตรกำรควำมปลอดภยัเดยีวกนั     
ซึง่มุ่งเน้นกำรเพิม่ประสทิธภิำพ ควำมสำมำรถ ควำมปลอดภยั และควำมคล่องตวั โดยมศีนูยข์อ้มลูทีส่ ำนกังำนใหญ่และมี
เครอืข่ำยทีก่ระจำยขอ้มูลไปสู่หน่วยปฏบิตักิำรทุกแห่งของบรษิทัฯ และบรษิทัฯ ยงัมกีำรส ำรองขอ้มูลจำกศูนยข์อ้มูลของ
บรษิทัฯ เกบ็ไวใ้นระบบ Cloud Backup โดยศนูยส์ ำรองขอ้มลูบรษิทั อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ำกดั (มหำชน)  
 

8. ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั 
ส่ิงแวดล้อม 
โรงงำนหลกัของบรษิทัคอื SMI ซึง่เป็นบรษิทัย่อย อยู่ภำยใตบ้งัคบักฎหมำยและกฎระเบยีบกำรปฏบิตังิำน

เกีย่วกบักำรรกัษำสิง่แวดลอ้ม ตำมกฎกระทรวงอุตสำหกรรมอย่ำงเคร่งครดั ปัจจุบนั SMI อยู่ระหว่ำงทดสอบเครื่องจกัร 
เพื่อเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบักำรผลติสนิคำ้ คำดว่ำจะเริม่ด ำเนินกำรไดใ้นช่วงไตรมำสที ่1 ปี 2565 

ความปลอดภยั 
บริษัทฯ ควบคุมดูแลให้พนักงำนของบริษัทฯ ท ำงำนด้วยควำมปลอดภัยและปฏิบัติตำมกฎระเบียบ         

ดำ้นควำมปลอดภยัทีใ่ชบ้งัคบั โดยบรษิทัฯ จะก ำหนดผูร้บัผดิชอบในดำ้นควำมปลอดภยั ซึง่สำมำรถลดกำรบำดเจบ็และ
อุบตัเิหตุภำยในโรงงำนได ้ทัง้นี้ บรษิทัฯ ท ำกำรปรบัปรุงเป้ำหมำยเกีย่วกบัควำมปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มทุกปี รวมถงึ    
ท ำกำรประเมนิกำรด ำเนินกำรของแต่ละฝ่ำยเป็นรำยปี ซึง่ผลกำรประเมนิดงักล่ำวนัน้จะถูกรำยงำนและใชใ้นกำรพจิำรณำ
กำรจดักำรควำมปลอดภยัของบรษิทัฯ ต่อไป 

บรษิัทฯ จดัอบรมด้ำนควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนแก่พนักงำน รวมถงึ
กำรปฐมนิเทศด้ำนควำมปลอดภยัแก่พนักงำนใหม่ กำรฝึกอบรมด้ำนควำมปลอดภยัแก่ผู้บรหิำรและหวัหน้ำงำน และ
หลักสูตรอบรมพิเศษด้ำนควำมปลอดภัยอื่นๆ เช่น วิธีกำรดับเพลิงเบื้องต้นและควำมปลอดภัยในกรณีอัคคีภัย           
ควำมปลอดภยัดำ้นระบบไฟฟ้ำ และกำรปฐมพยำบำลเบือ้งต้น ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดม้กีำรว่ำจำ้งผูต้รวจสอบภำยนอกเข้ำมำ
ตรวจสอบคุณภำพและควำมปลอดภยัของโรงงำนเป็นประจ ำ เพื่อทบทวนระบบจดักำรควำมปลอดภยัใหม้ปีระสทิธภิำพ
อย่ำงสม ่ำเสมอ 

บรษิัทฯ ปรบัปรุงแนวทำงกำรสื่อสำรเกี่ยวกบัควำมปลอดภยัของพนักงำนในทุกระดบัอยู่เสมอ ด้วยกำร
ส่งเสรมิให้พนักงำนอภิปรำยพูดคุยเกี่ยวกบัประเดน็เรื่องควำมปลอดภยัและให้ควำมคดิเหน็ว่ำจะสำมำรถพฒันำกำร
จดักำรควำมปลอดภยั อนำมยั และสิง่แวดล้อมได้อย่ำงไรบ้ำง ทัง้นี้ บรษิัทฯ มุ่งดูแลควำมปลอดภยัทัง้ในโรงงำนผลติ 
ส ำนกังำน ตลอดจนในกรณีทีพ่นกังำนของบรษิทัฯ  



 
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน)                                         สว่นที ่1 : กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน 

44 
 

บรษิทั ซคัเซส สปิรติ จ ำกดั 
(“SPT”) 

บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์แลบ็บอรำทอรี ่
จ ำกดั (“SML”) 

SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. 
(“SPM”) 

บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน) 
(“SCM”) 

55% 100% 100% 

100% 

บรษิทั เอสซเีอม็ อนิโนเวทฟี จ ำกดั 
(“SMI”)(1) 

นอกจำกนี้โรงงำนของบรษิัทฯ ได้รบัมำตรฐำน GMP (Gross Manufacturing Practice) ซึ่งเป็นมำตรฐำน
กำรปฏบิตักิำรในกระบวนกำรผลติทีม่ปีระสทิธภิำพและปลอดภยั ส ำหรบัโรงงำนและผลติภณัฑท์ีบ่รษิทัฯ เป็นผูผ้ลติ และ
มำตรฐำน HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) ซึง่เป็นกำรรบัรองระบบกำรวเิครำะหอ์นัตรำยและจุดวกิฤต
ที่ต้องควบคุมในกำรผลิตอำหำร โดยกรมวชิำกำรเกษตรและบรษิัท Bureau Veritas ซึ่งเป็นระบบจดักำรคุณภำพดว้ย
มำตรกำรดำ้นควำมปลอดภยัเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกระบวนกำรผลติผลติภณัฑอ์ำหำรปรำศจำกเชือ้โรค สำรเคม ีและสิง่ปนเป้ือน 
 

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
 

1.3.1 โครงสรา้งการถือหุ้นของกลุม่บริษทั ณ 31 ธนัวาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมำยเหตุ: 1. ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอสซเีอม็ อนิโนเวทฟี จ ำกดั (“SMI”) ในสดัส่วนรอ้ยละ 45 ของทุนจดทะเบยีนทัง้หมด คอื บรษิทั เซน ไบโอเทค 
จ ำกดั (“ZEN”) ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวโยงกนักับทำงบริษัทฯ โดย ZEN เป็นผู้รบัจ้ำงผลิตสินค้ำรำยหลักของบริษัทฯ            
ทีป่ระกอบธุรกจิรบัจำ้งผลติสนิคำ้ใหแ้ก่บุคคลภำยนอกเป็นกำรทัว่ไป ซึง่ ZEN จะเขำ้มำดแูลและควบคุมกำรผลติสนิคำ้ใน SMI 

 
(1) การแบ่งการด าเนินงานของบริษทัในกลุ่ม 

 

บริษทั ซคัเซสมอร ์บีอ้ิงค ์จ ากดั (มหาชน) 
(“SCM”) 

ด ำเนินธุรกจิจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์เสรมิอำหำร และ
สินค้ำในกลุ่มผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภค         
ทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศในลักษณะ
เครือข่ำยขำยตรง (Multi-level Marketing หรือ 
“MLM”) 

  

บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั 
(“SPT”) 

ประกอบกจิกำรวจิยัและพฒันำผลติภณัฑอ์ำหำร
เสรมิและเครื่องส ำอำงและกำรจดัประชุมสมัมนำ 

  

บริษทั ซคัเซสมอร ์บีอ้ิงค ์แลบ็บอราทอร่ี จ ากดั 
(“SML”) 

ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์อำหำร เสริมและ เครื่ อ งส ำอำง          
เพื่อจ ำหน่ำยภำยในกลุ่มบรษิทัฯ 

  

SCM Spirit (Myanmar) Company Limited 
(“SPM”) 

ประกอบธุรกจิบรกิำรด้ำนบุคลำกร และกำรจดั
ประชุมสมัมนำเฉพำะในประเทศพม่ำ 
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บริษทั เอสซีเอม็ อินโนเวทีฟ จ ากดั 
(“SMI”) 

ประกอบกิจกำรโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำย
ผลิตภัณฑ์อำหำร เสริมและ เครื่ อ งส ำอำง         
เพื่อจ ำหน่ำยภำยในกลุ่มบรษิทัฯ 

  

(2) การลงทุนในบริษทัอ่ืนท่ีบริษทัถือหุ้นตัง้แต่รอ้ยละ 10 ขึน้ไป 
 

ช่ือบริษทั : บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั 
ชื่อภำษำองักฤษ : Success Spirit Company Limited 
เลขทะเบยีนนิตบิคุคลบรษิทั : 0105560204144 
ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ : 10.00 ลำ้นบำท 
สดัสว่นกำรถอืหุน้ : รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 
ประเภทธุรกจิ : ประกอบกิจกำรวิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์อำหำรเสริมและ

เครื่องส ำอำงและกำรจดัประชุมสมัมนำ 
ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 10/1 ซอยวภิำวดรีงัสติ 36 ถนนรชัดำภเิษก แขวงจตุจกัร  

เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 
 

ช่ือบริษทั : บริษทั ซคัเซสมอร ์บีอ้ิงค ์แลบ็บอราทอร่ี จ ากดั 
ชื่อภำษำองักฤษ : Successmore Being Laboratory Company Limited 
เลขทะเบยีนนิตบิคุคลบรษิทั : 0105557180426 
ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ : 5.00 ลำ้นบำท 
สดัสว่นกำรถอืหุน้ : รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 
ประเภทธุรกจิ : ประกอบกจิกำรโรงงำนผลิตและจ ำหน่ำยผลิตภณัฑ์อำหำรเสรมิ

และเครื่องส ำอำง เพื่อจ ำหน่ำยภำยในกลุ่มบรษิทัฯ 
ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 892 ถนนลำดกระบงั แขวงลำดกระบงั เขตลำดกระบงั กรุงเทพฯ 

10520 
   

ช่ือบริษทั : บริษทั เอสซีเอม็ สปิริต (เมียนมา) จ ากดั 
ชื่อภำษำองักฤษ : SCM Spirit (Myanmar) Company Limited 
เลขทะเบยีนนิตบิคุคลบรษิทั : 104651291 
ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ : 50,000.00 ดอลลำรส์หรฐั 
สดัสว่นกำรถอืหุน้ : รอ้ยละ 100.00 ของทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 
ประเภทธุรกจิ : ประกอบธุรกิจบริกำรด้ำนบุคลำกร และกำรจัดประชุมสมัมนำ

เฉพำะในประเทศพม่ำ 
ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : Building No.993, Room No. (B), Aung Tha Pyae 12 St., 7 

Quarter Thar Kay Ta Tsp Yangon, Myanmar 
 

ช่ือบริษทั : บริษทั เอสซีเอม็ อินโนเวทีฟ จ ากดั 
ชื่อภำษำองักฤษ : SCM Innovative Company Limited 
เลขทะเบยีนนิตบิคุคลบรษิทั : 0135562027258 
ทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ : 100.00 ลำ้นบำท 
สดัสว่นกำรถอืหุน้ : รอ้ยละ 55.00 ของทุนจดทะเบยีนช ำระแลว้ 
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ประเภทธุรกจิ : ประกอบกจิกำรโรงงำนผลติและจ ำหน่ำยผลติภณัฑ์อำหำรเสริม
และเครื่องส ำอำง เพื่อจ ำหน่ำยภำยในกลุ่มบรษิทัฯ 

ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : 36/53 หมู่ที่ 13 ต ำบลบึงค ำพร้อม อ ำเภอล ำลูกกำ  จังหวัด
ปทุมธำนี 12150 

 
 

1.3.2 บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งถือหุ้นในบริษทัย่อยหรอืบริษทัรว่ม รวมกนัเกินกวา่รอ้ยละ 10 ของจ านวน
หุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง 
ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอสซเีอม็ อนิโนเวทฟี จ ำกดั (“SMI”)  ซึง่เป็นบรษิทัย่อย ถอืหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 45 ของทุนจด

ทะเบยีนทัง้หมด คอื บรษิทั เซน ไบโอเทค จ ำกดั (“ZEN”) ซึง่ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมเกี่ยวโยงกนักบัทำงบรษิัทฯ โดย ZEN 
เป็นผูร้บัจำ้งผลติสนิคำ้รำยหลกัของบรษิทัฯ ทีป่ระกอบธุรกจิรบัจำ้งผลติสนิคำ้ใหแ้ก่บุคคลภำยนอกเป็นกำรทัว่ไป ซึง่ ZEN 
จะเขำ้มำดแูลและควบคุมกำรผลติสนิคำ้ใน SMI 
 
 

1.3.3 ความสมัพนัธก์บักลุ่มธรุกิจของผูถื้อหุ้นใหญ่  
- ไม่มี -  

 

1.3.4 ผูถ้ือหุ้น 
(1) รายช่ือผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 10 อนัดบัแรก ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น 
สดัส่วน 

การถือหุ้น 
(%) 

1. กลุ่มครอบครวั นำยแพทยส์ทิธวรี ์เกยีรตชิวนนัต ์ 209,700,000 34.95 
2. กลุ่มครอบครวั นำยนพกฤษฏิ ์นิธเิลศิวจิติร 139,485,000 23.24 
3. กลุ่มครอบครวั นำงอนญัญำ เยำวว์รรณศริ ิ 78,706,000 13.13 
4.  นำยอธโิรจน์  เลศิฤทธิอ์ธกิจิ 35,242,800 5.87 
5. MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC 25,376,400 4.23 
6. บรษิทั ไทยเอน็วดีอีำร ์จ ำกดั 23,254,569 3.88 
7. นำยวชิยั  วเิชยีรวฒันำ 13,863,500 2.31 
8. นำยกฤตภนธ ์  ธรีชนิคุณ 10,696,900 1.78 
9. นำยทศพล  อรุณรุ่งเรอืงกจิ 7,149,800 1.19 
10. นำยวบิลูย ์ โกศลธนวงศ ์ 5,393,700 0.90 

รวม 548,868,669 91.48 
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กลุ่มครอบครวัประกอบดว้ย : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

หมำยเหตุ  ผู้ล งทุนสำมำรถดูข้อมูล  ณ วัน ปิดสมุดทะ เบียนผู้ถื อหุ้นที่ เ ป็น ปัจจุบัน ได้จำก  Website ของบริษัท 
www.successmore.com ภำยใต้หมวดนักลงทุนสมัพนัธ์  หวัข้อข้อมูลผู้ถือหุ้น ก่อนกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น
ประจ ำปี 2565 

 

• ข้อมูลการกระจายตวัการถือหุ้นของผูถ้ือหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

การกระจายหุ้น 
การถือหุ้น นิติบคุคล บคุคลธรรมดา 

จ ำนวน 
รำย 

จ ำนวนหุน้ % จ ำนวน 
รำย 

จ ำนวนหุน้ % จ ำนวน 
รำย 

จ ำนวนหุน้ % 

- ถอืหุน้ 
  เกนิกวำ่ 0.5% 

15 529,957,869 88.33 2 48,630,969 8.11 13 481,326,900 80.22 

- ถอืหุน้ไมเ่กนิกวำ่  
  0.5% แต่ไมต่ ่ำกวำ่  
  1 ห น่ วยกำ รซื้ อ
ขำย 

2,626 70,039,649 11.67 5 1,018,900 0.17 2,621 69,020,749 11.50 

- ถอืหุน้ต ่ำกวำ่  
  1 ห น่ วยกำ รซื้ อ
ขำย 

144 2,482 0.00 0 0 0.00 144 2,482 0.00 

รวม 2,785 600,000,000 100.00 7 49,649,869 8.28 2,778 550,350,131 91.72 
 

• สดัส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบนั 
บรษิทัไม่มกีำรถอืหุน้ของนกัลงทุนสถำบนั 

 

• กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการจดัการหรือการ
ด าเนินงานของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั (เช่น มีการส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการท่ีมีอ านาจจดัการ  
(authorized director)) 
- ไม่ม ี– 

 

ล าดบั รายช่ือผูถ้ือหุ้น จ านวนหุ้น 
สดัส่วน 

การถือหุ้น (%) 
1. กลุ่มครอบครวั นายแพทยสิ์ทธวีร ์เกียรติชวนันต์ 209,700,000 34.95 
1.1 นำยสทิธวรี ์เกยีรตชิวนนัต์  184,500,000 30.75 
1.2 นำงสำวกมลทพิย ์เกยีรตชิวนนัต์  25,200,000 4.20 
2. กลุ่มครอบครวั นายนพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร 139,485,000 23.24 
2.1 นำยนพกฤษฏิ ์นิธเิลศิวจิติร  138,600,000 23.10 
2.2 นำงธญัญำรตัน์  นิธเิลศิวจิติร 625,000 0.10 
2.3 นำยนนัทวฒัน์  นิธเิลศิวจิติร 260,000 0.04 
3. กลุ่มครอบครวั นางอนัญญา เยาวว์รรณศิริ 78,706,000 13.13 
3.1 นำงอนญัญำ เยำวว์รรณศริ ิ 54,126,300 9.02 
3.2 นำยชนิพงศ ์ เยำวว์รรณศริ ิ 18,873,900 3.15 
3.3 นำยชนิกฤต  เยำวว์รรณศริ ิ 4,655,800 0.78 
3.4 นำยขจรวุฒ ิ เยำวว์รรณศริ ิ 1,050,000 0.18 
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• การถือหุ้นไขว้ระหวา่งกนั 
- ไม่ม ี- 

 

(2) การประกอบธรุกิจโดยถือหุ้นในบริษทัอ่ืน (Holding Company) 
- ไม่ม ี- 

 

(3) ข้อตกลงระหว่างผูถื้อหุ้นรายใหญ่ท่ีมีผลกระทบต่อการออกและเสนอขายหลกัทรพัยห์รอืการ
บริหารงานของบริษทัและสาระส าคญัท่ีมีผลต่อการด าเนินงาน 
- ไม่ม ี- 

 

1.4   จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 
1.4.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

• บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีน จ ำนวน 400,000,000 บำท  เรยีกช ำระแลว้ จ ำนวน 300,000,000 บำท แบ่งเป็น
หุน้สำมญั จ ำนวน 800,000,000 หุน้ มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท  

• บรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET)  กลุ่มอุตสำหกรรม บรกิำร 
หมวด พำณิชย ์ วนัทีเ่ริม่ตน้ซือ้ขำย วนัที ่8 กนัยำยน 2563 

 

1.4.2 หุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรอืเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั 
- ไม่ม ี- 

 

1.4.3 หุ้นหรอืหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพของบริษทัเป็นหลกัทรพัยอ้์างอิงในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อผู้ลงทุนซ่ึงเป็นคนต่างด้าว (Thai Trust Fund) และใบส าคญัแสดงสิทธิในผลประโยชน์ท่ีเกิดจาก
หลกัทรพัยอ้์างอิงไทย (NVDR) 
- ไม่ม ี- 

 

1.5   การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 
1.5.1 หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ 
 ใบส ำคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สำมญั (Warrant) 

ช่ือหลกัทรพัย ์ รายละเอียด 
ใบส ำคญัแสดงสทิธทิี่
จะซือ้หุน้สำมญั  

ครัง้ที ่1  
(SCM-W1) 

- บรษิทัออกใบส ำคญัแสดงสทิธจิ ำนวน 199,998,673 หน่วย 
- จ ำนวนหุน้ทีอ่อกเพื่อรองรบั  199,998,673 หุน้ (มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท) 
- ชนิดของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิคอืชนิดระบุชื่อผูถ้อืและโอนเปลีย่นมอืได้ 
- อำยุของใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ2 ปี นบัตัง้แต่วนัทีอ่อกและเสนอขำย 
- วนัทีอ่อกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธ ิคอืวนัที ่22 ธนัวำคม 2564 
- เสนอขำยใหก้บัผูถ้อืหุน้สำมญัเดมิของบรษิทัในอตัรำ 3 หุน้สำมญัเดมิต่อ 1 หน่วย

ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิโดยไม่คดิมลูค่ำ 
- ใบส ำคญัแสดงสทิธ ิ1 หน่วย มสีทิธซิือ้หุน้สำมญัได ้1 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 9.00 บำท  
- วนัก ำหนดกำรใชส้ทิธ ิคอืวนัที ่21 ของเดอืนมถุินำยน และเดอืนธนัวำคม ของแต่ละ

ปีปฏทินิ 
- วนัใชส้ทิธคิรัง้แรก คอืวนัที ่21 มถุินำยน 2565 
- ครบก ำหนดกำรใชส้ทิธคิรัง้สดุทำ้ย เมื่อวนัที ่21 ธนัวำคม 2566 
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1.5.2 หลกัทรพัยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 
- ไม่ม ี- 

 

1.6  นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ และบริษทัย่อย 
 บรษิทัฯ มนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไม่ต ่ำกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสทุธหิลงัหกัภำษเีงนิไดน้ิตบิุคคลส ำหรบั
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร และหลงัหกัเงนิส ำรองต่ำงๆ ทุกประเภทตำมที่กฎหมำยและบรษิัทฯ ได้ก ำหนดไว้ และกำร
จ่ำยเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนตำมปกตขิองบรษิทัฯ อย่ำงมนีัยส ำคญั โดยกำรจ่ำยเงนิปันผลจะต้อง
ได้รบักำรอนุมตัิจำกที่ประชุมผูถ้ือหุน้ เว้นแต่เป็นกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลซึ่งคณะกรรมกำรบรษิทั อำจอนุมตัใิห้
จ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลได้เป็นครัง้ครำวเมื่อเหน็ว่ำบรษิทัฯ มกี ำไรพอที่จะท ำเช่นนัน้ได้ และให้รำยงำนกำรจ่ำยเงนิ    
ปันผลระกว่ำงกำลดังกล่ำวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทรำบในครำวต่อไป ทัง้นี้ กำรจ่ำยเงินปันผลดังกล่ำวอำจมีกำร
เปลีย่นแปลงได ้ขึน้อยู่กบัควำมจ ำเป็น และควำมเหมำะสมอื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควรโดยค ำนึงถงึปัจจยั
ต่ำงๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น ภำวะเศรษฐกจิ ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของบริษัท 
สภำพคล่องทำงกำรเงนิ กระแสเงนิสด กำรส ำรองเงนิไว้เพื่อบรหิำรกจิกำร กำรขยำยธุรกจิ และกำรลงทุนในอนำคต     
กำรส ำรองเงนิไวเ้พื่อจ่ำยช ำระคนืเงนิกูย้มื หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภำยในบรษิทัฯ เงื่อนไขและขอ้จ ำกดัตำมทีก่ ำหนดใน
สญัญำกูย้มืเงนิ และกำรจ่ำยเงนิปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกตขิองบรษิทัฯ อย่ำงมนียัส ำคญั 

ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงนิปันผลของบรษิัทย่อยนัน้จะอยู่ภำยใต้อ ำนำจกำรพิจำรณำอนุมตัิของคณะกรรมกำร
บรษิัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทย่อยแต่ละบรษิัท โดยบรษิัทย่อยมนีโยบำยจ่ำยเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นในอตัรำ    
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของก ำไรสุทธิจำกงบเฉพำะกิจกำรภำยหลังหักภำษีเงินได้นิติบุคคล และเงินส ำรองต่ำงๆ            
ทุกประเภทตำมทีก่ ำหนดไวใ้นกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทั แต่จะตอ้งไม่มขีำดทุนสะสมในสว่นของ  
ผูถ้อืหุน้ อย่ำงไรกต็ำม กำรจ่ำยเงนิปันผลดงักล่ำวอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดข้ึน้อยู่กบัควำมจ ำเป็นและควำมเหมำะสมอืน่ๆ 
ตำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัย่อยแต่ละบรษิทัเหน็สมควรโดยค ำนึงถงึปัจจยัต่ำงๆ เพื่อผลประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้เป็นหลกั 
เช่น ภำวะเศรษฐกจิ ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทั สภำพคล่องทำงกำรเงนิ กระแสเงนิสด กำรส ำรอง
เงนิไว้เพื่อบรหิำรกจิกำร กำรขยำยธุรกจิ และกำรลงทุนในอนำคต กำรส ำรองเงนิไวเ้พื่อจ่ำยช ำระคนืเงนิกู้ยมื หรอืเป็น
เงินทุนหมุนเวียนภำยในบรษิัท เงื่อนไขและข้อจ ำกดัตำมที่ก ำหนดในสญัญำกู้ยืมเงนิ และกำรจ่ำยเงนิปันผลนัน้ไม่มี
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกตขิองบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่ำงมนียัส ำคญั 
 

ขอ้มลูกำรจ่ำยเงนิปันผลในปีทีผ่่ำนมำ 
 

บริษทั ซคัเซสมอร ์บีอ้ิงค ์จ ากดั (มหาชน) 
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) 

ปี 2564* ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 

อตัรำก ำไรสทุธต่ิอหุน้ (บำท) 0.34 0.14 0.14 4.04 
อตัรำเงนิปันผลต่อหุน้ (บำท) 0.29 0.086 0.143 2.238 
อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผลต่อก ำไรสทุธ ิ (%) 85.71 65.19 94.06 93.97 

 

หมำยเหตุ   *  ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 เมือ่วนัที ่23 กุมภำพนัธ ์2565 มมีตใิหเ้สนอต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 
2565 ซึง่ก ำหนดใหม้ขี ึน้ในวนัที ่26 เมษำยน 2565 เพื่ออนุมตัใิหจ้่ำยเงนิปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2564 ในอตัรำ
หุน้ละ 0.29 บำท ซึ่งบรษิทัฯ ไดจ้่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลแลว้ ในอตัรำหุน้ละ 0.12 บำท ดงันัน้ ส่วนทีเ่หลอืจะจ่ำยในอตัรำ  
หุน้ละ 0.17 บำท      
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2. การบริหารจดัการความเส่ียง 
 

2.1  นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 
 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562  เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2562 มีมติอนุมัตินโยบำยกำรบริหำร       
ควำมเสีย่ง โดยบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยตระหนักถงึความส าคญัของการบรหิารความเสีย่ง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการ
ก ากบัดูแลกจิการที่ด ีและเป็นพื้นฐานส าคญัที่ช่วยใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทัได้ ทัง้นี้การระบุและจดัการ
ความเสีย่ง จะช่วยสนับสนุนใหบ้รษิทัมกีารตดัสนิใจที่ดขี ึน้ ทัง้ดา้นการบรหิารจดัการโดยรวม ดา้นการบรหิารแผนงาน
โครงการ ด้านการเงิน ด้านกระบวนการท างาน และช่วยมองเห็นโอกาส ตลอดจนสามารถบรรเทาผลกระทบจาก
เหตุการณ์ส าคญัทีอ่าจเกดิขึน้กบัผูถ้อืหุน้ได ้บรษิทัจงึก าหนดนโยบายการบรหิารความเสีย่ง ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์ร และ
ก ากบัดแูลใหม้รีะบบ หรอืกระบวนการบรหิารจดัการความเสีย่ง โดยก าหนดมาตรการในการรองรบัความเสีย่งของบรษิทั
และบรษิทัย่อย ดงันี้  

1. บรษิัทฯ จะจดัวางระบบและแนวทางในการบรหิารความเสีย่งและวธิลีดผลกระทบที่อาจเกดิขึน้ รวมถึง       
การวเิคราะหค์วามเสีย่งใหส้อดรบักบักลยุทธแ์ละเป้าหมายทางธุรกจิตามมาตรฐานสากล 

2. บรษิทัฯ จะบรหิารความเสีย่งในการด าเนินธุรกจิใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้(Risk Appetite) หรอืเบีย่งเบน
ไม่เกนิกว่าระดบัทีบ่รษิทัยอมรบัได ้(Risk Tolerance)  เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั โดยก าหนดให้
บรษิทัจดัท าแผนธุรกจิประจ าปี การบรหิารงานและบรหิารความเสีย่งก่อนการตดัสนิใจลงทุนในโครงการ
ต่างๆ 

3. บริษัทฯ จะมีกระบวนการติดตามและสอบทานการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่ก าหนดไว้รวมทัง้
ประเมนิผล จดัล าดบัความส าคญั การติดตามควบคุม การรายงานและประเมนิผล และสื่อสารให้ขอ้มูล
เกีย่วกบัความเสีย่งอย่างต่อเนื่อง และน าไปปฏบิตัทิัว่ทัง้บรษิทั 

4. ผูบ้รหิารและพนกังานทุกคน มหีน้าทีแ่ละมสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการความเสีย่งและประเมนิความเสีย่ง
เกีย่วกบังานทีต่นเองรบัผดิชอบ ตามทีบ่รษิทัก าหนด 

 

2.2 ปัจจยัความเส่ียงต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทั 
ปัจจยัควำมเสีย่งทีบ่รษิทัฯ เหน็วำ่มนียัส ำคญั และอำจกอ่ใหเ้กดิผลกระทบต่อฐำนะกำรเงนิของบรษิทัฯ ผลกำรด ำเนนิงำน

ของบรษิทัฯ และมลูค่ำหุน้สำมญัของบรษิทัฯ รวมทัง้อำจสง่ผลต่อผลตอบแทนจำกกำรลงทุนในหุน้สำมญัของบรษิทัฯ และ
แนวทำงในกำรป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว สำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 

2.2.1 ความเส่ียงต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทัฯ หรอืกลุ่มบริษทั 
(1) ความเส่ียงจากพึ่งพานายแพทยสิ์ทธวีร ์ เกียรติชวนันต ์และนายนพกฤษฏ์ิ นิธิเลิศวิจิตร ผู้บริหาร

และผูถื้อหุ้นใหญ่ของบริษทัฯ  
นำยแพทย์สทิธวรี์ เกยีรติชวนันต์ และนำยนพกฤษฏิ ์นิธเิลศิวจิติร เป็นผู้ก่อตัง้ ผู้บรหิำร ในกำรด ำเนิน

ธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ อกีทัง้ยงัเป็นผูท้ีม่ปีระสบกำรณ์ในธุรกจิเครอืขำ่ยมำเป็นเวลำนำน และมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกจิ
ดงักล่ำวเป็นอย่ำงด ีโดยปัจจุบนั นำยแพทยส์ทิธวรี ์เกยีรตชิวนันต์ และนำยนพกฤษฏิ ์นิธเิลศิวจิติร ด ำรงต ำแหน่งเป็น
ประธำนกรรมกำรบรหิำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรตำมล ำดบั นอกจำกนี้ ทัง้สองท่ำนถือเป็นบุคคลที่สร้ำงรำกฐำน     
ทีม่ ัน่คงทำงธุรกจิและสรำ้งแรงบนัดำลใจใหก้บันกัธุรกจิของบรษิทัฯ ผ่ำนกำรจดัอบรม สมัมนำ และกจิกรรมทัง้ภำยในและ
ภำยนอกองค์กรเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ำยเพื่อให้นักธุรกิจสำมำรถด ำเนินกำรขำยสินค้ำได้ยงัมีประสิทธิภำพ ดังนัน้         
หำกบุคคลทัง้ 2 ท่ำนไม่สำมำรถเป็นผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ไดต่้อไปในอนำคต อำจท ำใหส้่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนและ
สถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 
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ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดต้ระหนักและใหค้วำมส ำคญักบัควำมเสีย่งด้ำนกำรพึง่พงิผู้บรหิำรทัง้ 2 ท่ำนเป็นอย่ำงด ี
และมีนโยบำยกำรสบืทอดต ำแหน่ง (Succession plan) และนโยบำยในกำรพฒันำกรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำน      
โดยจดัให้มกีำรฝึกอบรมภำยในองคก์รและกำรส่งเสรมิใหพ้นักงำนเขำ้ร่วมหลกัสูตรอบรมภำยนอกองค์กร เพื่อพฒันำ
ควำมรูค้วำมสำมำรถ เท่ำทนัต่อเหตุกำรณ์ ตลอดจนสัง่สมประสบกำรณ์เพื่อกำ้วขึน้สู่ระดบัฝ่ำยบรหิำรสงูสุดขององค์กร
ต่อไป  
 

(2) ความเส่ียงจากการมีลูกหน้ีตัวแทนจ าหน่ายสินค้าประเทศพม่าเป็นลูกหน้ีรายหลักและ
สถานการณ์ความไม่แน่นอนของกฏหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการห้ามประกอบธรุกิจเครอืข่ายขายตรง
ในประเทศพม่า 
เนื่องจำกเดมิตวัแทนจ ำหน่ำยสนิค้ำในประเทศพม่ำไดม้กีำรด ำเนินธุรกจิขำยตรงตำมปกต ิจนกระทัง่ ใน

เดอืนกนัยำยน 2561 รฐับำลของประเทศพม่ำโดยกระทรวงพำณิชยไ์ด้มกีำรออกประกำศฉบบัที่ 46/2018 ให้หยุดกำร
ประกอบธุรกจิในลกัษณะของกำรขำยตรงในประเทศพม่ำ โดยใหม้ผีลบงัคบัใชท้นัท ีซึง่กรณีทีพ่บเหน็ผูใ้ดประกอบธุรกจิ
เครอืข่ำยในประเทศพม่ำจะถูกต้องโทษจ ำคุกเป็นเวลำ 6 เดอืนถึง 3 ปี และโทษปรบัไม่เกนิ 500,000 จ๊ำตพม่ำ โดยใน
ปัจจุบันรัฐบำลพม่ำมีปัญหำกำรเมือง จึงท ำให้กำรพิจำรณำร่ำงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจขำยตรงหยุดชะงัก          
ดงันัน้ ผลกระทบดงักล่ำวไดส้่งผลใหต้วัแทนจ ำหน่ำยในประเทศพม่ำ ไม่สำมำรถด ำเนินธุรกจิขำยและกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัธุรกจิขำยตรงได ้ท ำไดเ้พยีงกำรขำยสนิคำ้แบบหน้ำรำ้นหรอืขำยสนิคำ้ใหผู้บ้รโิภคขัน้สุดทำ้ยตำมปกตเิท่ำนัน้ จงึท ำให้
บริษัทฯ ได้รบัผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน สถำนะทำงกำรเงิน และโอกำสทำงธุรกิจในอนำคต ทัง้นี้ สำมำรถสรุป
ประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิในประเทศพม่ำไดด้งันี้ 

รปูแบบกำรประกอบธุรกจิและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งในปัจจุบนั 
บริษัทฯ เริ่มมีกำรท ำธุรกิจกับตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศพม่ำตัง้แต่ 2558 เนื่องด้วยเล็งเห็นโอกำส               

และศกัยภำพเตบิโตของกำรท ำตลำดใหก้บัสนิคำ้โดยใชว้ธิขียำยเครอืข่ำยนักธุรกจิ โดยเริม่จำกกำรเขำ้ไปศกึษำรูปแบบ
กำรธุรกจิ และได้รู้จกัผู้ถือหุ้นของตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศพม่ำ ซึ่งมคีวำมสนใจในกำรประกอบธุรกจิขำยตรงและ         
มีศักยภำพ โดยในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีกำรลงนำมในสัญญำแต่งตัง้ตัวแทนจ ำหน่ำย (Distribution Agreement)           
กบั Successmore Being Yangon Trading Co., Ltd. (SBYT) เพื่อแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ในประเทศพม่ำ 
โดย SBYT จะมกีำรจ่ำยค่ำลขิสทิธิใ์หก้บับรษิัทฯ เป็นรำยปีตลอดอำยุสญัญำส ำหรบักำรน ำแบรนด์ SUCCESSMORE   
ไปใช้ในกำรท ำธุรกิจ และจะซื้อสนิค้ำจำกบริษัทฯ ในรำคำตัวแทนจ ำหน่ำย และน ำสนิค้ำดงักล่ำวไปท ำกำรตลำดใน
ประเทศพม่ำด้วยวธิกีำรขำยตรง โดยที่ผ่ำนมำบรษิทัฯ ประสบผลส ำเรจ็ในกำรเจรจำธุรกจิกบั SBYT โดยมยีอดสัง่ซือ้
สนิค้ำที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง และคิดเป็นสดัส่วนที่มีนัยส ำคญัเมื่อเทียบกบัรำยได้จำกช่องทำงต่ำงประเทศ ปัจจุบนั 
ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศพม่ำมีหน้ำร้ำนอยู่ 5 แห่ง ได้แก่ ส ำนักงำนใหญ่ที่เมืองย่ำงกุ้ง สำขำมัณฑะเลย์ สำขำ         
เมำะล ำไย สำขำมติจนีำ และสำขำตองจี ทัง้นี้ บรษิัทฯ ไม่สำมำรถเข้ำไปด ำเนินธุรกจิขำยตรงได้ด้วยตนเองเนื่องจำก
กฎหมำยของประเทศพมำ่ไดห้ำ้มบรษิทัทีม่ไิดม้สีญัชำตปิระเทศพมำ่เขำ้ไปท ำธุรกจิขำยตรงในประเทศ บรษิทัฯ จงึตอ้งท ำ
ตลำดในประเทศพม่ำผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ดงักล่ำวแทน  

อย่ำงไรก็ดี ระหว่ำงปี 2560 รัฐบำลของประเทศพม่ำได้ออกกฎหมำยเพิ่มเติมโดยก ำหนดให้บริษัท              
ทีป่ระกอบธุรกจิน ำเขำ้สนิค้ำจะต้องมวีตัถุประสงค์เพื่อกำรน ำเขำ้สนิค้ำเท่ำนัน้ ไม่สำมำรถเป็นผูข้ำยสนิคำ้ได ้และบรษิัท    
ทีป่ระกอบธุรกจิขำยสนิคำ้ไม่สำมำรถเป็นผูน้ ำเขำ้สนิคำ้ได ้จงึท ำใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัตวัแทนจ ำหน่ำยต้องแบ่งแยกตวัแทน
จ ำหน่ำยออกเป็น 2 บรษิทัเพื่อด ำเนินธุรกจิตำมวตัถุประสงคเ์ฉพำะของแต่ละองคก์รอย่ำงชดัเจน โดย SBYT จะมกีำรจ่ำย
ค่ำลขิสทิธิใ์ห้กบับรษิัทฯ เป็นรำยปีตลอดอำยุสญัญำส ำหรบักำรน ำแบรนด์ SUCCESSMORE ไปใช้ในกำรท ำธุรกจิตำม
สญัญำแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยตำมปกต ิในขณะที ่SCM Trading Co., Ltd. (SCMT) ซึง่เป็นบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้ใหม่ในเดอืน
กนัยำยน 2560 โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นและกรรมกำรเดยีวกนัภำยหลงัจำกที่มปีระกำศห้ำมผู้น ำเขำ้สนิค้ำเป็นผู้ขำยสนิค้ำใน
ประเทศพม่ำนัน้ จะท ำรำยกำรกบับรษิัทฯ ในกำรสัง่ซื้อสนิค้ำตำมรำคำที่ก ำหนด โดยจะไม่มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนรำยปี
ใหก้บับรษิทัฯ 
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 ดว้ยเหตุผลของควำมไม่แน่นอนดงักล่ำว จงึท ำใหต้วัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ขำ้งตน้ไม่สำมำรถประกอบธุรกจิ
ในลกัษณะกำรขำยตรงได้ โดยสำมำรถด ำเนินธุรกจิเฉพำะแบบขำยหน้ำร้ำน หรอืขำยสนิค้ำให้ผู้บรโิภคขัน้สุดท้ำยได้
เท่ำนัน้ โดยตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้จะท ำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหก้บัสมำชกิในรูปแบบ Commission Rebate ตำมยอดซือ้
ซึง่ไม่ไดเ้ป็นแผนกำรจ่ำยผลตอบแทนในลกัษณะของธุรกจิเครอืขำ่ยทีผ่ลตอบแทนมกัจะขึน้อยู่กบัจ ำนวนสมำชกิ กำรปรบั
ต ำแหน่งของสมำชกิภำยใต้สำยงำน และยอดซื้อรวมของนักธุรกจิภำยใต้สำยงำน เป็นต้น จงึท ำให้ในปี 2561 ตวัแทน
จ ำหน่ำยในประเทศพม่ำ ไดม้กีำรชะลอกำรสัง่ซือ้สนิคำ้เพื่อใหจ้ ำนวนสนิคำ้พอดกีบัรูปแบบธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป ส่งผล
ใหร้ำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ต่ำงประเทศ และรำยไดใ้หบ้รกิำรจดังำนประชุมสมัมนำส ำหรบั
ปีดงักล่ำวในภำพรวมลดลง และคำดว่ำจะเตบิโตลดลงเมื่อเทยีบจำกอดตีทีม่กีำรเตบิโตค่อนขำ้งสงู จนกว่ำกฎหมำยกำร
ด ำเนินธุรกจิขำยตรงในประเทศพม่ำจะมคีวำมชดัเจนเพิม่ขึน้ 

ปัจจยัเสีย่งเกีย่วกบักำรประกอบธุรกจิในพม่ำ 
ปัจจุบนัเศรษฐกจิของประเทศพม่ำมลีกัษณะทีแ่ตกต่ำงจำกเศรษฐกจิของประเทศทีพ่ฒันำแลว้ในหลำยดำ้น     

ซึ่งรวมถึงระดบักำรมสี่วนร่วมของรฐับำล ระดบักำรพฒันำ กำรควบคุมกำรลงทุนของต่ำงชำติ กำรเขำ้ถึงแหล่งเงนิทุน 
และพฒันำกำรและควำมสมบรูณ์ของระบบกฎหมำยของประเทศ จงึท ำใหเ้ป็นควำมเสีย่งจำกกำรท ำธุรกจิในประเทศพม่ำ
ทีบ่รษิทัฯ เผชญิอยู่ในปัจจุบนั อย่ำงไรกด็ ีบรษิทัฯ ไดม้กีำรผ่องถ่ำยควำมเสีย่งดงักล่ำวจำกกำรท ำธุรกจิแบบมตีวัแทน
จ ำหน่ำย ซึง่ตวัแทนจ ำหน่ำยเป็นผูท้ีอ่ำศยัอยู่ในประเทศนัน้ๆ ย่อมมคีวำมคุน้ชนิกบัสภำวะแวดลอ้ม เศรษฐกจิ กำรเมอืง 
รวมถงึกฎระเบยีบต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งมำกกว่ำบรษิทัฯ รวมถงึสำมำรถเขำ้ถงึบุคคลทอ้งทีเ่พื่อท ำตลำดอย่ำงมปีระสทิธภิำพ
ไดม้ำกกว่ำ 

ดงันัน้ ประเด็นควำมเสี่ยงที่ส ำคญัคือ สำระส ำคญัของเนื้อหำในกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบัธุรกจิขำยตรง      
ซึง่ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯ คำดว่ำตอ้งรอใหส้ิน้สดุปัญหำทำงกำรเมอืงของรฐับำลพม่ำก่อน  ทัง้นี้กรณีทีก่ฎหมำยดงักล่ำว
มคีวำมชดัเจนมำกขึน้ กจ็ะท ำใหบ้รษิทัฯ สำมำรถปรบัปรุงกลยุทธท์ำงธุรกจิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัขอ้กฎหมำย และเพื่อให้
เกดิประโยชน์สูงสุดกบับรษิทัฯ และผู้ถือหุ้น ซึ่งบรษิัทฯ ไม่สำมำรถรบัรองได้ว่ำกำรเปลีย่นแปลงกฎหมำย กฎระเบยีบ 
และขอ้ก ำหนดดงักล่ำวและอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งในอนำคตหรอืกำรเปลีย่นแปลงในนโยบำยกำรบงัคบัใช้กฎหมำยจะไม่ส่งผล
กระทบในทำงลบอย่ำงมนียัส ำคญัต่อธุรกจิ โอกำสทำงธุรกจิ และกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในประเทศพม่ำ 

อน่ึง แต่เดมิบรษิทัฯ มกีำรใหเ้ครดติเทอมกบัตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้รำยดงักล่ำว 180 วนั เน่ืองดว้ยในอดตี  
บริษัทฯ ต้องกำรขยำยธุรกิจในประเทศพม่ำอีก ทัง้ประเทศพม่ำมีข้อจ ำกัดด้ำนใบอนุญำตน ำเข้ำ ( Import license)         
ซึง่ผูป้ระกอบกำรแต่ละรำยจะมวีงเงนิประมำณ 1 แสนเหรยีญสหรฐัฯ ต่อ 1 ใบอนุญำตน ำเขำ้ ซึง่ผูป้ระกอบกำรจะต้องท ำ
กำรสัง่ซือ้ใหเ้ตม็วงเงนิต่อ 1 ใบอนุญำตก่อน จงึจะสำมำรถช ำระเงนิใหผู้ข้ำยสนิคำ้ได ้จงึท ำใหม้คีวำมล่ำชำ้ในกำรช ำระ
เงนินับจำกวนัทีไ่ดร้บัสนิคำ้ อย่ำงไรกด็ ีปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึควำมเสีย่งดำ้นกำรช ำระหนี้มำกขึน้ และไดม้กีำร
ก ำกบัดแูลกำรช ำระเงนิของลกูหนี้ตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ประเทศพม่ำ รวมถงึรำยอื่น ๆ อย่ำงใกลช้ดิ โดยปัจจุบนัไดม้กีำร
เจรจำเครดติเทอมให้ลูกหนี้รำยดงักล่ำวลดลงเหลอื 120 วนั เพื่อให้เป็นมำตรฐำนในกำรช ำระเงนิที่เรว็ขึน้กว่ำในอดตี     
อกีทัง้ยงัมกีำรก ำหนดวงเงนิซือ้สนิคำ้รวมถงึรำยไดค้ำ้งรบัส ำหรบัตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ประเทศพม่ำที ่40.00 ลำ้นบำท
โดยรำยได้ค้ำงรบัได้แก่ ค่ำทรปิท่องเที่ยวค้ำงรบั ค่ำจดังำนสมัมนำค้ำงรบั  ค่ำนำยหน้ำนักธุรกจิเรยีกเกบ็จำกตวัแทน
จ ำหน่ำยสนิคำ้  เพื่อจ ำกดัวงเงนิคำ้งช ำระต่อครัง้และจ ำกดัควำมสญูเสยีกรณีทีลู่กคำ้รำยดงักล่ำวไม่สำมำรถช ำระเงนิได้ 
นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัไดม้กีำรตดิตำมกำรช ำระเงนิของลูกหนี้ทุกรำยอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยในอดตีสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิ
ได้มำโดยตลอด อีกทัง้ยงัมีแนวทำงเพิ่มยอดขำยและตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศอื่นๆ มำกขึ้นเพื่อเป็นกำรกระจำย
ช่องทำงรำยได ้และควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิตวัแทนจ ำหน่ำยต่ำงประเทศน้อยรำย 

เพื่อใหเ้กดิควำมรดักุมในกำรปฏบิตังิำนและเพื่อป้องกนัปัญหำเรื่องลูกหนี้คำ้งนำนที่อำจเกดิขึน้ในอนำคต 
บรษิทัฯ จงึพจิำรณำอนุมตัินโยบำยกำรคดัเลอืกและแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยสนิค้ำและแนวทำงปฏบิตัิส ำหรบักำรติดตำม
ลกูหนี้กำรคำ้และกำรป้องกนัลกูหนี้กำรคำ้เกนิก ำหนดช ำระ ดงันี้ 
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นโยบายการคดัเลือกและแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่าย 
1. พจิำรณำคดัเลอืกตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ โดยจะพจิำรณำประเทศทีม่กีฎหมำยเรื่องกำรขอใบอนุญำต

ประกอบธุรกิจขำยตรงที่ชดัเจน ไม่คลุมเครือ เป็นหลกั เพื่อป้องกนัปัญหำที่อำจเกิดขึ้นตำมมำใน
อนำคต 

2. พจิำรณำสถำนะทำงกำรเงนิและเครดติทำงกำรค้ำของตวัแทนจ ำหน่ำยอย่ ำงละเอยีดถี่ถ้วน โดยจะ
พจิำรณำทัง้งบกำรเงนิของตวัแทน รำยละเอยีดทรพัยส์นิสว่นตวั และประวตัใินกำรประกอบธุรกจิต่ำงๆ 

3. พจิำรณำถงึประสบกำรณ์ในกำรประกอบธุรกจิเครอืขำ่ย 
4. พจิำรณำจ ำกดัวงเงนิกำรซือ้สนิคำ้ดว้ยเงนิเชื่อ เพื่อป้องกนัควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรผดินดัช ำระ

หนี้ของตวัแทนจ ำหน่ำยสนิค้ำ โดยจะพจิำรณำตำมแต่ละประเทศ เพื่อก ำหนดวงเงนิที่เหมำะสมกบั
สถำนกำรณ์ ยอดขำยสนิค้ำของตัวแทนจ ำหน่ำย และสภำพคล่องในกำรด ำเนินธุรกิจของตัวแทน
จ ำหน่ำย 

 

แนวทางปฏิบติัส าหรบัการติดตามลูกหน้ีการค้าและการป้องกนัลูกหน้ีเกินก าหนดช าระ 
1. พิจำรณำแต่งตัง้คณะท ำงำนติดตำมหนี้ส ำหรับตัวแทนจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ และทีมที่ปรึกษำ          

เพื่อติดตำมยอดลูกหนี้กำรค้ำและรำยได้ค้ำงรบัจำกตวัแทนจ ำหน่ำยต่ำงประเทศทัง้หมด รำยงำน
สถำนะยอดลูกหนี้กำรค้ำให้เป็นปัจจุบนั คอยเตือนและทวงถำมยอดลูกหนี้กำรค้ำทีใ่กล้ครบก ำหนด
ช ำระ และด ำเนินกำรให้ทมีผู้บรหิำรระดบัสูงให้ค ำแนะน ำและดูแลอย่ำงใกล้ชิด รวมถึงลงพื้นที่เพื่อ
ตดิตำมหนี้ในกรณีทีใ่กลก้ ำหนดช ำระและไดต้ดิตำมทวงถำมแลว้ 

2. ส ำหรับตัวแทนจ ำหน่ำยประเทศพม่ำ บริษัทฯ จะพิจำรณำจ ำหน่ำยสินค้ำโดยพิจำรณำควบคู่กบั
รำยงำนจ ำนวนสต็อกสนิค้ำในสำขำที่ประเทศพม่ำ เพื่อคดัเลอืกจ ำหน่ำยเฉพำะสนิค้ำที่ไม่มจี ำนวน  
สตอ็กสนิคำ้คำ้งนำนทีส่ำขำทีป่ระเทศพม่ำ โดยจะพจิำรณำขำยเฉพำะสนิคำ้ทีเ่ป็นทีน่ิยมและสำมำรถ
ขำยผ่ำนหน้ำรำ้นสำขำไดโ้ดยง่ำย เพื่อใหต้วัแทนจ ำหน่ำยในประเทศพม่ำยงัคงมสีนิคำ้ทีส่ำมำรถสรำ้ง
กระแสเงินสดได้อย่ำงรวดเร็ว ทัง้นี้ เพื่อป้องกนัควำมเสยีหำยจำกกำรผิดนัดช ำระหนี้ของตัวแทน
จ ำหน่ำยประเทศพม่ำ 

3. พจิำรณำน ำเสนอขอ้มูลสถำนะปัจจุบนัเกีย่วกบักำรตดิตำมหนี้เพื่อรำยงำนต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
บรหิำรเป็นประจ ำในทุกๆ กำรประชุม ซึ่งจดัประชุมเดอืนละ 1 ครัง้ เพื่อให้กรรมกำรบรหิำรทุกท่ำน
รบัทรำบถงึสถำนะลูกหนี้และรำยไดค้ำ้งรบัดงักล่ำว เพื่อร่วมกนัหำแนวทำงแกไ้ขและแนวทำงตดิตำม
หนี้ทีใ่กลค้รบก ำหนดช ำระ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ จะน ำเสนอขอ้มลูสถำนะปัจจุบนัเกีย่วกบักำรตดิตำมหนี้
เพื่อรำยงำนต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นประจ ำทุกไตรมำส เพื่อใหร้บัทรำบสถำนะปัจจุบนั
เรื่องลกูหนี้และรำยไดค้ำ้งรบั เพื่อพจิำรณำแนวทำงแกไ้ขและใหค้ ำแนะน ำเป็นล ำดบัต่อไป  

 

(3) ความเส่ียงจากการว่าจ้างผูร้บัจ้างผลิตสินค้า (Original Equipment Manufacturer : OEM) และการ
พึ่งพิงผูร้บัจ้างผลิตสินค้ากลุ่มหน่ึงเป็นหลกั 
บรษิทัฯ ว่ำจำ้งบุคคลภำยนอกเพื่อผลติสนิคำ้ในลกัษณะของ OEM จำกผูผ้ลติสนิคำ้หลำยรำยทัง้ในและนอก

ประเทศเป็นหลกัในลกัษณะของกำรร่วมวจิยัและพฒันำสตูรกำรผลติสนิคำ้ โดยปัจจุบนัมสีนิคำ้เพยีง 5 ประเภททีบ่รษิทัฯ 
ผลติด้วยตนเอง ในขณะที่ผลติภณัฑ์ที่เหลอืจะใช้วธิวี่ำจ้ำงบรษิัทผู้รบัจ้ำงผลติสนิค้ำส ำหรบักำรด ำเนินกำรผลติทัง้หมด     
ซึง่บรษิทัฯ จะมทีมีวจิยัและพฒันำสนิคำ้เป็นของตนเองทีท่ ำงำนร่วมกบัโรงงำนของผูผ้ลติสนิคำ้ และผูผ้ลติสนิคำ้แต่ละรำย
ก็จะท ำสญัญำทำงกำรค้ำกบับริษัทฯ เพื่อผลิตสินค้ำประเภทนัน้ๆ ให้กับบริษัทฯ เพียงรำยเดียว ทัง้นี้ โดยปกติแล้ว 
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จ ำหน่ำยทุกประเภทจะต้องผ่ำนกำรขอเครื่องหมำยจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 
(“เครื่องหมาย อย.”) โดยกรณีที่เป็นกำรจ้ำงผลติสนิค้ำ เครื่องหมำยดงักล่ำวจะถูกขึน้ทะเบยีนไว้อยู่กบัโรงงำนผู้ผลิต 
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ในขณะทีบ่รษิทัฯ จะเป็นเจำ้ของกรรมสทิธิข์องสตูรกำรผลติ และตรำสนิคำ้เท่ำนัน้ ดงันัน้ กรณีทีเ่กดิเหตุกบัโรงงำนผูผ้ลติ
สนิคำ้อนัเป็นผลใหโ้รงงำนดงักล่ำวไม่สำมำรถด ำเนินกำรผลติสนิค้ำต่อไปได ้จะท ำใหบ้รษิทัฯ ไม่สำมำรถจ ำหน่ำยสนิค้ำ
ประเภทดงักล่ำวได ้และเครื่องหมำย อย. จะไม่สำมำรถโอนยำ้ยไปใหผู้ผ้ลติรำยอื่น เพื่อผลติสนิคำ้นัน้ๆ ได ้จงึท ำใหก้ำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อำจหยุดชะงกั และสง่ผลต่อผลกำรด ำเนินงำนและสถำนะทำงกำรเงนิกบับรษิทัฯ  

ทัง้นี้ เน่ืองจำกบรษิทัผูผ้ลติสนิคำ้ดงักล่ำวมปีระวตัติดิต่อทำงกำรคำ้ทีด่กีบับรษิทัฯ และมคีวำมช ำนำญดำ้น
กำรผลติสนิคำ้นัน้ๆ จงึอำจมคีวำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิบรษิทัผูผ้ลติสนิคำ้รำยนี้กรณีทีไ่มส่ำมำรถผลติสนิคำ้ใหไ้ดใ้นอนำคต 
รวมถึงกรณีที่บรษิัทรำยนี้ไม่สำมำรถส่งมอบสนิค้ำได้ตำมจ ำนวนและเวลำตำมที่ตกลงกนั ซึ่งอำจท ำให้กระทบต่อกำร
ด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ตระหนกัถงึประเดน็กำรพึง่พงิผูร้บัจำ้งผลติสนิคำ้โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ควำมเสีย่งทีเ่ครื่องหมำย อย. 
ของสนิค้ำที่อยู่กบัโรงงำนผู้ผลติ อย่ำงไรกด็ ีกลุ่มผู้ผลติรำยดงักล่ำวถือเป็นผู้ผลติที่มชีื่อเสยีง และมกีำรผลติสนิค้ำให้
ผูป้ระกอบกำรหลำยรำย โดยบรษิทัฯ มปีระวตัติดิต่อกบัผูร้บัจำ้งผลติสนิค้ำรำยนี้มำตัง้แต่กำรขำยสนิคำ้ในช่วงเริม่แรก
จนถงึปัจจุบนั และมปีระวตักิำรตดิต่อทำงกำรคำ้ทีด่ต่ีอกนัมำโดยตลอด จงึท ำใหท้ีผ่่ำนมำบรษิทัฯ เลอืกใชผู้ร้บัจำ้งผลติ
สนิคำ้รำยนี้ในกำรผลติสนิคำ้รำยกำรหลกัของบรษิทัฯ ทัง้นี้ กรณีทีก่ลุ่มบรษิทัดงักล่ำวไม่สำมำรถผลติสนิคำ้ไดใ้นอนำคต 
บรษิทัฯ สำมำรถเลอืกใชบ้รกิำรผลติสนิคำ้จำกผูผ้ลติรำยอื่นไดท้ัง้ทีบ่รษิทัฯ ใชบ้รกิำรอยู่ในปัจจุบนัหรอือำจเป็นผูผ้ลติรำย
อื่นๆ ตำมทีบ่รษิทัฯ พจิำรณำเหน็สมควร นอกจำกนี้บรษิทัฯ ยงัมนีโยบำยเพิม่สดัสว่นกำรผลติสนิคำ้ดว้ยตนเองเพิม่ขึน้ใน
อนำคตเพื่อลดต้นทุนกำรผลติและลดกำรพึ่งพงิผู้ผลติซึ่งเป็นบุคคลภำยนอก ท ำให้ในอนำคต หำกบรษิัทฯ มกีำรผลติ
สนิคำ้ดว้ยตนเองมำกขึน้ จะท ำใหค้วำมเสีย่งดำ้นกำรพึง่พงิผูร้บัจำ้งผลติสนิคำ้ลดลง โดยในอดตีทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ ยงัไม่
เคยมีกำรเปลี่ยนผู้ผลิตจำกข้อบกพร่องเชิงคุณภำพ เนื่องจำกผู้ผลิตทุกรำยยังคงรกัษำมำตรฐำนในกำรผลิตและมี
ควำมสมัพนัธอ์นัดกีบับรษิทัฯ เสมอมำ   

ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้มกีำรว่ำจ้ำงผู้ผลติสนิค้ำหลำยรำย ซึ่งแต่ละรำยกม็คีวำมสำมำรถในกำรผลติสนิค้ำได้
หลำยประเภท โดยกรณีเกดิเหตุทีบ่รษิทัผูร้บัจำ้งผลติสนิคำ้รำยใดทีไ่ม่สำมำรถด ำเนินกำรผลติสนิคำ้ต่อได ้และบรษิทัฯ 
ยงัคงมคีวำมประสงคจ์ะขำยสนิคำ้ประเภทนัน้ต่อ บรษิทัฯ สำมำรถยกเลกิกำรว่ำจำ้งผลติสนิคำ้กบับรษิทัผูผ้ลติดงักล่ำว 
และด ำเนินกำรขอเครื่องหมำย อย. ใหม่ โดย SML SMI หรอืบรษิทัผูร้บัจำ้งผลติสนิคำ้รำยอื่น อย่ำงไรกต็ำม กรรมสทิธิ ์
ของสตูรกำรผลติและตรำสนิคำ้ยงัคงเป็นของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จงึอำจพจิำรณำใชส้ตูรกำรผลติเดมิหรอืท ำกำรปรบัสตูรกำร
ผลิตเล็กน้อย และอำจพิจำรณำใช้ตรำสนิค้ำเดิมหรือด ำเนินกำรออกแบบและจดทะเบียนตรำสินค้ำใหม่ในลกัษณะ
ใกลเ้คยีงกบัสนิคำ้ประเภทเดมิหรอืในลกัษณะทีส่ื่อควำมหมำยถงึสนิคำ้เดมิหรอืตำมแต่ทีบ่รษิทัฯ พจิำรณำว่ำเหมำะสม
กบักลุ่มลกูคำ้ ส ำหรบัสนิคำ้ทีด่งักล่ำว โดยกรณีทีเ่กดิเหตุขำ้งตน้ บรษิทัฯ คำดว่ำกำรด ำเนินกำรขอเครื่องหมำย อย. และ
ด ำเนินกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำใหม่จะใช้เวลำประมำณ 2 เดือน ก่อนที่จะสำมำรถจ ำหน่ำยสนิค้ำได้อย่ำง
ถูกตอ้งตำมกฎหมำย 

ปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดม้กีำรท ำสญัญำจำ้งผลติกบัผูร้บัจำ้งผลติสนิคำ้ โดยมกีำรวำงเงนิมดัจ ำประมำณรอ้ยละ 
30.00 ถงึรอ้ยละ 50.00 ของมูลค่ำสัง่ซือ้สนิคำ้ในแต่ละครัง้ โดยจ ำนวนเงนิส่วนทีเ่หลอื บรษิทัฯ จะช ำระใหผู้ร้บัจำ้งผลติ
สนิคำ้เมื่อไดร้บัสนิคำ้ครบถ้วน ตำมเวลำทีก่ ำหนด และสนิคำ้มคีุณภำพสนิค้ำตำมทีต่กลงกนั จงึท ำใหม้กีำรจ ำกดัมูลค่ำ
ควำมเสยีหำยกรณีทีผู่ผ้ลติไม่สำมำรถส่งมอบสนิค้ำไดภ้ำยหลงักำรสัง่ซื้อ โดยทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ มปีระวตักิำรตดิต่อกบั
ผูร้บัจำ้งผลติสนิคำ้เป็นอย่ำงดมีำโดยตลอด และไม่เคยมปีระวตัไิม่ไดร้บัมอบสนิคำ้จำกผู้รบัจำ้งผลติภำยหลงักำรสัง่ซื้อ
สนิคำ้ตำมสญัญำทีท่ ำร่วมกนั 
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(4) ความเส่ียงจากการท่ีนักธุรกิจประพฤติผิดกฎจรรยาบรรณและกฎหมาย รวมถึงการถกูร้องเรียน
โดยผูบ้ริโภค ซ่ึงท าให้บริษทัฯ ได้รบัความเสียหายและเส่ือมเสียช่ือเสียง 
บรษิทัฯ ก ำหนดหลกัจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกจิเพื่อเป็นมำตรฐำนเดยีวกนัส ำหรบันักธุรกจิทุกรำย 

เช่น หำ้มนักธุรกจิขำยรำคำสนิคำ้ต ่ำกว่ำทีก่ ำหนด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มคีวำมเสีย่งที่นักธุรกจิประพฤตผิดิจรรยำบรรณของ
บรษิทัฯ รวมถงึกฎหมำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึบรษิทัฯ อำจไดร้บักำรรอ้งเรยีนจำกผูบ้รโิภคต่อหน่วยงำนส ำนักงำน
คณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บรโิภค (“สคบ.”) กรณีที่สนิค้ำของบรษิัทฯ ไม่ได้มำตรฐำน หรอืผู้บรโิภคได้รบัควำมเสยีหำย    
อนัเกดิมำจำกกำรกระท ำของนกัธุรกจิ ทัง้นี้ เน่ืองจำกบรษิทัฯ มนีกัธุรกจิหลำยรำยกระจำยอยู่ในหลำยพืน้ที ่ซึง่อำจท ำให้
บรษิทัฯ ก ำกบัควบคุมไดไ้ม่ทัว่ถงึ กรณีดงักล่ำว บรษิทัฯ อำจเสือ่มเสยีชื่อเสยีงและไดร้บัควำมเสยีหำยจนไดร้บัผลกระทบ
ต่อกำรด ำเนินงำนและสถำนะทำงกำรเงนิ  

ที่ผ่ำนมำในอดตี บรษิัทฯ เคยมกีำรยกเลกิสมำชกิจ ำนวน 263 รำย เนื่องจำกมกีำรท ำผดิกฎเกณฑ ์เช่น 
ขำยรำคำสนิคำ้ต ่ำกว่ำทีก่ ำหนด ไปท ำธุรกจิเดยีวกนัทีม่ลีกัษณะแขง่ขนั มำสมคัรโดยทีต่วัแทนนัน้มไิดม้กีำรด ำเนินธุรกจิ
จรงิ เป็นต้น ซึ่งบรษิัทฯ จะมทีมีงำนภำยในที่เป็นผู้ตรวจสอบสถำนกำรณ์ในตลำดว่ำมกีำรฝ่ำฝืนกฎหรือไม่ รวมถึงมี
ช่องทำงใหน้ักธุรกจิหรอืผูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งรอ้งเรยีนกรณีทีน่ักธุรกจิมกีำรประพฤตไิม่สอดคลอ้งกบัหลกัจรรยำบรรณ อนึ่ง 
บรษิทัฯ มแีนวทำงทีช่ดัเจนในกำรคดัเลอืกนักธุรกจิ โดยค ำนึงถงึอำยุ วุฒภิำวะ ควำมมตีวัตน และควำมสำมำรถในกำร
ประกอบธุรกจิของสมำชกิ 

นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ยงัมนีโยบำยใหทุ้กฝ่ำยที่เกี่ยวขอ้งมีกำรสื่อสำรใหน้ักธุรกจิและบุคลำกรของบรษิทัฯ 
ทรำบถึงนโยบำย และหลกัจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกิจอย่ำงสม ่ำเสมอ อีกทัง้ยงัมีบทลงโทษส ำหรบัผู้กระท ำ
ควำมผดิ เช่น กำรว่ำกล่ำวตกัเตอืน หรอืยกเลกิกำรเป็นสมำชกิตำมทีก่ล่ำวขำ้งตน้ ซึง่ช่วยคดักรองใหบ้รษิทัฯ มนีกัธุรกจิ
ที่มคีุณภำพ มคีุณธรรมและจรยิธรรมอนัดี โดยตัง้แต่อดตีจนปัจจุบนั บรษิัทฯ ไม่เคยได้รบักำรรำยงำนจำกสคบ. ว่ำมี
ผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัควำมเดอืนรอ้นหรอืเสยีหำยจำกกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ มำรอ้งเรยีน 
 

(5) ความเส่ียงจากข้อจ ากดัการขยายตวัของจ านวนนักธุรกิจ และการพึ่งพิงกลุ่มนักธุรกิจรายหลกัของ
บริษทัฯ  
บรษิัทฯ ด ำเนินธุรกจิจดัจ ำหน่ำยสนิค้ำในลกัษณะแบบเครือข่ำย ซึ่งรำยได้จำกกำรด ำเนินของบริษัทฯ      

มปัีจจยัส ำคญัมำจำกกำรขบัเคลื่อนของนักธุรกจิของบรษิทัฯ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่กลุ่มนักธุรกจิทีม่ตี ำแหน่งในระดบัสูงที่
เป็นกลุ่มนักธุรกจิรำยหลกัของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ อำจมคีวำมเสีย่งในกรณีทีก่ำรขยำยตวัของนักธุรกจิใหม่ไม่เป็นไปได้
ตำมทีบ่รษิทัฯ คำดกำรณ์ หรอืเกดิเหตุกำรณ์ใดทีส่ง่ผลกระทบต่อกำรขยำยตวัของนกัธุรกจิอย่ำงมนียัส ำคญั 

ทัง้นี้ บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงกรณีนักธุรกิจรำยหลกัดงักล่ำวและจ ำนวนนักธุรกจิในภำพรวมของบรษิัทฯ 
ลดลง   โดยกำรพ้นสถำนะจำกกำรเป็นนักธุรกจิของบรษิัทฯ เช่น ยกเลกิกำรท ำธุรกจิเครอืข่ำย ย้ำยไปเป็นนักธุรกิจ
เครอืขำ่ยของบรษิทัเครอืข่ำยอื่น ฯลฯ ซึง่อำจเกดิจำกเหตุผลหลำยปัจจยั เช่น กำรยำ้ยค่ำยเพื่อไดร้บัผลตอบแทนที่ดกีว่ำ 
กำรทีน่ักธุรกจิรุ่นใหม่ส่งต่อแนวคดิและกำรสรำ้งเครอืข่ำยของนักธุรกจิรุ่นใหม่ทีย่งัไม่เหนียวแน่นและไม่มคีวำมสำมำรถ
เทยีบเท่ำนกัธุรกจิรุ่นก่อนๆ ส่งผลใหน้ักธุรกจิรุ่นใหม่หำสำยงำนของตนเองไดย้ำกขึน้ ประกอบกบักำรไม่ประสงคต่์ออำยุ
สมำชกิของนักธุรกจิ เนื่องจำกต้องกำรเป็นเพยีงแค่ผูบ้รโิภค ซึง่อำจท ำใหน้ักธุรกจิไม่มกีำรสัง่ซือ้สนิคำ้หรอืสัง่ซือ้สนิค้ำ
ลดลง ดงันัน้ หำกเครอืขำ่ยนกัธุรกจิดงักล่ำวไม่สำมำรถด ำเนินกำรขำยใหบ้รรลุผลตำมทีบ่รษิทัฯ วำงเป้ำหมำยไว้  กอ็ำจ
ท ำใหส้ง่ผลต่อผลกำรด ำเนินงำนและสถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 

บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึควำมเสีย่งจำกกำรพึง่พงิกลุ่มนกัธุรกจิรำยหลกั จงึไดเ้น้นกำรสรำ้งควำมสมัพนัธก์บั      
นักธุรกจิเพื่อให้มคีวำมสมัพนัธ์อย่ำงแน่นแฟ้น และมคีวำมภกัดต่ีอองคก์ร มคี่ำนิยมองค์กรร่วมกนั ผ่ำนกจิกรรมต่ำงๆ 
เช่น กำรสมัมนำ กจิกรรมเวริค์ชอ็ป กจิกรรมท่องเทีย่วสนัทนำกำร ฯลฯ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดอ้อกแบบโครงสรำ้งกำร
จ่ำยผลตอบแทนที่ค่อนขำ้งสูงใหก้บันักธุรกจิเพื่อดงึดูดนักธุรกจิที่มคีุณภำพ โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวคดิเป็นประมำณ 
ร้อยละ 52.00 ถึงร้อยละ 60.00 ของยอดขำยสินค้ำที่จ ำหน่ำยผ่ำนนักธุรกิจรวม ในช่วงปี 2560 – ปัจจุบัน ซึ่งอัตรำ
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ค่ำตอบแทน  ดงักล่ำวสงูกว่ำค่ำเฉลีย่ของอุตสำหกรรม ซึง่ทีป่ระมำณรอ้ยละ 35.00 ถงึ 48.00 จงึท ำใหใ้นอดตีทีผ่่ำนมำ 
ยงัไม่เคยมนีกัธุรกจิในต ำแหน่งทีส่ ำคญัของบรษิทัฯ ลำออกหรอืยำ้ยไปเป็นนกัธุรกจิเครอืขำ่ยของบรษิทัเครอืขำ่ยอื่น และ
ท ำใหบ้รษิทัฯ มโีอกำสดงึดดูนกัธุรกจิจำกบรษิทัเครอืขำ่ยไดเ้พิม่เตมิในอนำคต 
 

(6) ความเส่ียงจากสินค้าคงเหลือล้าสมยั 
บรษิทัฯ ขำยสนิคำ้หลำยประเภท และต้องมกีำรส ำรองสนิค้ำคงเหลอืเพื่อรองรบัควำมต้องกำรสัง่ซื้อจำก

นักธุรกจิ และตวัแทนจ ำหน่ำย โดยทีส่นิคำ้ส่วนใหญ่ทีเ่ป็นสนิคำ้อุปโภค บรโิภคซึง่โดยเฉลีย่มอีำยุกำรเกบ็รกัษำ (Shelf 
life) ประมำณ 1-2 ปี จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มคีวำมเสีย่งดำ้นสนิคำ้ลำ้สมยั ซึง่อำจกระทบผลกำรด ำเนินงำน และสถำนะทำงกำร
เงินของบริษัทฯ อย่ำงไรกต็ำม บริษัทฯ มีกำรวำงแผนส ำรองสนิค้ำเพื่อให้ตรงกบัควำมต้องกำรของลูกค้ำ โดยมีกำร
ประมำณกำรควำมตอ้งกำรล่วงหน้ำ และท ำกำรส ำรองสนิคำ้คงเหลอืล่วงหน้ำประมำณ 1-2 เดอืน นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงั
มกีำรติดตำมอำยุของสนิค้ำคงเหลอือย่ำงต่อเนื่อง โดยที่ผ่ำนมำนัน้ บรษิัทฯ ไม่มปีระวตัิกำรตัง้ค่ำเผื่อกำรลดลงมูลค่ำ
สนิคำ้คงเหลอือย่ำงมนียัส ำคญั  
 

(7) ความเส่ียงจากการท่ีมีค่านายหน้านักธุรกิจเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานหลกั และข้อจ ากดัใน
การปรบัราคาขายของสินค้า 
บรษิทัฯ มคี่ำนำยหน้ำนักธุรกจิเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนหลกั โดยส ำหรบัหลกักำรจ่ำยค่ำนำยหน้ำ         

นักธุรกจินัน้ บรษิทัฯ จะมกีำรก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนใหก้บันกัธุรกจิส ำหรบักำรขำยสนิคำ้ (Point value : PV) ในอตัรำ
คงที่แตกต่ำงกนัไปตำมประเภทสนิคำ้ ซึ่งกำรที่นักธุรกจิสัง่ซื้อสนิคำ้กบับรษิทัฯ จะท ำใหน้ักธุรกจิรำยนัน้ๆ ได้ยอด PV 
สะสมตำมแต่ละประเภทของสนิคำ้ โดยปกตแิลว้เมื่อบรษิทัฯ ก ำหนดค่ำ PV ใหก้บัสนิคำ้ใดแลว้ บรษิทัฯ จะไม่มนีโยบำย
ในกำรปรบัค่ำ PV และรำคำขำยสนิคำ้นัน้อกีไปโดยตลอด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ ขำดควำมยดืหยุ่นในกำรปรบัรำคำขำยสนิคำ้ 
โดยกรณีที่คู่แข่งของบริษัทฯ ผลิตสนิค้ำที่ใกล้เคียงกนัเพื่อมำจ ำหน่ำยแข่งกบับริษัทฯ หรือตลำดของสนิค้ำดงักล่ำว        
มสีนิค้ำแข่งขนัและสนิคำ้ทดแทนจ ำนวนมำกและมรีำคำที่ถูกกว่ำ คุณภำพดกีว่ำ หรอืสนิค้ำมเีอกลกัษณ์เฉพำะตรงกบั
ควำมต้องกำรของลูกคำ้ทีเ่ป็นผูบ้รโิภคขัน้สุดทำ้ยมำกกว่ำ กจ็ะท ำใหบ้รษิทัฯ ขำดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัดำ้นรำคำ
ส ำหรบัสนิคำ้ประเภทนัน้ๆ และอำจส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำน สถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ และโอกำสทำงธุรกจิใน
อนำคต 

กำรที่บรษิัทฯ ไม่มนีโยบำยกำรเปลี่ยนแปลงค่ำ PV และรำคำขำยของสนิค้ำบ่อยครัง้ เพื่อมใิห้นักธุรกจิ   
แต่ละรำยมคีวำมได้เปรยีบเสยีเปรยีบกนัจำกรำคำขำยสนิค้ำที่อำจแตกต่ำงกนัในแต่ละช่วงเวลำ โดยก่อนที่จะท ำกำร
ก ำหนดค่ำ PV นัน้ บรษิทัฯ จะท ำกำรวเิครำะหอ์ุปสงคแ์ละอุปทำนของสนิคำ้นัน้ๆ ในตลำด เพื่อก ำหนดรำคำขำยสนิค้ำ
และค่ำ PV ของสนิค้ำนัน้ๆ ดงึดูดให้นักธุรกจิน ำสนิคำ้ไปท ำตลำด โดยที่ค่ำตอบแทนที่ค ำนวณจำกค่ำ PV อยู่ในระดบั           
ทีเ่หมำะสมทีบ่รษิทัฯ สำมำรถแขง่ขนักบับรษิทัคู่แขง่ได ้ดงันัน้ กรณีทีบ่รษิทัฯ วเิครำะหแ์ลว้เหน็ว่ำสนิคำ้ประเภทใดทีอ่ำจ
ขำดควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั บรษิัทฯ กจ็ะท ำกำรวเิครำะห์ควำมต้องกำรของผูบ้รโิภคตำมสถำนกำรณ์ในขณะนัน้    
โดยอำจทยอยยกเลกิกำรขำยสนิคำ้ทีข่ำดควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัหรอืสนิคำ้ทีบ่รษิทัฯ พจิำรณำเชงิกลยุทธเ์หน็แลว้วำ่
สมควรยกเลกิกำรขำย และท ำกำรออกและประชำสมัพนัธ์สนิค้ำประเภทใหม่ที่มน่ีำจะมศีกัยภำพในตลำดมำกกว่ำมำ
ทดแทน  

อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำผลิตภัณฑ์ให้เป็นสนิค้ำที่มคีุณสมบตัิโดดเด่นเพื่อ
ป้องกนัคู่แข่งขนัด้ำนสนิค้ำทดแทน อกีทัง้สนิค้ำทุกประเภทยงัมกีำรขอเครื่องหมำย อย. เพื่อแสดงให้เหน็ถึงคุณภำพ
สนิคำ้และป้องกนักำรลอกเลยีนแบบ 
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นอกจำกนี้ กรณีทีอ่ตัรำค่ำนำยหน้ำนกัธุรกจิเปลีย่นแปลงไปเพิม่ขึน้อย่ำงมนียัส ำคญั กอ็ำจท ำใหก้ระทบต่อ
อตัรำก ำไรสทุธขิองบรษิทัฯ ได ้โดยบรษิทัฯ ไดม้กีำรตดิตำมอตัรำส่วนค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยกรณีทีเ่ริม่มี
อตัรำสว่นดงักล่ำวสงูขึน้ บรษิทัฯ อำจใชก้ลยุทธป์รบัเพิม่หรอืลดสนิคำ้โดยค ำนึงถงึค่ำ PV ทีเ่หมำะสมทีน่กัธุรกจิควรไดร้บั 
โดยทีย่งัดงึดดูใหน้กัธุรกจิมุ่งท ำงำนสรำ้งธุรกจิเครอืขำ่ยอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 
 

(8) ความเส่ียงจากสินค้าลอกเลียนแบบ หรือการถกูแอบอ้างเพื่อน าเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ 
ไปใช้ในเชิงพาณิชย ์
บริษัทฯ ประสบควำมส ำเร็จเป็นอย่ำงมำก ด้วยสินค้ำที่มีคุณภำพที่ดี และกำรบริหำรจดักำร กำรท ำ

กำรตลำดดว้ยนกัธุรกจิเครอืขำ่ยทีม่ปีระสทิธภิำพ จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มรีำยไดท้ีเ่ตบิโตขึน้อย่ำงรวดเรว็ และท ำให้ผลติภณัฑ์
หลำยรำยกำรของบรษิทัฯ ไดร้บัควำมนิยมเป็นอย่ำงมำกในทอ้งตลำด ซึง่จำกควำมนิยมทีไ่ดร้บันัน้ อำจท ำใหเ้กดิสนิคำ้
ลอกเลยีนแบบในตลำด ท ำใหผู้บ้รโิภคเขำ้ใจผดิคดิว่ำสนิคำ้ลอกเลยีนแบบดงักล่ำวเป็นสนิคำ้ของบรษิทัฯ และอำจท ำให้
กระทบต่อภำพลกัษณ์และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ได ้

บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักบัประเดน็สนิคำ้ลอกเลยีนแบบและภำพลกัษณ์ของบรษิทัฯ เป็นอย่ำงมำก และ
ไดม้กีำรด ำเนินกำรจดทะเบยีนเครื่องหมำยทำงกำรคำ้ของสนิคำ้เพื่อป้องกนักำรลอกเลยีนแบบทีผ่ดิกฎหมำย นอกจำกน้ี 
บริษัทฯ ยงัได้มกีำรส ำรวจตลำดอยู่ตลอดเพื่อตรวจสอบว่ำมสีนิค้ำลอกเลียนแบบหรือไม่ และเปิดให้นักธุรกจิและผู้ที่
เกีย่วขอ้งอื่นสำมำรถรอ้งเรยีนมำยงับรษิทัฯ ไดก้รณีทีพ่บสนิคำ้ลอกเลยีนแบบ โดยในอดตีทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ ไดพ้บเจอ
สินค้ำลอกเลียนแบบเมื่อปี 2558 โดยได้ท ำกำรแถลงข่ำวเพื่อชี้แจงให้บุคคลในวงกว้ำงทรำบถึงข้อเท็จจริง และได้
ด ำเนินกำรจนไม่มสีนิคำ้ลอกเลยีนแบบอกีนับจำกเหตุกำรณ์ดงักล่ำวจนถงึปัจจุบนั ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะเน้นย ้ำเกีย่วกบักำร
ตรวจสอบสนิคำ้ลอกเลยีนแบบโดยทมีงำนของบรษิทัฯ เอง และเน้นย ้ำกำรสือ่สำรวธิกีำรตรวจสอบสนิคำ้ลอกเลยีนแบบไป
ยงันักธุรกจิ และผู้บรโิภคให้มคีวำมรู้มำกขึน้ อกีทัง้ยงัมุ่งพฒันำคุณภำพบรรจุภณัฑ์ของสนิค้ำอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้
สนิคำ้มลีกัษณะเอกลกัษณ์เฉพำะ และลอกเลยีนแบบไดย้ำกขึน้ 
 

(9) ความเส่ียงจากเสถียรภาพของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
บรษิทัฯ ไดม้กีำรใชร้ะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศในกำรค ำนวณอตัรำค่ำตอบแทนทีน่กัธุรกจิจะได้รบั รวมถงึ

เกบ็ฐำนขอ้มูลของนักธุรกจิ และกำรด ำเนินธุรกจิในชวีติประจ ำวนั จงึท ำใหร้ะบบเทคโนโลยสีำรสนเทศดงักล่ำวถือเป็น
หวัใจหลกัของกำรประกอบธุรกจิของบริษทัฯ ดงันัน้ หำกระบบดงักล่ำวเกดิควำมผดิพลำดหรอืไม่สำมำรถใชก้ำรได ้อำจ
สง่ผลใหก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ หยุดชะงกั และสง่ผลต่อผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ จงึท ำใหบ้รษิทัฯ จดัใหม้รีะบบ
ส ำรองขอ้มูลทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธภิำพเพื่อป้องกนัควำมเสยีหำยของขอ้มลู รวมทัง้จดัให้มกีำรพฒันำ ซ่อมแซม และ
บ ำรุงรกัษำระบบสำรสนเทศของบริษัทฯ ให้มีเสถียรภำพอยู่เสมอ ทัง้นี้ จำกกำรที่บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญักบัระบบ
เทคโนโลยสีำรสนเทศเป็นส ำคญั ท ำให้ตัง้แต่เริม่ต้นก่อตัง้ธุรกจิมำจนถึงปัจจุบนั บรษิัทฯ ยงัไม่เคยพบปัญหำทำงดำ้น
เทคโนโลยสีำรสนเทศอย่ำงมสีำระส ำคญั 
 

(10) ความเส่ียงจากการไม่ได้รบัการต่ออายุสญัญาเช่าท่ีดินของส านักงานและสาขาของบริษทัฯ 
บรษิทัฯ ไม่มทีีด่นิในกำรประกอบธุรกจิเป็นของตนเอง โดยพืน้ทีส่ ำนักงำนใหญ่ โรงงำน และสำขำทัง้หมด

ของบรษิทัฯ เป็นพื้นที่ทีบ่รษิทัฯ เช่ำจำกบุคคลภำยนอกทัง้หมด ซึ่งสญัญำเช่ำของแต่ละพื้นทีม่อีำยุกำรเช่ำ 3 ปี ดงันัน้ 
กรณีทีค่รบก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำบรเิวณใดบรเิวณหนึ่ง และบรษิทัฯ ไม่สำมำรถเจรจำต่ออำยุสญัญำเช่ำกบัเจำ้ของพืน้ที่
ได ้กอ็ำจท ำใหก้ำรด ำเนินกำรของบรษิทัฯ ในสว่นนัน้ๆ หยุดชะงกั และอำจสง่ผลต่อผลกำรด ำเนินงำน สถำนะทำงกำรเงนิ
ของบรษิทัฯ และโอกำสทำงธุรกจิในอนำคต 

ทัง้นี้  เนื่องจำกหัวใจหลักของธุรกิจบริษัทฯ คือเครือข่ำยนักธุรกิจและตัวแทนจ ำหน่ำยของบริษัทฯ         
เป็นส ำคญั โดยสำขำแต่ละสำขำนัน้จดัตัง้ขึน้เพื่อสนับสนุนกำรเตบิโตของจ ำนวนนกัธุรกจิในแต่ละพืน้ที ่ในขณะทีโ่รงงำน
ของบริษัทฯ ยังเป็นโรงงำนขนำดเล็ก และปัจจุบนัรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำที่ผลิตเองยงัมีสดัส่วนที่น้อยอย่ำงไม่มี
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นัยส ำคญัเมื่อเทยีบกบัรำยไดร้วมทัง้หมด จงึเหน็ไดว้่ำควำมเสีย่งจำกกำรไม่ไดต่้ออำยุสญัญำเช่ำที่ดนิของบรษิทัฯ เป็น
ควำมเสีย่งในทีอ่ยู่ในระดบัค่อนขำ้งต ่ำ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัมคีวำมสมัพนัธอ์นัดกีบัเจำ้ของทีด่นิและอำคำรทุกรำย และ
สำมำรถเจรจำต่อสญัญำไดม้ำโดยตลอด โดยกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัทีไ่ม่สำมำรถเจรจำต่อสญัญำเช่ำทีด่นิกบัเจำ้ของทีด่นิได้
เมื่อครบก ำหนดอำยุสญัญำ บรษิทัฯ อำจพจิำรณำเช่ำทีด่นิจำกบุคคลอื่นในบรเิวณใกลเ้คยีง รวมถงึอำจพจิำรณำซือ้ขำด
สำขำทีเ่ช่ำอยู่ปัจจุบนับำงสำขำทีม่ศีกัยภำพเพื่อลดภำระค่ำเช่ำ และลดควำมเสีย่งทีจ่ะไม่ไดร้บักำรต่อสญัญำในอนำคต 
 

(11) ความเส่ียงจากการสภาวะการแข่งขนัของธรุกิจขายตรง 
ปัจจุบนัประเทศไทยถอืเป็นประเทศทีก่ำรเคลื่อนไหวดำ้นธุรกจิขำยตรงค่อนขำ้งมำกเมื่อเทยีบกบัประเทศ

อื่นๆ ในภูมภิำคอำเซยีน ซึง่บรษิทัขำยตรงแต่ละแห่ง สว่นใหญ่แลว้จะขำยสนิคำ้ในลกัษณะทีค่ลำ้ยกนั และมแีนวทำงกำร
ท ำธุรกจิที่คล้ำยกนั คอืมุ่งเน้นกำรขยำยเครอืข่ำยนักธุรกจิที่มคีุณภำพให้ได้มำกที่สุด ท ำให้เกดิกำรแข่งขนัขึน้ระหว่ำง
บรษิทัทีอ่ยู่ในอุตสำหกรรมทัง้ในแง่ของผลติภณัฑ ์และกำรดงึดูดนักธุรกจิทีม่คีุณภำพ นอกจำกนี้ อุตสำหกรรมขำยตรง
เป็นอุตสำหกรรมทีเ่ริม่ประกอบกจิกำรไดง้่ำย เนื่องจำกเป็นกำรเน้นกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำและท ำตลำด แมว้่ำจะต้องขอรบั
ใบอนุญำตจำกหน่วยงำนภำครฐั ยงัท ำใหอ้ำจมผีูเ้ล่นรำยใหม่เพิม่เตมิในอนำคต ซึง่อำจท ำให้สภำวะกำรแขง่ขนัของธุรกจิ
ขำยตรงรุนแรงขึน้ในอนำคต ซึง่อำจส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำน สถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ  และโอกำสทำงธุรกจิใน
อนำคต 

แม้ว่ำอุตสำหกรรมจะสำมำรถเริ่มธุรกิจได้ง่ำย แต่ปัจจุบันมีบริษัทที่ท ำธุรกิจขำยตรงที่อยู่รอดใน
อุตสำหกรรมไม่มำก เมื่อเทยีบกบัจ ำนวนบรษิทัทีม่กีำรเลกิกจิกำรไป ซึง่บรษิทัฯ ถอืเป็นหนึ่งในผูน้ ำของธุรกจิขำยตรงที่
ยงัด ำเนินธุรกจิอยู่ในปัจจุบนั และมุ่งเน้นกำรขยำยเครอืขำ่ยอย่ำงยัง่ยนื โดยมุ่งเน้นปัจจยัแห่งควำมส ำเรจ็หลกั 4 ประกำร
หลกั ได้แก่ 1) กำรสร้ำงแบรนด์ SUCCESSMORE และแบรนด์สนิค้ำให้เขม้แขง็ เป็นที่น่ำไว้วำงใจ และยัง่ยนื 2) กำร
พฒันำสนิค้ำให้มีคุณภำพ เป็นที่ต้องกำรของตลำด และมีหลำยผลิตภัณฑ์ให้นักธุรกิจสำมำรถท ำกำรตลำดได้อย่ำง
คล่องตวั มทีำงเลอืก ครอบคลุมกลุ่มลูกคำ้ทีม่คีวำมต้องกำรทีแ่ตกต่ำงกนั 3) กำรพฒันำทรพัยำกำรบุคคล ทัง้พนักงำน
ของบรษิทัฯ และนักธุรกจิ ทัง้ในดำ้นทกัษะควำมสำมำรถในกำรท ำงำนและทศันคต ิและ 4) กำรสรำ้งวฒันธรรมองค์กร
ใหแ้ก่นักธุรกจิใหเ้กดิค่ำนิยมเดยีวกนั โดยมุ่งพฒันำทกัษะกำรขำยและสรำ้งควำมคุน้เคยระหว่ำงนกัธุรกจิอย่ำงสม ่ำเสมอ
ผ่ำนงำนสมัมนำต่ำงๆ กำรท่องเทีย่วต่ำงประเทศ เพื่อใหเ้กดิควำมรกัใคร่กลมเกลยีวในเพื่อนร่วมอำชพีและองคก์ร และ
ควำมยัง่ยนืในกำรประกอบธุรกจิ 

นอกจำกกลยุทธ์ทำงธุรกจิและนโยบำยควำมยัง่ยนืขำ้งต้นแล้ว บรษิัทฯ ยงัมกีำรจ่ำยอตัรำค่ำตอบแทน
ให้กับนักธุรกิจของบริษัทฯ ที่ค่อนข้ำงดึงดูด โดยอยู่ที่ประมำณร้อยละ 52.00 – 60.00 ในช่วงปี 2560 – ปัจจุบัน          
ของยอดขำยสนิค้ำที่จ ำหน่ำยผ่ำนนักธุรกจิรวม ซึ่งอตัรำค่ำตอบแทนดงักล่ำวสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของอุตสำหกรรม  ท ำให้  
บรษิทัฯ สำมำรถรกัษำควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและดงึดดูนกัธุรกจิทีม่คีุณภำพใหอ้ยู่กบัองคก์ร  
 

(12) ความเส่ียงจากการสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา (COVID-19)  
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ (COVID-19) ในช่วงทีผ่่ำนมำ ส่งผลกระทบต่อกำร

ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในแง่ภำพรวมของกำรด ำเนินธุรกจิ เน่ืองจำกกำรระบำดของเชือ้ไวรสัดงักล่ำวท ำใหก้ ำลงัซือ้ทัง้ใน
ประเทศและนอกประเทศลดลง และบรษิทัฯ จะไม่สำมำรถจดังำนประชุม ฝึกอบรมสมัมนำแก่สมำชกิในทีท่ีม่คีนจ ำนวน
มำกได ้สง่ผลใหเ้กดิขอ้จ ำกดัในกำรขยำยฐำนนกัธุรกจิใหม่ๆ และจ ำนวนนกัธุรกจิในระบบคำดว่ำมแีนวโน้มทีจ่ะลดลงจำก
กำรไม่ไดพ้บเจอ เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูกนัเป็นเวลำนำน นอกจำกนี้ บรษิทัฯ จ ำเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นเวลำท ำกำรของสำขำ
ใหส้อดคลอ้งกบัมำตรกำรเคอรฟิ์วของทำงรฐับำล และพืน้ทีบ่รเิวณสำขำจะเปิดท ำกำรไดเ้ฉพำะสว่นส ำหรบัรำ้นคำ้เท่ำนัน้ 
โดยไม่อนุญำตใหใ้ชห้อ้งประชุมเพื่อจดักำรประชุม  

อย่ำงไรกต็ำม บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญักบัช่องทำงกำรใหบ้รกิำรในรูปออนไลน์มำกขึน้ ได้แก่ กำรสัง่ซื้ อ
สนิคำ้ผ่ำนช่องทำงออนไลน์และบรกิำรจดัส่งแบบเดลเิวอรี ่พรอ้มจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรขำยจดัส่งฟร ีซึง่ไดก้ระแสตอบ
รบัที่ค่อนขำ้งดจีำกนักธุรกจิของบรษิทัฯ และกำรจดัสมัมนำผ่ำนโปรแกรม Zoom เป็นต้น นอกจำกนี้ ภำยหลงัจำกช่วง
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สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดมแีนวโน้มทีด่ขี ึน้และเริม่มมีำตรกำรผ่อนปรนจำกทำงรฐับำล บรษิทัฯ ไดก้ลบัมำเปิดใหบ้รกิำร
แบบเต็มรูปแบบอกีครัง้ แต่ยงัคงไว้ซึ่งมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัและเฝ้ำระวงักำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัอย่ำง
ใกลช้ดิ ไดแ้ก่ กำรตรวจวดัอุณหภูมกิ่อนเขำ้ใชบ้รกิำร กำรใหบ้รกิำรสเปยแ์ละเจลแอลกอฮอล ์มำตรกำรรกัษำระยะห่ำง
และลดกำรแออดัภำยในพื้นที่สำขำ โดยจดัพื้นที่นัง่ในแต่ละที่ให้เว้นระยะห่ำงกนัอย่ำงน้อย 1 เมตร และกำรบงัคบัให้
ผูใ้ชบ้รกิำรทุกท่ำนสวมหน้ำกำกอนำมยั  
 

2.2.2  ความเส่ียงด้านการเงินและการลงทุน 
(1) ความเส่ียงจากสภาวะแวดล้อมและกฎระเบียบในการประกอบธรุกิจขายตรงในต่างประเทศ 

บรษิทัฯ มกีำรขำยสนิคำ้ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ในต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ ตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศพม่ำ 
ลำว เวยีดนำม กมัพชูำ มำเลเซยี และสงิคโปร ์ซึง่แต่ละประเภทมขีอ้จ ำกดัดำ้นสภำพแวดลอ้มและกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
ในกำรประกอบธุรกจิขำยตรงทีแ่ตกต่ำงกนั ดงันัน้หำกสภำพแวดลอ้ม รวมถงึกฎระเบยีบในกำรประกอบธุรกจิขำยตรงใน   
แต่ละประเทศเปลีย่นแปลงไป อำจท ำใหส้่งผลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำน สถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ และโอกำส
ทำงธุรกจิในอนำคต  

ทัง้นี้ รูปแบบกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ จะเป็นกำรขำยส่งสนิค้ำใหก้บัตวัแทนจ ำหน่ำยต่ำงประเทศ 
และมกีำรจ่ำยค่ำตอบแทน (Rebate) กรณีทีม่ยีอดขำยสนิคำ้ตำมเป้ำ ซึง่ตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ของบรษิทัฯ อำจน ำสนิคำ้
ของบรษิทัฯ ไปด ำเนินธุรกจิขำยตรงในแต่ละประเทศ หรอือำจอยู่ในรปูแบบกำรขำยหน้ำรำ้น จงึท ำใหค้วำมเสีย่งดำ้นกำร
ปฏบิตัิผดิกฎหมำยนัน้ โดยหลกัแล้วจะอยู่ที่ตวัแทนจ ำหน่ำยเป็นส ำคญั อนึ่ง บรษิัทฯ จะมกีำรศกึษำกฎระเบยีบต่ำงๆ      
ที่เกี่ยวข้องก่อนกำรเจรจำเพื่อหำตัวแทนจ ำหน่ำยในแต่ละประเทศทุกครัง้ รวมทัง้มีกำรศกึษำ ติดตำมกฎระเบียบที่
เกีย่วขอ้งดงักล่ำวอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหส้ำมำรถปรบัเปลีย่นกลยุทธท์ำงธุรกจิไดอ้ย่ำงทนัท่วงท ี 
 

(2) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
บรษิทัฯ มกีำรขำยสนิคำ้ไปยงัต่ำงประเทศใหก้บัตวัแทนจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ ตวัแทนจ ำหน่ำยใน

ประเทศพม่ำ ลำว เวยีดนำม กมัพูชำ มำเลเซยี และสงิคโปร ์จงึท ำใหม้กีำรรบัเงนิเป็นสกุลต่ำงประเทศ ท ำใหร้ำยไดข้อง
บรษิทัฯ อำจมกีำรเปลี่ยนแปลงจำกที่คำดกำรณ์ขึน้อยู่กบักำรเพิม่ขึน้หรอืลดลงของอตัรำแลกเปลีย่นของแต่ละประเทศ   
จึงท ำให้บริษัทฯ มีควำมเสี่ยงที่จะได้รบัผลกระทบจำกควำมผนัผวนของอตัรำแลกเปลี่ยน ซึ่งอำจกระทบต่อผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึควำมเสีย่งในประเดน็ดังกล่ำวจงึไดม้กีำรจดัใหม้กีำรบรหิำรเงนิของบรษิัทฯ 
รวมทัง้ยงัไดต้ดิตำมควำมเคลื่อนไหวของอตัรำแลกเปลีย่น และปัจจยัต่ำงๆ ทีอ่ำจส่งผลกระทบต่ออตัรำแลกเปลีย่นอย่ำง
สม ่ำเสมอ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดม้กีำรท ำสญัญำซือ้ขำยเงนิตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศเพื่อ
เป็นกำรป้องกนัควำมเสีย่งดงักล่ำว 
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3. การขบัเคล่ือนธรุกิจเพ่ือความยัง่ยืน 
 

3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน 
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย มคีวำมมุ่งมัน่ต่อกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืในสงัคมและ

สิง่แวดลอ้มผ่ำนกจิกรรมทำงธุรกจิของบรษิทัฯ โดยไดน้้อมน ำปรชัญำเศรษฐกจิพอเพยีงมำประยุกต์ใชเ้ป็นแนวทำงกำร
พฒันำอย่ำงยัง่ยนื โดยค ำนึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีในทุกดำ้น และสรำ้งสรรคค์ุณค่ำและประโยชน์ทัง้ภำคธุรกจิและสงัคมควบ  
คู่กนัไปพรอ้มกนั รวมทัง้ใหค้วำมส ำคญักบัระบบกำรบรหิำรจดักำรและกระบวนกำรผลติทัง้ดำ้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม
เพื่อกำรพฒันำผลติภณัฑ ์พรอ้มส่งเสรมิกำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพสงูสุดและมผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมน้อย
ทีส่ดุ รวมถงึกำรสือ่สำรกบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ขำ้ใจในทศิทำงเดยีวกนั ดงันี้ 

 การก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)  บริษัทฯ มีนโยบำยด ำเนินธุรกิจอย่ำงมีจริยธรรม 
ซื่อสตัย์ และโปร่งใส บนพื้นฐำนของกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีมคีวำมรบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ยดึมัน่กำร
ปฏบิตัติำมกฎหมำย กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่กระท ำหรอืสนบัสนุนกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ และให้
กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกระดบัยดึถือเป็นบรรทดัฐำนในกำรปฏบิตัิงำน เพื่อสร้ำงคุณค่ำให้แก่องค์กรอย่ำง
ยัง่ยนื 

 การพฒันาอย่างยัง่ยืนและสมดลุ (Triple Bottom Line) บรษิัทฯ ด ำเนินธุรกจิภำยใต้แนวคดิกำรพฒันำ
อย่ำงยัง่ยนืและสมดุลทัง้ 3 ด้ำน ทัง้ด้ำนเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม โดยบูรณำกำรแนวคดิเขำ้ไปในกระบวนกำร
ด ำเนินงำนทุกระดบัของบรษิัทฯ สร้ำงผลตอบแทนและคุณค่ำทำงธุรกจิไปพร้อมกบัสงัคมและสิง่แวดล้อม เพื่อให้ผู้มี    
สว่นไดเ้สยีทุกผ่ำยไดร้บัประโยชน์และบรรลุผลส ำเรจ็ตำมวสิยัทศัน์ไดใ้นทีส่ดุ 

  การบริหารจดัการผูมี้ส่วนได้เสีย (Stakeholder Management) บรษิทัฯ ตระหนักถงึบทบำทของผูม้สีว่น
ได้เสยีที่มต่ีอกลยุทธ์และทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทฯ จงึให้ควำมส ำคญัและค ำนึงถึงผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มทัง้
ภำยในและภำยนอก โดยพจิำรณำก ำหนดพนัธกจิและนโยบำยกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรและควำมคำดหวงัของผูม้สีว่น
ไดเ้สยีในแต่ละกลุ่มอย่ำงสมดุล 

 การบริหารจดัการนวตักรรม (Innovation Management) บรษิัทฯ ส่งเสรมิใหเ้กดิกำรสร้ำงนวตักรรมใน
องค์กร เพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิม่ทำงธุรกจิ ทัง้จำกกำรพฒันำผลติภณัฑ ์กระบวนกำรผลติ หรอืบรกิำรในรูปแบบใหม่ ซึ่งไม่
เพยีงแต่จะช่วยสรำ้งคุณค่ำอย่ำงยัง่ยนืใหแ้ก่องคก์ร หำกช่วยสรำ้งรำยได ้ลดตน้ทุนหรอืลดกำรใหท้รพัยำกรแลว้ ย่อมเกดิ
ผลดต่ีอทัง้เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม 

 การมีส่วนร่วมของพนักงาน (Employee Engagement) ดว้ยตระหนักถงึควำมส ำคญัของบุคลำกรซึง่เป็น
ปัจจยัส ำคญัในกำรผลกัดนักำรด ำเนินธุรกจิใหป้ระสบผลส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้บรษิทัฯ จงึใหค้วำมส ำคญักบั
กำรบรหิำรจดักำรทุนมนุษย์ (Human Capital Management) ด้วยกำรพฒันำควำมรู้ควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำง
ต่อเนื่อง ส่งเสรมิใหม้กีำรถ่ำยทอด แบ่งปันควำมรู ้และแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่ำงพนักงำนและคู่คำ้หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่น 
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของพนักงำนในกำรพฒันำองค์กรสู่ควำมยัง่ยืนด้วยนวตักรรมผลิตภัณฑ์และบริกำรที่มคีวำม
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 การรว่มแรงและแบ่งปัน (Collaborative Sharing) บรษิทัฯ มุ่งด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมรบัผดิชอบพฒันำขดี
ควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขนัดว้ยนวตักรรมของผลติภณัฑแ์ละบรกิำรโดยร่วมกบัคู่คำ้ ชุมชน สงัคม หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยี
อื่นในกำรจดัท ำโครงกำรหรอืกจิกรรมที่สร้ำงประโยชน์ต่อบรษิัทฯ และผู้มสี่วนได้เสยีควบคู่ไปพร้อมกนั โดยใช้ควำม
เชี่ยวชำญของบรษิัทฯ ในกำรท ำโครงกำรหรอืกจิกรรมที่จะสร้ำงผลประโยชน์และคุณค่ำต่อบรษิัทฯ ตลอดจนยกระดบั
คุณภำพชวีติใหแ้ก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีตลอดห่วงโซ่อุปทำน 
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 บรษิทัฯ ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสรำ้งองคก์รใหม้คีวำมยัง่ยนื จงึผลติสนิคำ้ทีม่คีวำมปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค 
และเป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม รกัษำมำตรฐำนดำ้นบรรษทัภบิำล และกำรมนีโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติและคอร์รปัชัน่ เพื่อ
เชื่อมโยงเขำ้กบัยุทธศำสตรอ์งคก์ร สรำ้งใหอ้งคก์รมคีวำมยัง่ยนืต่อไป 

 

แนวทางการบริหารจดัการ  
บรษิทัฯ มวีสิยัทศัน์ “เครอืขำ่ยแห่งกำรสรำ้งควำมส ำเรจ็ ควำมสขุและกำรบรรลุจุดมุ่งหมำยแห่งตน” โดยมุ่งมัน่ที่

จะเป็นผู้สร้ำงแรงบนัดำลใจ หล่อหลอมจติวญิญำณ พฒันำและเปลี่ยนแปลงชวีติผู้คนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ภำยใต้
ปรชัญำ Inspiration for  your Being “แรงบลัดำลใจเปลี่ยนชวีติคุณ” โดยเสนอโอกำส พร้อมด้วยผลติภณัฑ ์คุณภำพที่
ผ่ำนกำรคดัสรรจำกแพทยผ์ู้เชีย่วชำญ และระบบพฒันำศกัยภำพมนุษยท์ีม่ปีระสทิธภิำพ เพื่อใหเ้ขำ้ถงึ ศกัยภำพสงูสุด
ของตนเอง เพรำะเชื่อว่ำทุกกำรเปลี่ยนแปลงจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จทัง้กำรยกระดบัฐำนะกำรเงินควำมสุข และบรรลุ
จุดมุ่งหมำยแห่งชวีติ เพื่อแบ่งปันชวีติทีม่คีุณค่ำสูส่งัคมอย่ำงยัง่ยนื 

บริษัทฯ ด ำเนินธุรกิจตำมแนวทำงกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยืน ด้วยกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้ผู้บริหำรและพนักงำน         
ทัว่ทัง้องค์กรมคีวำมตระหนักถึงกำรใชพ้ลงังำนและทรพัยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและเกดิประโยชน์สูงสุด  โดยมุ่งสู่กำรพฒันำ
ผลติภณัฑท์ีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อด ำเนินกำรสูเ่ป้ำหมำยในกำรลดกำรปลดปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกและ
มีส่วนร่วมลดผลกระทบต่อภำวะโลกร้อน โดยมีกำรพฒันำทัง้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร กระบวนกำรท ำงำน กำรผลิต       
กำรจดัหำและจ ำหน่ำยผลติภณัฑแ์ละบรกิำร กำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี  จรรยำบรรณทำงธุรกจิ รวมถึงกำรต่อต้ำนกำร
ทุจรติและคอรร์ปัชัน่และใหค้วำมส ำคญักบัควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ชุมชนและสิง่แวดลอ้ม เพื่อสรำ้งใหบ้รษิทัฯ เตบิโต
ควบคู่ไปกบักำรสรำ้งคุณค่ำเพิม่ใหก้บัสงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่ำงยัง่ยนื 
 

โครงสรา้งการจดัการเพื่อความยัง่ยืน  
เพื่อให้กำรปฏบิตัิหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรษิัทเป็นไปอย่ำงมปีระสิทธภิำพ บรษิัทได้จดัตัง้คณะกรรมกำร     

ชุดย่อย 4 คณะ เพื่อกลัน่กรองงำนตำมที่ได้รบัมอบหมำยอย่ำงรอบคอบ ภำยใต้หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี โดยมี
เลขำนุกำรบรษิทัเป็นผูป้ระสำน ซึง่จะด ำเนินกำรปรบัปรุงโครงสรำ้งของคณะกรรมกำรใหม้ขีอบเขตควำมรบัผดิชอบทีม่ี
ควำมเชื่อมโยงกนั เพื่อเพิม่ประสทิธภิำพและประสทิธผิล ผงัโครงสรำ้งมดีงันี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมกำรบรษิทั 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

คณะกรรมกำร
บรหิำร 

คณะกรรมกำร 
สรรหำและ 

พจิำรณำค่ำตอบแทน 

คณะกรรมกำร
บรหิำรควำมเสีย่ง 

เลขำนุกำรบรษิทั 



 
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน)                                         สว่นที ่1 : กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน 

62 
 

คณะกรรมกำรชุดย่อย ท ำหน้ำทีบ่รหิำรจดักำรงำนเฉพำะดำ้น ครอบคลุมดำ้นเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม
ตลอดจนพจิำรณำเรื่องต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปดว้ยควำมถูกตอ้ง เหมำะสม และมปีระสทิธภิำพ ดงันี้ 

  

ด้านเศรษฐกิจ  
คณะกรรมการบริหาร ประกอบไปด้วยกรรมกำรบรษิทั จ ำนวน 2 ท่ำน และผู้บรหิำรอกีจ ำนวน 1 ท่ำน โดย

ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร มหีน้ำทีก่ ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมพนัธกจิ และ
ปฏบิตัติำมนโยบำยกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั เพื่อใหบ้รรลุ เป้ำหมำยธุรกจิของบรษิทัและบรรลุวตัถุประสงคต์ำมมตขิอง
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประกอบด้วยกรรมกำรจ ำนวน 3 ท่ำน โดยเป็นกรรมกำรอสิระ จ ำนวน 2 
ท่ำน  และประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอีก 1 ท่ำน  ท ำหน้ำที่ดูแลให้บริษัทมีกำรบริหำรควำมเสี่ยงที่เหมำะสมและมี
ประสทิธภิำพ เพื่อใหส้ง่สญัญำณเตอืนภยัล่วงหน้ำและรำยกำรผดิปกตทิัง้หลำยทีอ่ำจเกดิขึน้ 
 

ด้านสงัคม  
คณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวน 7 ท่ำน โดยมปีระธำนกรรมกำรบรษิทัเป็นกรรมกำรอสิระ 

มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรชุดย่อยและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร ท ำหน้ำทีเ่สนอแนวปฏบิตัดิำ้นกำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ด ี
ทบทวนแนวทำงและหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีรวมทัง้ติดตำมกำรด ำเนินงำนควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมใหส้ำมำรถ
ตอบสนองต่อผูม้สี่วนได้เสยีอย่ำงครบถ้วน เท่ำเทยีมกนั และมปีระสทิธภิำพภำยใต้นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำร และ
จริยธรรมในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยมุ่งเน้นกำรรกัษำมำตรฐำนและกำรพฒันำกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีให้เป็นไปอย่ำง
ต่อเนื่องและยัง่ยนื สรำ้งใหเ้ป็นวฒันธรรมขององคก์รและใหถ้อืปฏบิตั ิดงันี้ 

• ทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกจิการ หลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและจรยิธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

• สนบัสนุนใหป้ระกำศใชน้โยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ทัว่ทัง้องคก์ร 
• ใหข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบัแนวทำงกำรกำรก ำหนดเป้ำหมำยทำงธุรกจิและกำรจดัท ำกลยุทธอ์งคก์ร 
 

ทัง้นี้ ยงัไดต้ดิตำมกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรพฒันำหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีในดำ้นต่ำงๆ ดงันี้ 
1. ดำ้นสทิธขิองผูถ้อืหุน้ 
2. ดำ้นกำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั 
3. ดำ้นบทบำทของผูม้สีว่นไดเ้สยี 
4. ดำ้นกำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปร่งใส 
5. ดำ้นควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 
6. นโยบำยกำรก ำกบัดแูลกจิกำร 
7. นโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ 

 

บรษิทัฯ ไดส้ือ่สำรและเผยแพร่ประชำสมัพนัธใ์หแ้ก่พนกังำนในทกุระดบั เพื่อเน้นย ้ำแนวปฏบิตัติำมนโยบำยกำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่แีก่พนกังำน ซึง่เป็นสว่นส ำคญัในกำรเตรยีมควำมพรอ้มกำ้วสูเ่ศรษฐกจิอำเซยีน รวมทัง้รณรงคแ์นว
ปฏบิตัต่ิอตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่แก่พนกังำนและขยำยสูพ่นัธมติรทำงธุรกจิขององคก์ร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมายให้ผู้อ านวยการสายงานทรพัยากรบุคคลและก ากบัดูแลกิจการ      
มหีน้ำที่ก ำหนดแนวทำงแผนงำนด้ำนควำมปลอดภยั อำชวีอนำมยั และสิง่แวดล้อม และเป็นสื่อกลำงในกำรให้ควำม
ช่วยเหลอืในเรื่องสวสัดกิำรต่ำงๆ แก่พนักงำน พร้อมดูแลให้พนักงำนมคีุณภำพชวีติที่ดี นอกจำกนี้ ยงัมหีน้ำที่ในกำร
ส่งเสรมิกำรมสี่วนร่วมพฒันำชุมชน และสงัคม มหีน้ำทีก่ ำหนดแนวทำงและแผนงำนดำ้นกำรมสี่วนร่วมพฒันำชุมชนและ
สงัคมของบรษิทั รวมทัง้จดัใหม้กีำรด ำเนินงำนดงักล่ำว ตลอดจนตดิตำมและประเมนิผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อ
ปรบัปรุงและพฒันำงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ 
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ด้านส่ิงแวดล้อม  
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมอบหมายให้ผู้อ านวยการสายงานสายงานทรพัยากรบุคคลและก ากบัดแูล

กิจการ ของบรษิัทฯ มหีน้ำที่ด ำเนินกำรจดักำรพลงังำนใหส้อดคล้องกบันโยบำยอนุรกัษ์พลงังำนทีก่ ำหนดขึน้  รวมทัง้
ควบคุมดูแลใหว้ธิกีำรจดักำรพลงังำนเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพตลอดจนประสำนควำม ร่วมมอืกบัทุกฝ่ำยทีเ่กีย่วขอ้ง 
เพื่อใหก้ำรจดักำรพลงังำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้
 

3.2 การจดัการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่าทางธรุกิจ  
3.2.1 ห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ 
 

กระบวนกำรในห่วงโซ่คุณค่ำเป็นยุทธศำสตรส์ ำคญัทีจ่ะสง่ผลส ำเรจ็ทำงธุรกจิของบรษิทัฯ ดงันัน้บรษิทัฯ จงึใสใ่จ
ในทุกขัน้ตอนและทุกกระบวนกำรของห่วงโซ่คุณค่ำ เริม่ตัง้แต่กำรจดัหำวตัถุดบิ กำรจดัซื้อจดัจ้ำง ระบบควบคุม กำร
บรหิำรจดักำรโรงงำนผลติ โดยทัง้วตัถุดบิและตวัผลติภณัฑจ์ะต้องผ่ำนกำรตรวจสอบคุณภำพ ทัง้ในระหว่ำงกำรจดัเกบ็ 
บรรจุ และก่อนสง่มอบใหแ้ก่ลกูคำ้  

ผู้มีส่วนได้เสียส ำคัญในห่วงโซ่คุณค่ำธุรกิจของ SCM ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน, ผู้บริหำรและ  
พนักงำน, สงัคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม, คู่ค้ำ, ลูกค้ำ, คู่แข่ง, เจ้ำหนี้กำรค้ำ, หน่วยงำนภำครัฐ และสื่อมวลชน เพื่อ
เสรมิสรำ้งควำมเชื่อมัน่ในผลติภณัฑท์ีม่คีุณภำพและกำรเตบิโตร่วมกนัอย่ำงยัง่ยนื  

 
ห่วงโซคณุค่า SCM 
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Leverage Brand Energy 
การยกระดบัพลงัแบรนดอ์งคก์รและสินค้าให้สามารถขยาย

กลุ่มเป้าหมายได้กวา้งและลึกขึน้ 

Driving Digital  
การขบัเคลื่อนด้วยระบบดิจิทลัในทุกฝ่ายงาน 

Create Online & Offline Breakthrough System  
การสรา้งและผสมผสานระบบ Offline และ Online ท่ีส่งเสริมซ่ึงกนั
และกนั 

Customer Experience Management  
การบริหารจดัการประสบการณ์ท่ีดีต่อแบรนดข์องลูกค้า 

กลยทุธอ์งคก์ร 
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- ควำมร่วมมอืกนัระหว่ำงหน่วยงำนต่ำงๆ ในบรษิทัเพือ่เพิม่คุณค่ำของ Value Chain 
- ควำมสำมำรถทีจ่ะไดเ้งนิลงทุนทีม่ตีน้ทุนต ่ำส ำหรบัค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนและเงนิทุนหมนุเวยีน 
- ระดบัขอ้มลูทีน่ ำมำใชใ้นกำรตดัสนิใจเชงิกลยุทธแ์ละด ำเนินกำร 
- กำรจดักำรขอ้มลูไดอ้ย่ำงถูกตอ้งและเหมำะสมในสภำพแวดลอ้มต่ำงๆ 
- ภำพลกัษณ์ขององคก์รต่อสำธำรณะและพนกังำน 

- ประสทิธภิำพของกระบวนกำรคดัสรรพนกังำน ฝึกอบรม และเลือ่นขัน้พนักงำนทุกระดบั 
- ควำมเหมำะสมและระบบกำรใหร้ำงวลัเพือ่จงูใจและทำ้ทำยพนกังำน 
- สภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนทีส่ำมำรถลดจ ำนวนพนกังำนทีข่ำดงำนและลำออกใหเ้หลอืน้อยทีสุ่ด 
- ระดบัของกำรจงูใจพนกังำนต่อควำมพงึพอใจ 

- ควำมส ำเรจ็กำรพฒันำโปรเจคใหม ่เพือ่รองรบักำรเตบิโต  
- กำรบรหิำรเวลำในกจิกรรมกำรพฒันำเทคโนโลยเีพือ่สำมำรถเพิม่ขดีกำรแขง่ขนั 
- ส่งเสรมิใหม้สีภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนทีส่่งเสรมิควำมคดิในกำรท ำงำนอย่ำงสรำ้งสรรค์ 

- สรำ้งควำมสมัพนัธท์ีด่กีบัคู่คำ้ ทัง้กำร Site Visiting เพือ่ใหก้ำรต่อรองรำคำเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธผิล 
- กำรจดัหำวตัถุดบิตอ้ง (1) ตรงต่อเวลำ (2) ตน้ทุนต ่ำทีสุ่ด (3) คุณภำพตำมมำตรฐำน 
- มวีธิกีำรจดัหำจดัจำ้งทัง้ของโรงงำน เครือ่งจกัรกล และอำคำรสถำนที ่
 

- ระบบกำร
ควบคุม
วตัถุดบิและ
สนิคำ้คงคลงั 
ทีด่ ี

- กำรจดัเกบ็
วตัถุดบิทีม่ ี
ประสทิธภิำพ 

- ควำมเหมำะสมของระดบั
กระบวนกำรผลติแบบ
อตัโนมตั ิ

- กำรควบคุมระบบกำรผลติ
อย่ำงมปีระสทิธภิำพเพือ่
พฒันำคุณภำพและลดตน้ทุน 

 

- กำรส่งมอบ
สนิคำ้และบรกิำร
ทีต่รงต่อเวลำ
และมี
ประสทิธภิำพ 

- กำรจดัเกบ็
ผลติภณัฑท์ีด่ ี

- ประสทิธภิำพของกำรวจิยั
ตลำดเพือ่คน้พบกลุ่มลกูคำ้
และควำมตอ้งกำร 

- นวตักรรมดำ้นกำรส่งเสรมิ
กำรขำยและโฆษณำ 

- กำรประเมนิช่องทำงกำรจดั
จ ำหน่ำย 

- กำรจงูใจและควำมสำมำรถ
ของพนกังำนขำย 

- กำรพฒันำชือ่เสยีงและ
ภำพลกัษณ์ดำ้นคุณภำพให้
เป็นทีย่อมรบั 

- ใหค้วำมส ำคญักบักำร
รอ้งเรยีนของลกูคำ้ส ำหรบั
สนิคำ้และบรกิำร 

- แสดงควำมใส่ใจต่อค ำรอ้ง
รอ้งเรยีนของลกูคำ้ในทนัท ี

- กำรถ่ำยทอดควำมรูแ้ก่
สมำชกิและลกูคำ้อย่ำงมี
คุณภำพ 
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(Infrastructure) 

การบริหารทรพัยากรบุคคล 
(Human Resource Management) 

การพฒันาเทคโนโลยี 
(Technology Development) 

การจดัซ้ือจดัหา 
(Procurement) 
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กิจกรรมหลกั (Primary Activities)  
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การจดัซ้ือจดัหา 
ในฐำนะผู้น ำในกำรด ำเนินธุรกจิเครอืข่ำยเพื่อจดัจ ำหน่ำยสนิค้ำผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิ และสนิค้ำอุปโภคและ

บรโิภคทัง้ภำยในประเทศและต่ำงประเทศ บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักระบวนกำรจดัซือ้จดัหำทีม่ปีระสทิธภิำพ มคีวำม
โปร่งใส โดยมุ่งเน้นกำรรกัษำคุณภำพของสนิคำ้และบรกิำร 

• ก ำหนดแนวทำงปฏบิตัสิ ำหรบัคู่คำ้ กำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งด้ำนสนิคำ้และบรกิำร ควบคู่ไปกบัตรวจสอบ
ผลงำนใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนและกระบวนกำรจดักำรทีเ่หมำะสม 

• ค ำนึงถึงปัจจัยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรเพื่อให้มัน่ใจว่ำสนิค้ำและบริกำรส่งถึงมือผู้บริโภคอย่ำงมีคุณภำพและ
ปลอดภยั 

• ค ำนึงถงึผลกระทบหลงักำรบรโิภค 
 

การผลิต 
ดว้ยลกัษณะธุรกจิทีว่่ำจำ้งผูผ้ลติภำยนอกเป็นผูผ้ลติสนิคำ้ในรูปแบบ OEM บรษิทัฯ จงึใหค้วำมส ำคญัและใสใ่จ

ในกระบวนกำรคดัเลอืกผลติทุกขัน้ตอน ดว้ย 
• กำรควบคุมคุณภำพของสนิคำ้ใหถู้กต้องตำมขอ้ก ำหนดทำงกฎหมำยและมำตรฐำนกำรจดักำรต่ำงๆ ตำมหลกั

สำกล ซึง่ครอบคลุมดำ้นสิง่แวดลอ้ม ควำมปลอดภยั และผูบ้รโิภค เช่น มำตรฐำน ISO 9001 ISO 22000 GMP 
HACCP เครื่องหมำยรบัรองคุณภำพของน ้ำดื่ม National Sanitation Foundation: NSF เป็นตน้ 

• กำรรกัษำควำมปลอดภยัในกำรผลติ ผ่ำนกำรจดักำรด้ำนสุขลกัษณะทีด่ ีกำรเลอืกใช้วตัถุดบิที่มคีุณภำพและ
ปลอดภยั 

 

การกระจายสินค้า 
บรษิทัฯ สรำ้งระบบกำรกระจำยสนิคำ้ทีม่ปีระสทิธภิำพ ครอบคลุมทุกพืน้ทีท่ ัว่ประเทศไทย ดว้ย 
• กำรรกัษำและสง่มอบผลติภณัฑค์ุณภำพสงูสดุใหล้กูคำ้ ควบคู่ไปกบักำรบรกิำรอย่ำงมอือำชพี 
• กำรใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัในกำรบรหิำรจดักำรระบบกำรขนสง่และกระจำยสนิคำ้ 
• กำรรองรบักำรใหบ้รกิำรลกูคำ้ในกลุ่มตวัแทนต่ำงประเทศดว้ยระบบบรกิำรจดัสง่อย่ำงมอือำชพี  

 

การตลาดและการขาย 
บรษิทัฯ สง่มอบผลติภณัฑใ์หก้บัผูบ้รโิภคผ่ำนช่องกำรจดัจ ำหน่ำยทีม่ปีระสทิธภิำพ ดว้ยกำร 
• สรำ้งสมัพนัธภำพทีด่ีกบัสมำชกิ ลูกคำ้ และตวัแทนต่ำงประเทศ ผ่ำนกจิกรรมกำรตลำดทีห่ลำกหลำย เช่น My 

Success Shop, บรกิำรคลงัดำวน์โหลดขอ้มลูรปูภำพผลติภณัฑ,์ Nutrinal Challenges เป็นตน้ 
• สื่อสำรและประชำสมัพนัธถ์ึงแบรนดข์ององค์กร ในด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพฒันำตนเอง และควำมรู้

ทำงดำ้นสขุภำพ ผ่ำนช่องทำงกำรสือ่สำรในโซเชีย่ลมเีดยี 
 
ข้อมูลการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจก 

บรษิทัฯ ยงัไม่มขีอ้มลูกำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก เนื่องจำกอยู่ระหว่ำงกำรศกึษำขอ้มลู 
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3.2.2 การวิเคราะหผ์ูมี้ส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่าทางธรุกิจ 
บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิภำยใต้จรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิ ยดึมัน่ในควำมรบัผดิชอบและเคำรพสทิธขิองผูม้สีว่น

ได้เสยีทุกกลุ่ม ทัง้ภำยในและภำยนอกบรษิัทฯ สงัคม ชุมชน และสิง่แวดล้อม เพื่อให้มัน่ใจว่ำผู้มสี่วนได้เสยีได้รบักำร
คุ้มครองให้ได้รบัสทิธิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้องและได้รบักำรดูแลอย่ำงเป็นธรรม ด้วยควำมเสมอภำพ ทัง้นี้บริษัท ฯ 
ตระหนักดวี่ำผู้มสี่วนได้เสยีมบีทบำทส ำคญัในกำรก ำหนดทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิ จงึก ำหนดกลยุทธ์กำรพฒันำอย่ำง
ยัง่ยนืต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม ดงันี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้เสีย 

ความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย 
การตอบสนองความคาดหวงั 

ของผู้มีส่วนได้เสีย 
 
 
 

ผู้ถือหุ้น 
และ 

นักลงทุน  
 

• กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 
• รำยงำนประจ ำปี 
• กำรรำยงำนผลประกอบกำรทุกไตรมำส และ

เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ผ่ ำ น ร ะ บ บ ข่ ำ ว ต ล ำ ด 
หลกัทรพัยฯ์ และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

• กำรเปิดช่องทำงรบัขอ้เสนอและขอ้รอ้งเรยีน
ผ่ำนหน่วยงำน “นักลงทุนสมัพนัธ์” เวบ็ไซต์ 
หรอืตดิต่อโดยตรงทีเ่ลขำนุกำรบรษิทั 

• มผีลกำรด ำเนินทีด่ ีเตบิโตอยำ่งมัน่คงและยัง่ยนื 
• กำรก ำกบัดแูลสทิธขิองผูถ้อืหุน้ทุกรำย ทุกกลุ่ม ให้

ไดร้บัสทิธดิว้ยควำมเท่ำเทยีมกนั ไม่กระท ำกำรใด 
อนัเป็นกำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิ ตำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่กีำรปฏบิตัอิยำ่งเท่ำเทยีมกนั 

•  เผยแพร่สำรสนเทศส ำคญัที่ถูกต้องโปร่งใส และ
ส ำม ำ รถต รวจสอบ ได้  ทั ้ง ภ ำษำ ไทย  แล ะ
ภำษำอังกฤษ ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลำ ผ่ำน
ช่องทำงทีก่ ำหนด 

• มนีโยบำยกำรจำ่ยเงนิปันผลอยำ่งชดัเจน 
• ด ำเนินงำนอย่ำงโปร่งใสและเป็นธรรมตำมหลัก

บรรษทัภบิำล  

ผูถ้ือหุ้นและนักลงทุน 
แ 

พนักงาน 

ลกูค้า คู่ค้า 

เจ้าหน้ี 

คู่แข่ง 

สงัคม ชุมชน และ
ส่ิงแวดล้อม 

หน่วยงานภาครฐั 

ส่ือมวลชน 



 
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน)                                         สว่นที ่1 : กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน 

68 
 

กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้เสีย 

ความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย 
การตอบสนองความคาดหวงั 

ของผู้มีส่วนได้เสีย 

 
 
 

 
พนักงาน  

• กำรฝึกอบรมและพฒันำพนักงำน 
• กำรจดักจิกรรมต่ำงๆ ทีใ่หพ้นกังำนมสีว่น

รว่ม 
• กำรตดิต่อสื่อสำรภำยในระหวำ่งพนกังำน

ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์เช่น Intranet 
• ประชำสมัพนัธข์ำ่วสำรผำ่นกลุ่มไลน์ และ 

ตดิประกำศบอรด์สื่อสำร  
• กำรเปิดรบัขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรยีน  

ผำ่นทำง Post Box หรอื ผูบ้งัคบับญัชำตำม
สำยงำน  

 
 

• ดแูลและส่งเสรมิคุณภำพและควำมมัน่คงในกำร
ท ำงำนของพนกังำน 

• ปฏบิตัติ่อพนักงำนอยำ่งเสมอภำคกนั ปรำศจำก
กำรเลอืกปฏบิตั ิบนหลกัสทิธมินุษยชน 

• จำ่ยคำ่ตอบแทน และสวสัดกิำรอย่ำงเหมำะสม 
และเป็นธรรม 

• พฒันำศกัยภำพและสง่เสรมิกำรใหค้วำมรูก้บั
พนกังำนอยำ่งต่อเน่ือง รวมทัง้สง่เสรมิ
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน 

• จดัช่องทำงสื่อสำรใหพ้นกังำนสำมำรถ เสนอแนะ 
หรอืรอ้งทุกขใ์นเรื่องต่ำงๆ 

• จดัใหม้รีะบบและอุปกรณ์ควบคมุควำมปลอดภยัที่
มมีำตรฐำน และจดัสถำนทีท่ ำงำนใหเ้หมำะสมและ
เอือ้อ ำนวยใหเ้กดิประสทิธภิำพ ประสทิธผิลในกำร
ท ำงำน โดยค ำนึงถงึควำมปลอดภยัและสขุอนำมยั 
  

 
 
 
 

สงัคม ชุมชน 
และ 

ส่ิงแวดล้อม  

• กจิกรรมใหค้วำมรูแ้ก่สำธำรณชน 
• โครงกำรเพื่อชุมชน ทัง้ดำ้นอำชพี กำรศกึษำ 

และกำรดแูลสิง่แวดลอ้ม 
• กจิกรรมเพื่อสงัคมทีใ่หชุ้มชนมสีว่นรว่ม 
• กจิกรรมรณรงคก์ำรอนุรกัษพ์ลงังำน รกัษำ

สภำพแวดลอ้ม และกำรใชท้รพัยำกรอยำ่งมี
ประสทิธภิำพ 

• กำรเปิดรบัขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรยีนผ่ำน
ช่องทำงเวบ็ไซต ์E-mail ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และเลขำนุกำรบรษิทั 

• ปฏบิตัติำมแนวทำงควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
• สนบัสนุนกำรพฒันำชุมชนและสงัคมโดยรวม 
• แบ่งปันควำมรู ้ทกัษะขององคก์รสู่ชุมชน  

ในดำ้นอำชพี 
• โครงกำรเพื่อชุมชน ทัง้ดำ้นอำชพี กำรศกึษำ และ

กำรดแูลสิง่แวดลอ้มอยำ่งต่อเน่ือง 
• อบรบพนักงำนเรื่องกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและ

คอรร์ปัชัน่ และเผยแพรน่โยบำยบนเวบ็ไซตบ์รษิทั
และช่องทำงกำรสื่อสำรภำยใน 

• กำรค ำนึงถงึมำตรฐำนสิง่แวดลอ้มในกำรด ำเนิน 
กจิกำร  

 
 
 

คู่ค้า 
 
 
 

• กำรชีแ้จงและสง่เสรมิใหคู้ค่ำ้ทรำบถงึ
นโยบำยและจรรยำบรรณทำงธุรกจิในกำร
ด ำเนินธุรกจิ 

• กำรเยีย่มเยอืนคูค่ำ้ เพื่อแลกเปลีย่น ควำมรู้
ประสบกำรณ์ และควำมเชีย่วชำญระหวำ่ง
กนั และรบัฟังปัญหำ / ขอ้เสนอแนะต่ำงๆ 

• ควำมเป็นธรรม และเสมอภำค 
• กำรเปิดรบัขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรยีนผ่ำน

ช่องทำงเวบ็ไซต ์E-mail ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และเลขำนุกำรบรษิทั  

• ปฏบิตัติำมเงื่อนไขทำงกำรคำ้และสญัญำ 
• ค ำนึงถงึกรอบกตกิำกำรแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม 
• สื่อสำร แจง้ใหคู้่คำ้รบัทรำบถงึนโยบำย และ

จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ 
• แลกเปลีย่นองคค์วำมรูป้ระสบกำรณ์และ  

ควำมเชีย่วชำญ 
• ไมเ่รยีก รบั หรอืยนิยอมรบัทรพัยส์นิหรอืประโยชน์

อื่นใด นอกเหนือจำกขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ 
• พจิำรณำกำรจดัซือ้จดัจำ้ง อยำ่งเหมำะสม  

ตำมระเบยีบปฏบิตักิ ำหนด  
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กลุ่มผู้มี 
ส่วนได้เสีย 

ความคาดหวงัของผู้มีส่วนได้เสีย 
การตอบสนองความคาดหวงั 

ของผู้มีส่วนได้เสีย 
 

 
 
 

ลกูค้า 
 
 
 
 

• ประชุมรว่มกบัลูกคำ้ 
• ช่องทำงกำรสื่อสำร ผำ่นเวบ็ไซตบ์รษิทั /  

สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์/ กำรเยีย่มเยยีนลูกคำ้ / 
เขำ้รว่มงำนแสดงสนิคำ้ 

• ส ำรวจควำมตอ้งกำรและควำมพงึพอใจ 
• กำรมชี่องทำงใหลู้กคำ้ไดร้อ้งเรยีนหรอื 

แนะน ำเพื่อปรบัปรงุกำรด ำเนินงำน  
 

• พฒันำคุณภำพผลติภณัฑท์ีม่คีวำมปลอดภยัต่อ
ผูบ้รโิภค 

• คดิคน้สรำ้งสรรคน์วตักรรม เพื่อเพิม่คณุคำ่ใหแ้ก่
สนิคำ้ และบรกิำรอยำ่งต่อเน่ือง 

• ดแูลรกัษำควำมลบัของลูกคำ้ 
• จดัใหม้รีะบบและช่องทำงสื่อสำร เพื่อใหลู้กคำ้

สอบถำมขอ้มลู เสนอแนะ แสดงควำมคดิเหน็ และ
รอ้งเรยีน 

• น ำขอ้รอ้งเรยีนหรอืขอ้เสนอแนะไปปรบัปรงุและ
พฒันำสนิคำ้ใหต้อบสนอง ควำมต้องกำรของลูกคำ้  

 
 
 

คู่แข่ง 
 

• รบัขอ้มลูจำกเวทสีำธำรณะ  
 

• ด ำเนินกจิกำรดว้ยควำมโปรง่ใสภำยใตก้ำรคำ้และ
กำรแขง่ขนัอยำ่งเป็นธรรม 

• ไมแ่สวงหำขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัของคูแ่ขง่  
ดว้ยวธิกีำรที่ไมส่จุรติ 

• ไมท่ ำลำยชื่อเสยีงดว้ยกำรกล่ำวหำใหร้ำ้ยคูแ่ขง่  
 

 
 
 
เจ้าหน้ีการค้า 

• รำยงำนประจ ำปี/ ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
ชุมชน และสิง่แวดลอ้ม 

• ผำ่นหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง และเวบ็ไซต์
บรษิทั 

• กำรเปิดรบัขอ้เสนอแนะและขอ้รอ้งเรยีนผ่ำน
ช่องทำงเวบ็ไซต ์E-mail ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ และเลขำนุกำรบรษิทั 

• ปฏบิตัติำมเงื่อนไขทำงกำรคำ้ระหวำ่งกนัโดย
เครง่ครดั 

• ช ำระเงนิใหเ้จำ้หน้ีตรงตำมก ำหนดเวลำ และตำม
ขอ้ตกลง โดยไมม่กีำรผดินดัช ำระ โดยบรษิทัใช้
วธิกีำรโอนเงนิผำ่นธนำคำร ในระบบ Media 
Clearing ซึง่อ ำนวยควำม สะดวกแก่เจำ้หน้ี 

 
 

 
หน่วยงาน 
ภาครฐั 

 
 

• กำรขอค ำปรกึษำขอ้กฎหมำย และภำษอีำกร 
ผำ่นทำงโทรศพัท ์และเวบ็ไซตข์อง
กรมสรรพำกร 

• กำรขอค ำปรกึษำดำ้นกฎหมำยและแนว
ปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินงำนจำกส่วน
รำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กระทรวงแรงงำน 
กรมพฒันำธรุกจิกำรคำ้  
กรมทรพัยส์นิทำงปัญญำ เป็นตน้ 

• ปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่ำงๆ  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธรุกจิอย่ำงถูกตอ้ง 
โปรง่ใส 

• กำรควบคมุคณุภำพสิง่แวดลอ้มใหด้กีวำ่มำตรฐำน
ทีก่ฎหมำยก ำหนด 

• กำรเขำ้ชีแ้จงขอ้มลูกบัหน่วยงำนรำชกำรทีก่ ำกบั
ดแูลอยำ่งถูกตอ้งรวดเรว็  

 
 
 
ส่ือมวลชน 

• กำรใหส้มัภำษณ์ใหข้อ้มลูทำงวำรสำร 
นิตยสำร เวบ็ไซตบ์รษิทั 
 

• สง่เสรมิใหเ้กดิภำพลกัษณ์ทีด่ตี่อองคก์ร 
• สื่อสำรขอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น ละเวน้กำรสื่อสำร

ทีเ่ป็นเทจ็ บดิเบอืนควำมจรงิ หรอืผดิศลีธรรม 
อนัดงีำม 
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3.3 การจดัการด้านความยัง่ยืนในด้านมิติส่ิงแวดล้อม 
3.3.1 นโยบายและแนวปฏิบติัด้านส่ิงแวดล้อม 
 

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จ ำกัด (มหำชน)  และบริษัทย่อย มีเจตนำรมณ์ที่จะด ำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต         
บนพืน้ฐำนของธรรมำภบิำลและกำรดูแลรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่ำงยัง่ยนืรวมทัง้ค ำนึงถงึผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้น บริษัทและผู้มีส่วนได้เสยีทุกกลุ่มเป็นส ำคญั ภำยใต้แนวคิด “ห่วงใย” (Care) “แบ่งปัน” (Share) และ “ใส่ใจ” 
(Respect) ทัง้นี้ เพื่อมุ่งหวงัใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ผูม้สี่วนไดเ้สยีอยู่ร่วมกบัชุมชนและสงัคมไดอ้ย่ำงเป็นสุข และพฒันำ
ยกระดบัควำมเจรญิก้ำวหน้ำไปพร้อมๆ กนั โดยบรษิัทฯ มุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิด้วยควำมสุจรติ โปร่งใส เป็นธรรม 
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและสำมำรถตรวจสอบได ้โดยมุ่งเน้นกำรเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ ควบคู่ไปกบักำรพฒันำคุณภำพ
ของชีวติของพนักงำน ชุมชน และคุณภำพของสงัคม และสิง่แวดล้อมในทุกมติิ รวมทัง้ดูแลผลประโยชน์ของผู้มสี่วน      
ไดเ้สยี ตำมวสิยัทศัน์และพนัธกจิทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด 
 เพื่อใหเ้ป็นไปตำมเจตนำรมณ์และแนวคดิดงักล่ำวขำ้งตน้ บรษิทัฯ จงึก ำหนดนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม 
และสิง่แวดลอ้มดงัต่อไปนี้ 

1. ด ำเนินธุรกจิด้วยควำมสุจรติ โปร่งใส เป็นธรรม เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมและสำมำรถตรวจสอบได้ โดย
มุ่งเน้นกำรเจริญเติบโตของบริษัทควบคู่ไปกบักำรพฒันำคุณภำพของชีวิตของพนักงำน ชุมชน และ
คุณภำพของสงัคม และสิง่แวดลอ้มในทุกมติ ิรวมทัง้ดแูลผลประโยชน์ของผูม้สีว่นไดเ้สยี ตำมวสิยัทศัน์และ
พนัธกจิทีบ่รษิทัก ำหนด 

2. ส่งเสริมและให้ควำมรู้ด้ำนสงัคมและสิง่แวดล้อมกบัพนักงำนของบริษัททุกระดบั เพื่อใช้เป็นแนวทำง
ร่วมกนัในกำรพฒันำและดแูลรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหท้ัว่ถงึทัง้องคก์ร 

3. ส่งเสริมให้มีโครงกำรหรือกิจกรรมเพื่อสงัคม และสิง่แวดล้อม โดยใช้ศกัยภำพและทรพัยำกรของบริษัท
ด ำเนินกำรใหป้ระสบผลส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยและวตัถุประสงคอ์ย่ำงคุม้ค่ำและมปีระสทิธภิำพ 

4. ให้มกีำรสื่อสำรและประชำสมัพนัธ์โครงกำร หรอืกจิกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อมแบบสองทำง (Two 
Ways Communication) กบัชุมชน สงัคมและผูม้สี่วนไดเ้สยี รวมทัง้เปิดโอกำสใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีได้มสี่วน
ร่วมในโครงกำรหรอืกจิกรรมนัน้ ๆ ตำมควำมเหมำะสม 

5. ส่งเสรมิและสนับสนุนกำรเคำรพสทิธมินุษยชนโดยกำรปฏบิตัต่ิอผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งไม่ว่ำจะเป็นพนักงำน 
ชุมชน และสงัคมรอบขำ้งด้วยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย์ ค ำนึงถึงควำมเสมอภำคและ
เสรีภำพที่เท่ำเทียมกนั ไม่ละเมิดสทิธิข ัน้พื้นฐำน และไม่เลือกปฏิบตัิไม่ว่ำจะเป็นในเรื่องของเชื้อชำติ 
สญัชำต ิศำสนำ ภำษำ สผีวิ เพศ อำยุ กำรศกึษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรอืสถำนะทำงสงัคม รวมถงึจดัใหม้ี
กำรดแูลไม่ใหธุ้รกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อยเขำ้ไปมสีว่นเกีย่วขอ้งกบักำรละเมดิสทิธมินุษยชนทัง้ทำงตรง
และทำงออ้ม 

6. ส่งเสรมิกำรพฒันำทรพัยำกรมนุษยแ์ละปฏบิตัต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม อนัเป็นปัจจยัทีจ่ะช่วยเพิม่มูลค่ำ
ของกจิกำรและเสรมิสรำ้งควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัและกำรเจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืของบรษิทัและบรษิทั
ย่อยในอนำคต 

7. บรษิัทและบรษิัทย่อยจะปฏบิตัต่ิอลูกค้ำอย่ำงเป็นธรรมในเรื่องของสนิค้ำและบรกิำร โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ
และไม่เปิดเผยขอ้มลูของลกูคำ้ทีต่นไดล่้วงรูม้ำเน่ืองจำกกำรด ำเนินธุรกจิอนัเป็นขอ้มลูทีต่ำมปกตวิสิยัจะพงึ
สงวนไวไ้ม่เปิดเผย และไม่น ำขอ้มูลดงักล่ำวมำใชเ้พื่อผลประโยชน์ของตนเองและผูเ้กีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็น
กำรเปิดเผย ตำมหน้ำที่ตำมกฎหมำย อกีทัง้มุ่งมัน่และค ำนึงถึงอรรถประโยชน์และควำมปลอดภัยของ
ผูบ้รโิภค โดยกำรควบคุมคุณภำพของสนิคำ้ใหไ้ดม้ำตรฐำน 
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8. ส่งเสรมิกำรอนุรกัษ์ทรพัยำกรธรรมชำต ิและใชพ้ลงังำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ อกีทัง้ยงัห่วงใยและตระหนกั
ถงึควำมปลอดภยัของสงัคม สิง่แวดลอ้ม คุณภำพชวีติของพนกังำน และชุมชนทีอ่ำจไดร้บั ผลกระทบจำก
กำรด ำเนินงำนของบรษิทั 

9. จะด ำเนินธุรกจิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกจิ และสงัคม และยดึมัน่กำรปฏบิตัตินเป็นพลเมอืงทีด่ ีและปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัที่เกี่ยวขอ้งอย่ำงครบถ้วน จงึมนีโยบำยในกำรให้ควำมช่วยเหลอืและพฒันำ
สงัคม โดยมนีโยบำยทีจ่ะใหค้วำมช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกำส โดยกำรบรจิำคสิง่ของขำดแคลน และตรวจรกัษำ
สขุภำพ 

10. สนบัสนุนใหม้นีวตักรรมทัง้ในระดบักระบวนกำรท ำงำนในองคก์ร และในระดบัควำมร่วมมอืระหว่ำงองคก์ร
ซึง่หมำยถงึกำรท ำสิง่ต่ำงๆ ดว้ยวธิใีหม่ๆ และยงัอำจหมำยถงึกำรเปลีย่นแปลงทำงควำมคดิ กำรผลติ เพื่อ
เพิม่มูลค่ำ เป้ำหมำยของนวตักรรมคอืกำรเปลี่ยนแปลงในเชงิบวก เพื่อท ำในสิง่ต่ำงๆ เกดิเปลี่ยนแปลง
ในทำงทีด่ขี ึน้ ก่อผลติผลทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี้เพื่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคมสงูสดุ 

11. ให้มีกำรสรุปผลของโครงกำรต่ำงๆ ที่บริษัท พนักงำนบริษัท ผู้ถือหุ้นได้กระท ำร่วมกับชุมชน 
บุคคลภำยนอกดงักล่ำวขำ้งต้น แล้วรำยงำนให้ผู้บรหิำรบรษิัททรำบเพื่อรำยงำนต่อผู้ถอืหุ้นต่อไปอย่ำง
น้อยปีละครัง้ 

12. บรษิทัสนบัสนุนกำรปกครองในระบอบประชำธปิไตยและมนีโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมอืง 
13. ใหผู้บ้รหิำรทุกสำยงำนใหค้วำมร่วมมอื และส่งเสรมิใหพ้นกังำนร่วมกนัด ำเนินงำนตำมนโยบำยทีบ่รษิทัได้

ก ำหนดไวใ้หป้ระสบควำมส ำเรจ็  
 

3.3.2 ผลการด าเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในกำรดูแลรกัษำสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรและ

ควบคุมให้กำรผลติสนิค้ำของบรษิทัฯ มกีำรปฏบิตัิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรดูแลรกัษำสิง่แวดล้อมอย่ำงเคร่งครดั 
ภำยใต้แนวคดิกำรใส่ใจและรกัษำสิง่แวดลอ้ม โดยมุ่งเน้นดูแลและพฒันำกระบวนกำรผลติ และเลอืกใชว้สัดุทีเ่ป็นมติรกบั
ธรรมชำตแิละสิง่แวดลอ้ม  

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรลดของเสยีจำกกระบวนกำรผลติ โดยยดึหลกักำรใชใ้หน้้อยหรอืใช้
เท่ำทีจ่ ำเป็น โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อใหม้กีำรหมุนเวยีนกำรใชท้รพัยำกรร่วมกนัอย่ำงเกดิประสทิธภิำพสงูสุด เพื่อกำรดูแล
รกัษำและหลกีเลีย่งกำรท ำลำยสิง่แวดลอ้ม จดัหำระบบรกัษำสิง่แวดลอ้มทัง้ทีก่ ำหนดเป็นแนวทำงปฏบิตั ิและเป็นอุปกรณ์
ในกำรด ำเนินธุรกจิ และบรษิทัฯ รณรงคด์ำ้นกำรประหยดัพลงังำน กำรใชว้สัดุส ำนักงำนสิน้เปลอืงต่ำงๆ อย่ำงคุม้ค่ำเช่น 
กำรใช้กระดำษรยีูส (Re-used) กำรเปิด-ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ำ เครื่องปรบัอำกำศระหว่ำงช่วงพกั กำรจดัสื่อ แจก Soft files 
แทนที่จะเป็นกระดำษจดัท ำเป็นรูปเล่ม และเน้นกำรสื่อสำร กำรประชุม จดัท ำธุรกรรมต่ำงๆ ทำงอนิเทอร์เน็ตใหม้ำกขึน้    
ลดกำรเดนิทำงไป-มำ เป็นตน้ 
 
3.4 การจดัการความยัง่ยืนในมิติสงัคม 
3.4.1 นโยบายและแนวปฏิบติัด้านสงัคม 
 คณะกรรมกำรบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จ ำกัด (มหำชน)  ให้ควำมส ำคัญและมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกิจ          
บนพืน้ฐำนของหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีโดยน ำหลกัเกณฑก์ ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขีองตลำดหลกัทรพัย์ประเทศไทย 
และระเบยีบปฏบิตัขิองคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน มำเป็น
ปัจจยัในกำรเสรมิสรำ้งใหอ้งค์กร มรีะบบกำรบรหิำรจดักำรทีม่ปีระสทิธภิำพ  มคีวำมซื่อสตัย ์สุจรติ โปร่งใส มคีวำมเป็น
ธรรม รบัผดิชอบและค ำนึงถึงสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีทุกฝ่ำย อย่ำงครบถ้วน เหมำะสม และสอดคล้องกบัสภำวกำรณ์ 
พรอ้มอยู่บนพืน้ฐำนเศรษฐกจิพอเพยีง โดยบรษิทัฯ ไดม้แีนวทำงดำ้นควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมในดำ้นต่ำงๆ ดงันี้ 
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(1) การก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  
คณะกรรมกำรบริษัทได้น ำนโยบำยเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรมำถือปฏิบตัิในกำรก ำกับดูแลกำร

ด ำเนินงำนของบรษิทั โดยเชื่อว่ำกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ซีึง่ประกอบไปดว้ยกำรมคีณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรทีม่ี
วสิยัทศัน์และควำมรบัผดิชอบต่อหน้ำที ่ระบบกำรบรหิำรจดักำรทีด่ ีมกีลไกกำรควบคุมและกำรถ่วงดุลอ ำนำจเพื่อใหก้ำร
บรหิำรงำนเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ตรวจสอบได ้กำรเคำรพในสทิธแิละควำมเท่ำเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้และควำมรบัผดิชอบ
ต่อผู้มสี่วนได้เสยีจะเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรเพิม่มูลค่ำและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถอืหุน้ของบรษิทัในระยะยำวอย่ำง
ยัง่ยนื 

นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  
คณะกรรมกำรบรษิัท มบีทบำทหน้ำทีส่ ำคญัในกำรก ำหนดทศิทำงกำรด ำเนินงำนของบรษิัท ก ำกบัดูแล

และตดิตำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ของกำรท ำงำนของฝ่ำยจดักำร 
การติดตามการปฏิบติัตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  
คณะกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนบรษิทัไดป้ฏบิตัติำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีและตดิตำม

ผลกำรปฏบิตังิำนตำมแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม ่ำเสมอ   
ในปี 2564 ไม่พบสถำนกำรณ์ใดทีป่ฏบิตัโิดยไมส่อดคลอ้งกบัตำมนโยบำย และบรษิทัไม่ไดร้บักำรรอ้งเรยีน

ใดๆ จำกผูม้สีว่นไดเ้สยี 
 

(2) การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  
บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ควำมส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกิจอย่ำงมจีริยธรรมและโปร่งใส  สอดคล้องกบั    

หลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย ภำยใต้กำรแข่งขนัทำงกำรค้ำที่สุจรติและเป็นธรรมและ
เสมอภำคตำมกรอบของกฎหมำย โดยมแีนวทำงกำรจดักำรดงันี้  

1. สร้ำงพนัธมิตรทำงธุรกจิกบัคู่ค้ำ เพื่อกำรเติบโต และพฒันำร่วมกนัในระยะยำว โดยปฏิบตัิภำยใต้
กรอบกตกิำกำรแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม ตำมระเบยีบกำรจดัซือ้จดัจำ้ง ตัง้แต่กำรคดัเลอืก และประเมนิคู่คำ้ กำรเปรยีบเทยีบ
รำคำ 

2. ไม่ท ำลำยชื่อเสยีงของคู่แข่ง ไม่แสวงหำขอ้มูลดว้ยวธิไีม่สุจรติ ไม่ลอกเลยีนแบบ ไม่ละเมดิทรพัยส์นิ
ทำงปัญญำของผูอ้ื่นเพื่อประโยชน์สว่นตน 

3. ไม่เรยีก รบั หรอืยนิยอม ทีจ่ะรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดซึง่อยู่นอกเหนือขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ 
4. กำรด ำเนินธุรกจิกบัคู่คำ้ ลูกคำ้ ทัง้ภำครฐัและเอกชน รวมถงึคู่แข่งทำงกำรคำ้จะตอ้งไม่น ำมำซึง่ควำม

เสือ่มเสยีต่อชื่อเสยีงของบรษิทัหรอืขดัต่อกฎหมำย ดงันี้  
 

• ลูกค้ำ :  มุ่งมัน่สร้ำงควำมพึ่งพอใจและควำมมัน่ใจให้กับลูกค้ำ เอำใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้ำ      
โดยลูกค้ำจะต้องได้รบัสนิค้ำที่ด ีมคีุณภำพ มคีวำมปลอดภัย และเป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม ในรำคำที่
เหมำะสม และเป็นไปตำมมำตรฐำนทีไ่ดก้ ำหนดไว ้พรอ้มกำรใหข้อ้มลูทีจ่ ำเป็นต่อกำรตดัสนิใจโดยไม่
ปิดบงั หรือบิดเบือดข้อเท็จจรงิ รวมทัง้ปฏบิตัิตำมเงื่อนไขและขอ้ตกลงที่มต่ีอลูกค้ำอย่ำงเคร่งครดั       
มกีำรพฒันำยกระดบัมำตรฐำนเพื่อเพิม่มูลค่ำสนิค้ำและบรกิำรใหสู้งขึน้เพื่อตอบสนองควำมต้องกำร
ของลกูคำ้อย่ำงต่อเนื่อง รกัษำสมัพนัธภำพทีด่ ีและยัง่ยนืกบัลกูคำ้อย่ำงจรงิจงัและสม ่ำเสมอ รวมถงึไม่
กระท ำกำรใดๆ ที่เป็นกำรละเมดิสทิธขิองลูกค้ำ รกัษำควำมลบัทำงกำรค้ำของลูกค้ำ ไม่น ำไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์ตนเองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 
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• คู่คำ้ : ปฏบิตัติำมขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ตัง้อยู่บนพืน้ฐำนของกำรแข่งขนัทีเ่ป็นธรรม โดยค ำนึงถงึควำม
เสมอภำค ไม่เอำรดัเอำเปรยีบ และมคีวำมซื่อสตัยใ์นกำรด ำเนินธุรกจิ รกัษำผลประโยชน์ร่วมกบัคู่คำ้ 
มรีะบบกำรคดัเลอืกคู่ค้ำ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำห่วงโซ่อุปทำน (Value Chain) ของบรษิทัฯ ประกอบไปด้วย   
คู่คำ้ทีม่กีำรด ำเนินธุรกจิตำมกฎหมำย ปฏบิตัติำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัและอำชวีอนำมยั เป็นมติร
ต่อสิง่แวดล้อม พร้อมสร้ำงสมัพนัธภำพและควำมเขำ้ใจทีด่ต่ีอกนั แลกเปลี่ยนควำมรู้ ร่วมกนัพฒันำ
และเพิม่คุณค่ำใหแ้ก่สนิคำ้และบรกิำร เพื่อกำรเจรญิเตบิโตร่วมกนั 

• คู่แขง่ทำงกำรคำ้ :  ปฏบิตัต่ิอคู่แขง่ทำงกำรคำ้ภำยใตก้รอบกตกิำของกำรแขง่ขนัทีเ่ป็นธรรม ไม่แสงหำ
ขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัของคู่แขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยวธิกีำรทีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมำะสม ไม่ท ำลำยชื่อเสยีงของ
คู่แขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยกำรกล่ำวหำ ใหร้ำ้ยคู่แขง่ทำงกำรคำ้ 

• ภำครฐั : ใหค้วำมส ำคญักบัควำมโปร่งใส และค ำนึงถงึควำมซื่อสตัยส์ุจรติในกำรตดิต่อท ำธุรกรรมกบั
หน่วยงำนภำครฐั เพื่อหลกีเลีย่งกำรด ำเนินกำร ทีอ่ำจสง่ผลต่อกำรกระท ำทีไ่ม่เหมำะสม และขดัแยง้ต่อ
หลกักำรบรหิำรจดักำรที่ด ีรวมทัง้ต่อต้ำนกำรให้สนิบนต่ำงๆ ต่อเจ้ำหน้ำที่ของรฐั เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวก หรอืผลประโยชน์ทำงธุรกจิของบรษิทั 

ทัง้นี้ บริษัทฯ ได้จดัให้มชี่องทำงกำรสื่อสำร เพื่อให้คู่ค้ำ ลูกค้ำ และผู้มีส่วนได้เสยีที่เกี่ยวขอ้งสำมำรถ
รอ้งเรยีนต่อบรษิทัฯ และค ำรอ้งเรยีนพงึไดร้บักำรเอำใจใสแ่ละด ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรม 
 

การเล้ียงรบัรอง การรบั หรอืการให้ของขวญั ค่ารบัรอง  
บรษิทัฯ เลง็เหน็ถงึควำมส ำคญัของกำรสรำ้งควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิทีด่กีบัคู่คำ้ต่ำงๆ นโยบำยต่อตำ้นกำร

ทุจริตคอร์รปัชัน่จึงไม่ห้ำมกำรกระท ำใดๆ ที่โปร่งใสและเป็นส่วนหนึ่งกำรของด ำเนินธุรกิจตำมปกติ ซึ่ งมีกฎหมำย 
ขอ้บงัคบั ธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ่นหรอืหลกัปฏบิตัทิำงกำรคำ้ใหก้ระท ำได้ เช่นกำรใหค้วำมบนัเทงิ กำรเลี้ยงรบัรอง 
กำรให้หรือรบัของขวญัในโอกำสพิเศษตำมสมควรและได้กระท ำอย่ำงสมเหตุสมผลตำมแนวทำงจรรยำบรรณในกำร
ประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ 

 

การไม่ละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา  
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่ด ำเนินกำรใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำ รวมทัง้สง่เสรมิให้

กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนใชท้รพัยำกรและทรพัยส์นิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่ำงมปีระสทิธภิำพ ใชส้นิคำ้และ
บรกิำรที่มลีขิสทิธิถ์ูกต้องและไม่สนับสนุนสนิค้ำหรอืกำรกระท ำที่เป็นกำรละเมดิทรพัย์สนิทำงปัญญำ โดยก ำหนดแนว
ปฏบิตั ิดงันี้ 

1. ด ำเนินธุรกจิใหส้อดคลอ้งกบักฎหมำย ขอ้บงัคบั และขอ้ผูกพนัตำมสญัญำทีเ่กีย่วกบัสทิธใินทรพัยส์นิ
ทำงปัญญำ 

2. ดแูลรกัษำงำนอนัเป็นทรพัยส์นิทำงปัญญำของบรษิทั และไม่น ำทรพัยส์นิทำงปัญญำดงักล่ำวไปใชห้รอื
ใหบุ้คคลอื่นใชโ้ดยมไิดร้บัอนุญำต 

3. เคำรพสทิธิในทรพัย์สนิทำงปัญญำของผู้อื่น ไม่ละเมิดหรือน ำผลงำนของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์     
สว่นตน  

นอกจำกนี้  กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคนต้องเคำรพสทิธทิีช่อบดว้ยกฎหมำยในทรพัย์สนิทำง
ปัญญำของบุคคลอื่นดว้ย 

ในปี 2564  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่ด ำเนินกำรใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำ 
 
 
 

  



 
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน)                                         สว่นที ่1 : กำรประกอบธุรกจิและผลกำรด ำเนินงำน 

74 
 

การส่งเสริมความรบัผิดชอบต่อสงัคมในห่วงโซ่ธรุกิจ  
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดน้ ำกระบวนกำรและเทคโนโลยทีีใ่ส่ใจผลกระทบทีอ่ำจจะเกดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้ม  

เริม่ต้นจำกกำรคดัเลอืก วตัถุดบิในกำรผลติ กำรเลอืกใชพ้ลงังำนและเทคโนโลยทีีเ่หมำะสม เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกระบวนกำร
ผลติสนิคำ้ใชพ้ลงังำนจำก ทรพัยำกรอย่ำงคุม้ค่ำและเกดิประโยชน์มำกที่สุด ตลอดจนเป็นสนิคำ้ส ำเรจ็รูป บรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อยจงึมกีำรบรหิำรควำมเสีย่งในห่วงโซ่อุปทำน เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกจิมคีวำมต่อเนื่องโดยกำรน ำแนวปฏบิติกำร
พฒันำอย่ำงยัง่ยนื และควำมมุ่งมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมคีุณธรรมภำยใต้หลกับรรษัทภิบำล มำใช้เป็นกลไกและ     
กลยุทธ์ในกำรพฒันำกำรจดักำรห่วงโซ่อุปทำนของบรษิทัอย่ำงยัง่ยนื เพื่อให้เกดิควำมเชื่อมโยงของกำรด ำเนินงำนใน    
แต่ละสว่น 
 

กระบวนการจดัหาท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
กระบวนกำรจดัซื้อเป็นกระบวนกำรส ำคญั ในกำรบริหำรควำมคุ้มค่ำควบคู่ไปกับคุณภำพของสนิค้ำ      

โดยกำรเลอืกสนิค้ำและบรกิำรที่มคีุณภำพ พร้อมไปกบักำรลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม มไิด้พจิำรณำด้ำนรำคำเพยีง
อย่ำงเดยีว เพื่อเป็นกำรกระตุน้ใหเ้กดิกำรเปลีย่นแปลง และปลกูฝังจติส ำนึกดำ้นสิง่แวดลอ้มทีด่ใีหก้บัผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทัง้
พนกังำน และผูส้ง่มอบ มกีำรปรบัเปลีย่นกำรเลอืกใชส้นิคำ้และบรกิำรโดยค ำนึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มมำกขึน้  

กำรจดัหำที่เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วย กำรปฏิบตัิตำมกฎหมำย    
กำรควบคุมกระบวนกำรผลติใหเ้ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม กำรจดักำรพลงังำน กำรจดักำรน ้ำ กำรจดักำรของเสยี เป็นตน้ 

บรษิัทฯ มกีำรคดัสรรคู่ค้ำ โดยก ำหนดให้มกีระบวนกำรตรวจสอบและคดัสรรโดยพจิำรณำคู่ค้ำที่ได้รบั
มำตรฐำนคุณภำพรวมทัง้มีระบบตรวจสอบ ประเมินและคดัเลือก และติดตำมกำรปฏิบตัิงำน โดยค ำนึงถึงคุณภำพ 
ปริมำณ และกำรส่งมอบรวมถึงขอ้ก ำหนดตำมกฎหมำยแรงงำน และระบบกำรจดักำรคุณภำพ อำทิ ISO 9001, ISO 
14001 ซึง่จำกผลกำรประเมนิคู่คำ้ทัง้หมดจ ำนวน 205 รำย อยู่ในระดบัดมีำก (เกรด A) จ ำวน 42 บรษิทั  ระดบัด ี(เกรด 
B) จ ำนวน 142 บรษิทั และระดบัพอใช ้(เกรด C) จ ำนวน 21 บรษิทั 

 
 

คู่ค้า ผูใ้ห้บริการ และผูจ้ดัจ าหน่าย  
บรษิทัฯ มกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนและเขำ้เยีย่มเยยีนคู่คำ้ ผูใ้หบ้รกิำร และผูจ้ดัจ ำหน่ำยอย่ำงสม ่ำเสมอ 

เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำมกีำรปฏบิตัสิอดคลอ้งตำมระบบกำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้ม ISO 14001 และนโยบำยกำรจดักำรอนุรกัษ์
พลงังำน และสิง่แวดล้อม ท ำให้บริษัทมีกำรคดัเลือกคู่ค้ำอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้มัน่ใจว่ำตลอดห่วงโซ่อุปทำน (Value 
Chain) ของงบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยประกอบไปดว้ยคู่คำ้ทีม่กีำรด ำเนินธุรกจิตำมกฎหมำย ปฏบิตัติำมมำตรฐำนควำม
ปลอดภยัและอำชวีอนำมยั เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม โดยสนบัสนุนกำรจดัหำทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มทีพ่จิำรณำจำกสนิคำ้
และบรกิำรของผูป้ระกอบกำรทีป่ฏบิตัิ ตำมมำตรฐำนดำ้นสิง่แวดลอ้ม หรอืไดม้ำตรฐำนตำมเกณฑข์องบรษิทั อำท ิกำร
ปฏบิตัติำมกฎหมำย กำรใชท้รพัยำกรและพลงังำนอย่ำงคุม้ค่ำ กำรควบคุมกำรผลติ กำรจดักำรของเสยี ทัง้นี้ เพื่อเป็นกำร
เสรมิสรำ้งศกัยภำพและประสทิธภิำพในกำรด ำเนินธุรกจิร่วมกนั และยกระดบักระบวนกำรจดัซือ้จดัจำ้งของบรษิทัใหเ้ป็น 
Green Procuremernt มำกขึน้ในอนำคต 

จำกกำรด ำเนินดงักล่ำวขำ้งตน้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยคำดหวงัว่ำ คู่คำ้ ผูใ้หบ้รกิำร และผูจ้ดัจ ำหน่ำยซึง่เป็นคู่
ธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยจะสำมำรถน ำแนวทำงกำรจดักำรดำ้นสิง่แวดลอ้มไปขยำยผลเป็นมำตรฐำนในห่วงโซ่
ต่อๆ ไป 

  

ลูกค้า ผูอ้ปุโภค และผูใ้ช้สินค้า  
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยตระหนักดวี่ำ กำรทีอ่งคก์รธุรกจิจะยัง่ยนือยู่ได้นัน้ ต้องเขำ้ใจควำมต้องกำรทีแ่ท้จรงิ

ของลูกคำ้ ซึง่ในปัจจุบนั พบว่ำ ควำมคำดหวงัของลูกคำ้นัน้ ไม่ไดจ้ ำกดัขอบเขตเฉพำะในส่วนที่เป็นผลกระทบโดยตรง
จำกกำรด ำเนินธุรกจิ แต่ได้ขยำยไปสู่กำรสนับสนุนเพื่อสร้ำงควำมยัง่ยนืใหก้บัสงัคมและสิง่แวดล้อมด้วย บรษิัทฯ และ
บรษิทัย่อยพฒันำและสรำ้งสรรคน์วัตกรรมสนิคำ้ เพื่อเป็นแบรนดพ์ฒันำสุขภำพ และคุณภำพชวีติ ทีค่ ำนึงถงึผลกระทบ
ต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มอย่ำงต่อเนื่อง พรอ้มเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั และมลูค่ำเพิม่ทำงธุรกจิ 
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ความรบัผิดชอบต่อผูบ้ริโภค  
บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยตระหนักดวี่ำควำมพงึพอใจและควำมเชื่อมัน่ของลูกคำ้เป็นกุญแจส ำคญั  อนัน ำไปสู่

ควำมส ำเรจ็ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยอย่ำงยัง่ยนื โดยก ำหนดเป็นนโยบำยและแนวทำงปฏบิตัิ ดงันี้  
(1) ด ำเนินธุรกจิโดยผลติสนิคำ้ทีป่ลอดภยัต่อผูบ้รโิภคและเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 
(2) พฒันำสนิคำ้และบรกิำร คดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพิม่คุณค่ำใหแ้ก่สนิคำ้และบรกิำร เพื่อตอบสนองควำม

ต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกับกำรให้ข้อมูลที่จ ำเป็นต่อกำรตัดสินใจโดยไม่ปิดบัง หรือ
บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 

(3) ด ำเนินธุรกจิโดยยดึถอืควำมซื่อสตัย ์สุจรติ เป็นธรรม และไม่กระท ำกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรละเมดิสทิธขิอง
ลกูคำ้ รกัษำควำมลบัทำงกำรคำ้ของลกูคำ้ ไมน ำไปใชเ้พื่อประโยชน์ตนองหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

(4) ไม่เรียก รบั หรือยินยอมที่จะรบั ทรพัย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่สุจริตจำกลูกค้ำ ทัง้ทำงตรงและ
ทำงออ้ม 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมุ่งมัน่ทีจ่ะผลติสนิคำ้ที่มคีุณภำพ มอีำยุกำรใช ้และรำคำทีเ่หมำะสม ทัง้นี้ตระหนักถงึ
คุณภำพมำตรฐำนควำมปลอดภยัในตวัสนิคำ้ บรษิัทฯและบรษิทัย่อยจงึมรีะบบตรวจสอบคุณภำพสนิคำ้ ตัง้แต่ขัน้ตอน
ของกำรคดัเลอืกวตัถุดบิ เขำ้สู่กระบวนกำรผลติเป็นสนิคำ้จนถงึมอืผูบ้รโิภค เพื่อไม่ก่อใหเ้กดิควำมเสีย่งหรอือนัตรำยต่อ
ผูบ้รโิภค 

การแสดงฉลากผลิตภณัฑแ์ละบริการ  
บรษิทัฯ ไดต้ระหนักถงึควำมส ำคญัในกำรแสดงขอ้มูลทีถู่กต้องของสนิคำ้ จงึก ำหนดใหต้ดิขอ้มูลกำรใชส้นิคำ้ 

ค ำแนะน ำกำรใช้สินค้ำและข้อมูลอื่นซึ่งสอดคล้องตำมกฎหมำย ระเบียบข้อบังคับ มำตรฐำนสำกลต่ ำงๆ และตำม
หลกัเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ (อย.)  เลขจดแจง้ และส ำนักงำนคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) ในทุก
ผลติภณัฑ ์

การวดัความพึงพอใจของลูกค้า 
บรษิัทฯ เชื่อว่ำระดบัควำมพงึพอใจของลูกค้ำเป็นหนึ่งในตวัชีว้ดัขององค์กร จงึให้ควำมส ำคญัในกำรรบัฟัง

ควำมคดิเหน็ของลูกคำ้ พรอ้มทัง้มกีระบวนกำรวดัควำมพงึพอใจของลูกคำ้ โดยขอ้เสนอแนะทีไ่ดร้บัจำกลูกคำ้ บรษิทัฯ   
จะน ำมำวเิครำะหแ์ละปรบัปรุงกระบวนกำรท ำงำนใหด้ยีิง่ขึน้ รวมถงึพฒันำสนิคำ้ใหส้อดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ 
โดยใน 2564 บรษิทัฯ ไดร้บัควำมพงึพอใจจำกลกูคำ้ในระดบั 4 และไม่มขีอ้รอ้งเรยีนจำกลกูคำ้ทีม่นียัส ำคญั 

การรบัข้อรอ้งเรียน 
บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบและช่องทำงใหล้กูคำ้รอ้งเรยีน สอบถำมขอ้มลู และเสนอแนะ เกีย่วกบัคุณภำพของสนิคำ้

และบริกำรได้อย่ำงสะดวก โดยสำมำรถติดต่อได้หลำยช่องทำงผ่ำน call center โทร. 02-511-5951 และผ่ำน Social 
Media ได้แก่ www.successmore.com,  Facebook และ Line Official เพื่อสนองกับวิถีชีวิตของลูกค้ำและผู้บริโภคที่
เปลีย่นแปลงไป ท ำใหส้ำมำรถสือ่สำรไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวดเรว็ และผ่ำนงำนกจิกรรมของบรษิทัฯ 

 ในปี 2564 ไม่ปรำกฎขอ้รอ้งเรยีนจำกลูกคำ้ทีเ่ป็นนัยส ำคญั ส่วนขอ้รอ้งเรยีนอื่นๆ บรษิทัฯ ไดน้ ำมำวเิครำะห์   
หำสำเหตุ เพื่อด ำเนินกำรแกไ้ข ป้องกนั ตดิตำมทัง้ระบบและปรบัใชท้ัง้องคก์ร เพื่อมใิหข้อ้บกพร่องนัน้เกดิขึน้อกี  
 

(3) ต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่  
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ ดว้ยตระหนักว่ำกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่นัน้เป็น

ภยัรำ้ยแรงทีท่ ำลำยกำรแข่งขนัอย่ำงเสรแีละเป็นธรรม อกีทัง้ก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อกำรพฒันำเศรษฐกจิและสงัคม 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไม่มนีโยบำยเสนอเงนิ สิง่จงูใจ  ของก ำนลั สทิธปิระโยชน์พเิศษ ในรปูแบบใดๆ ไม่ว่ำทำงตรงหรอื
ผ่ำนบุคคลทีส่ำมแก่ลูกคำ้  คู่คำ้บรษิทั หน่วยงำนภำยนอกหรอืเจำ้หน้ำทีภ่ำครฐั เพื่อใหไ้ดม้ำหรอืคงไวซ้ึง่ประโยชน์หรอื
ควำมได้เปรยีบทำงธุรกจิ รวมทัง้ไม่มนีโยบำยจ่ำยเงนิรำงวลัหรอืกำรจ่ำยเงนิอื่นใดเพื่อเร่งกำรด ำเนินกำรหรอือ ำนวย
ควำมสะดวก 
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บรษิทัและบรษิทัย่อยด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมโปร่งใส ยดึมัน่ในควำมถูกต้อง โดยจดัใหม้แีนวทำงในกำรต่อต้ำน
กำรทุจริตคอร์รปัชัน่ รวมถึงกำรสร้ำงจติส ำนึก ค่ำนิยม ทศันคติ โดยกำรสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริม และปลูกฝังให้
ผูบ้รหิำรและพนักงำน ปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบียบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง ไม่สนับสนุน ใหม้กีำรสรำ้งควำมส ำเรจ็ของ
งำนดว้ยวธิกีำรทุจรติ  

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยใหค้วำมส ำคญัต่อกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ และปลกูฝังเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
โดยส่งเสริมให้ปฐมนิเทศพนักงำนใหม่ เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรเริ่มงำน และนอกจำกนัน้บริษัทยงั
ก ำหนดใหผู้บ้รหิำรและหวัหน้ำงำน ไดร้บักำรฝึกอบรมเรื่อง “กำรประเมนิควำมเสีย่งดำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่” เพื่อสือ่สำร
ใหร้ะดบัผูป้ฏบิตังิำนได้รบัทรำบและน ำไปสู่กำรปฏบิตัิ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำบรษิทัได้น ำไปสู่กำรปฏบิตัิอย่ำงแทจ้รงิ จงึได้
ก ำหนดขัน้ตอนมำตรกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ดงันี้  

คณะกรรมการบริษทั  
- แสดงควำมมุ่งมัน่ต่อกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ 
- ประธำนกรรมกำรบรษิทั แสดงเจตนำรมณ์เพื่อเขำ้รบักำรรบัรองมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่  

 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
- ก ำกบัดแูล และประเมนิควำมเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร 
- สนบัสนุนดำ้นกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่  
คณะกรรมการตรวจสอบ  
- เป็นผูป้ระเมนิตนเองเกีย่วกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ 
- ท ำหน้ำทีพ่จิำรณำสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน ระบบบรหิำรควำมเสีย่ง และควำมเสีย่งดำ้นทุจรติและ

คอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ก ำกบัดแูลและสอบทำนมำตรกำรบรหิำรควำมเสีย่งและต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่  
 

ผูต้รวจสอบภายใน  
ท ำหน้ำที่ในกำรจดัให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่มปีระสทิธิภำพและประสทิธิผล  มีกำรตรวจสอบ ติดตำม 

ประเมนิผล รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทั 
 

กรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร พนักงานทุกคน และตวัแทนทางธรุกิจ  
ปฏบิตัติำมนโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ และขอ้ปฏบิตั ิโดยตอ้งไม่เขำ้ไปเกีย่วขอ้งกบักำรทุจรติและ

คอรร์ปัชัน่ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงออ้ม 
 

ทัง้นี้ ในปี 2564 คณะกรรมกำรบรษิทัไดท้บทวนนโยบำยปฏบิตัติำมกฎหมำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ โดยก ำหนด
เป็นลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อเป็นแนวทำงปฏบิตัิ ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่25 
กุมภำพนัธ ์2564 โดยไดด้ ำเนินกำรจดัท ำ “นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ภำยในองคก์ร”  และไดร้บัอนุมตัจิำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่11 สงิหำคม 2564 จดัท ำ “แนวทำงปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อตำ้น
กำรทุจรติคอรร์ปัชัน่” และเผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ www.successmore.com ภำยใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ”์  หมวด
กำรก ำกบัดูแลกจิกำร : รำยงำนกำรก ำกบัดูแลกิจกำรและเอกสำรดำวน์โหลด : นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชัน่
ภำยในองคก์ร และ แนวทำงปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 

ตำมที ่คณะกรรมกำรบรษิทัมมีตอินุมตักิำรลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณ์แนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนไทย
ในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิำยน 2563 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นหลกักำรก ำกบัดแูลทีด่ขีอง
บรษิทั ตลอดจนเพื่อใหเ้ป็นไปตำมเจตนำรมณ์และควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมโดยรวม คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้นีโยบำย
ปฏบิตัิตำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่โดยห้ำมกรรมกำรบรษิัท ผู้บรหิำร และพนักงำนยอมรบัหรอืสนับสนุนกำร
คอรร์ปัชัน่ทุกรปูแบบ ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 
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ตลอดระยะเวลำทีผ่่ำนมำคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำรมุ่งมัน่ในกำรบรหิำรจดักำรตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่
ดอีย่ำงเคร่งครดั พรอ้มถอืมัน่ในกำรใหพ้นักงำนทัว่ทัง้องคก์รปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมขยนั ซื่ อสตัย ์ยุตธิรรม รวมถงึกำร
ตระหนกัถงึควำมส ำคญัและปฏบิตัติำมแนวปฏบิตัแิละกำรบรหิำรควำมเสีย่งเกีย่วกบักำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ 

ส่งผลใหปี้ 2564 ไม่ปรำกฏกรณีกำรรอ้งเรยีน เรื่องกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ กำรใหห้รอืรบัสนิบนเพื่อประโยชน์
ทำงธุรกจิของบรษิทัแต่อย่ำงใด 
 

3.4.2 ผลการด าเนินงานด้านสงัคม 
 

(1) พนักงาน 
บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัของทรพัยำกรบุคคล และเชื่อมัน่ว่ำพนักงำนทีม่คีุณภำพเป็นปัจจยัส ำคญั

ในกำรขบัเคลื่อนธุรกจิไปสู่เป้ำหมำย และสรำ้งควำมไดเ้ปรยีบต่อกำรแขง่ขนัทำงธุรกจิ จงึไดใ้หก้ำรสนับสนุนทัง้ดำ้นกำร
บรหิำรจดักำรและกำรพฒันำบุคลำกรอย่ำงเป็นระบบต่อเนื่องในทุกๆ ระดบั พร้อมสนับสนุนให้พนักงำนได้ใช้ควำมรู้
ควำมสำมำรถอย่ำงเตม็ที ่สรำ้งโอกำสกำ้วหน้ำในหน้ำทีก่ำรงำนอย่ำงเท่ำเทยีมกนั เพื่อเตบิโตไปพรอ้มๆ กบัควำมส ำเรจ็
ขององคก์ร 

การส่งเสริมความหลากหลายและการปฏิบติัด้านแรงงานอย่างเท่าเทียมกนั 
บรษิัทฯ เปิดกว้ำงและใหโ้อกำสแก่บุคคลหลำกหลำยคุณลกัษณะเขำ้ร่วมงำน อำท ิเพศ อำยุ กำรศกึษำ 

สญัชำต ิเชือ้ชำต ิสผีวิ ศำสนำ สทิธคิวำมเป็นพลเมอืง วถิทีำงเพศ และควำมพกิำร โดยปัจจยัเหล่ำนี้ไม่เป็นขอ้จ ำกดัใน
กำรท ำงำน แต่เป็นควำมหลำกหลำยซึง่บรษิทัสำมำรถบรหิำรจดักำรควำมทำ้ทำยทีแ่ตกต่ำงไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพตำม
แนวทำงกำรปฏบิตัต่ิอพนกังำนทุกคนอย่ำงเท่ำเทยีมกนัตำมมำตรฐำนแรงงำนในกฎหมำยแรงงำนและตำมทีไ่ดก้ ำหนดไว้
ในหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ คอื ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้งและปฏบิตัต่ิอพนกังำน
และลูกจำ้งอย่ำงเป็นธรรมและเคำรพสทิธมินุษยชน ไดแ้ก่ กำรก ำหนดค่ำตอบแทนและค่ำผลประโยชน์อื่นๆ ทีเ่ป็นธรรม 
กำรจดัสวสัดกิำรที่ไม่น้อยกว่ำที่กฎหมำยก ำหนดหรอืมำกกว่ำตำมควำมเหมำะสม กำรดูแลสุขภำพอนำมยัและควำม
ปลอดภยัในกำรท ำงำน กำรอบรมใหค้วำมรู ้พฒันำศกัยภำพและส่งเสรมิควำมกำ้วหน้ำ รวมถงึเปิดโอกำสใหพ้นักงำนมี
โอกำสพฒันำทกัษะกำรท ำงำนในดำ้นอื่นๆ 
 

(2) การปฏิบติัต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม  
บรษิัทฯ สร้ำงเสรมิคุณภำพชวีติที่ดแีละควำมผูกพนัต่อบรษิทัของพนักงำน บนพื้นฐำนกำรปฏบิตัิอย่ำง

เป็นธรรม และกำรเคำรพซึง่กนัและกนั บรษิทัฯ จงึไดก้ ำหนดแนวทำงปฏบิตัไิวด้งันี้ 
แนวทางปฏิบติัด้านว่าจ้าง 
1. บรษิทัฯ ไม่ใชแ้รงงำนทีถู่กบงัคบัในกำรจำ้งงำนทุกรปูแบบ 
2. บรษิทัฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนดต่ำงๆ และจะคุม้ครองสทิธขิองพนกังำนใหเ้ท่ำเทยีมกนั 
3. บรษิทัจดัใหม้รีะบบกำรจำ้งทีม่สีญัญำจำ้งทีถ่กูตอ้งตำมกฎหมำยและมขีอ้ตกลงกำรจ้ำงงำนอย่ำงชดัเจน 
4. บรษิทัฯ ปฏบิตักิบัพนักงำนในเรื่องกำรจำ้งงำน โดยอยู่บนพืน้ฐำนของควำมสำมำรถในกำรปฏบิตังิำน 

ประสทิธภิำพกำรท ำงำนมำกกว่ำบุคลกิลกัษณะสว่นบุคคล 
 

แนวปฏิบติัด้านค่าตอบแทน 
1. บริษัทฯ ก ำหนดค่ำตอบแทนไม่น้อยกว่ำอตัรำค่ำจ้ำงขัน้ต ่ำที่กฎหมำยก ำหนดหรือตำมมำตรฐำน

อุตสำหกรรมดว้ยควำมยุตธิรรม ไม่เลอืกปฏบิตัใินเรื่องสญัชำต ิเชื้อชำตศิำสนำ เพศ แต่จะพจิำรณำ
ตำมหลกัทีว่่ำงำนเท่ำกนั  ค่ำตอบแทนเท่ำกนั 

2. บรษิทัฯ พจิำรณำกำรปรบัค่ำจำ้งดว้ยควำมยุตธิรรมเพื่อแยกใหเ้หน็ว่ำผูป้ฏบิตังิำนมคีวำมแตกต่ำงกนั 
ทัง้ในด้ำนควำมรู้ ควำมสำมำรถ โดยก ำหนดหลกัเกณฑ์ตำมระเบยีบกำรประเมนิผลงำน กำรเลื่อน
ต ำแหน่ง 
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3. บรษิทัฯ มรีะบบกำรบนัทกึ รำยงำน อย่ำงโปร่งใสและตรวจสอบได ้
 

แนวปฏิบติัด้านแรงงานสมัพนัธ ์
1. บรษิทัฯ เปิดโอกำสใหพ้นกังำนมสีว่นร่วมในกำรบรหิำรจดักำรผ่ำนระบบของฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล และ

ระบบอื่นๆ ซึง่พนกังำนสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ และมสีว่นร่วมในกำรตดัสนิใจ 
2. บรษิทัฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำยตำมสทิธทิีพ่นกังำนทุกประเภทสญัญำจำ้งจะไดร้บั 
3. บรษิทัฯ ไม่ขดัขวำง แทรกแซง หรอืกระท ำกำรใดๆ ทีจ่ะเป็นผลกระทบต่อกำรใชส้ทิธขิองพนักงำนที่  

ไม่มีผลเสียหำยต่อกิจกำรของบริษัทฯ  ในกำรด ำเนินกิจกรรมของพนักงำนที่ถือปฏิบัติตำมหลัก     
ควำมเชื่อของเชือ้ชำต ิศำสนำ เพศ ควำมพกิำร ชำตกิ ำเนิด  

4. บรษิทัฯ จดัใหม้รีะบบรอ้งทุกข ์เพื่อเป็นสื่อในกำรสรำ้งควำมเขำ้ใจและสมัพนัธท์ีด่รีวมทัง้ใหเ้กดิควำม
เป็นธรรมในกำรจำ้งงำน 

 

การสรรหาและการจ้างงาน 
บรษิทัฯ พฒันำศกัยภำพของพนักงำนและสนบัสนุนกำรหมุนเวยีนภำยในองคก์ร บรษิทัฯ ยงัคงด ำเนินกำร

สรรหำบุคลำกรทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ เพื่อเสรมิสรำ้งควำมแขง็แกร่งและเป็นก ำลงัส ำคญัในกำรขบัเคลื่อนองคก์ร ตำม
อตัรำก ำลงัคนทีเ่หมำะสมและสอดคลอ้งกบักำรขบัเคลื่อนธุรกจิ ภำยใตค้วำมผนัผวนจำกสภำวะเศรษฐกจิ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกระบวนกำรในกำรจดักำรกับเรื่องที่พนักงำนร้องเรียนว่ำอำจเป็นกำรกระท ำผิด         
โดยก ำหนดเป็นนโยบำย และแนวทำงในกำรปกป้องพนักงำนหรอืผูแ้จง้เบำะแสในกำรกระท ำผดิ ไวใ้น “นโยบำยกำรแจง้
เบำะแสผูก้ระท ำผดิ”  

คณะกรรมกำรบรษิทัเปิดโอกำสใหพ้นกังำนและผูม้สีว่นไดเ้สยีในกำรแจง้เบำะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน เมื่อพบ
เรื่องทีอ่ำจเป็นกำรกระท ำผดิกฎหมำย กำรทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบของพนกังำนในบรษิทั ตลอดจนพฤตกิรรมทีอ่ำจเป็น
ปัญหำและก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อบรษิัท รวมทัง้กำรรบัขอ้ร้องเรยีนในกรณีที่พนักงำนและผู้มสี่วนไดเ้สยีถูกละเมดิ
สทิธ ิหรอืไม่ไดร้บัควำมเป็นธรรม ผ่ำนช่องทำงและกระบวนกำรทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด  

บรษิทัฯ จะรบัฟังและด ำเนินกำรกบัทุกขอ้รอ้งเรยีนอย่ำงเสมอภำค โปร่งใสและเป็นธรรม โดยมมีำตรกำร
คุม้ครองผูร้อ้งเรยีน ทีเ่ป็นระบบและยุตธิรรม ขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนจะถูกเกบ็รกัษำไวเ้ป็นควำมลบั 

 

การจ้างงานคนพิการ 
บริษัทฯ ปฏิบตัิตำมหลกัสทิธิมนุษยชนตัง้แต่กำรจ้ำงงำนจนถึงกำรดูแลพนักงำนและบุคลำกร เพื่อให้

พนักงำนและบุคลำกรทุกคนเกดิควำมรูส้กึผูกพนัเป็นครอบครวัเดยีวกบัองคก์ร โดยในปี 2564 บรษิทัฯ มกีำรด ำเนินงำน
ดำ้นพนกังำนทีส่ ำคญั ดงันี้ 

 

รำยละเอยีด 
จ ำนวนพนกังำน (คน) 

รวม (คน) 
ชำย หญงิ 

พนกังำนประจ ำ 46 86 132 
พนกังำนผูพ้กิำร 1 - 1 

รวม 47 86 133 
 

มาตรการคุ้มครองผูร้อ้งเรียน  
ผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบำะแสจะไดร้บัควำมคุม้ครองทีเ่หมำะสมจำกบรษิทัฯ เช่น ไม่มกีำรเปลีย่นแปลง

ต ำแหน่งงำน หรอืลกัษณะงำน และสถำนทีท่ ำงำน รวมไปถงึกำรไม่พกังำน ไม่ข่มขู่ หรอืรบกวนกำรปฏบิตังิำน กำรเลกิ
จำ้ง หรอืกำรอื่นใดทีม่ลีกัษณะเป็นกำรปฏบิตัอิย่ำงไม่เป็นธรรมต่อผูน้ัน้ รวมถงึขอ้มูลส่วนบุคคลของผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีน
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หรอืเบำะแส หรอืขอ้มูลเกี่ยวกบักำรแจ้งเรื่องร้องเรยีน หรอืเบำะแส จะถูกเกบ็รกัษำเป็นควำมลบั ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่
เกีย่วขอ้ง เวน้แต่ทีจ่ ำเป็นตอ้งเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย  

บุคคลใดๆ ที่ได้รบัทรำบเรื่องกำรแจ้งเรื่องร้องเรยีนหรอืเบำะแส หรอืขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบักำรแจ้งเรื่อง
รอ้งเรยีนหรอืเบำะแสตำมระเบยีบนี้ จะต้องปกป้องขอ้มลูเรื่องกำรรอ้งเรยีนหรอืกำรแจง้เบำะแส หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่อง
กำรร้องเรยีนหรอืกำรแจ้งเบำะแสให้เป็นควำมลบัและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยค ำนึงถึงควำมปลอดภยั และควำม
เสยีหำยของผู้แจ้งร้องเรียนหรอืเบำะแส แหล่งที่มำของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่กรณีที่มีควำมจ ำเป็นใน
ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรตำมระเบยีบนี้ หรอืตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด หำกมกีำรจงใจฝ่ำฝืนน ำขอ้มลูออกไปเปิดเผย บรษิทัจะ
ด ำเนินกำรลงโทษทำงวนิยั และ/หรอื ด ำเนินกำรทำงกฎหมำยกบัผูท้ีฝ่่ำฝืน แลว้แต่กรณี 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ จะไม่ยอมใหม้กีำรกระท ำใดๆ อนัเป็นกำรตอบโตพ้นักงำนทีร่อ้งเรยีนหรอืแจง้เบำะแส 
และจะด ำเนินกำรทำงวนิัยต่อบุคคลที่พบว่ำได้กระท ำกำรตอบโต้ดงักล่ำว  โดยบริษัทฯ จะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนที่
เหมำะสมเพื่อป้องกนัมใิหส้ภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนและ/หรอืควำมสมัพนัธด์ำ้นกำรท ำงำนของพนักงำนทีแ่สดงตนและ
แจง้เบำะแสเพื่อประโยชน์ของบรษิทัโดยรวมไดร้บัผลกระทบ    

(รำยละเอียดช่องทำงกำรร้องเรียนเผยแพร่บนเว็บไซต์บรษิัทฯ www.successmore.com ภำยใต้หวัขอ้ 
“นักลงทุนสมัพนัธ์”  หมวดกำรก ำกบัดูแลกจิกำร : รำยงำนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรและเอกสำรดำวน์โหลด : นโยบำยกำร
แจง้เบำะแสผูก้ระท ำผดิ) 

 

การบริหารค่าจา้ง เงินเดือน ผลตอบแทนและสวสัดิการ  
บริษัทฯ ด ำเนินนโยบำยด้ำนกำรบริหำรค่ำตอบแทน ด้วยหลกัควำมเป็นธรรมตำมควำมเหมำะสมกบั

สภำวะเศรษฐกจิ กำรด ำรงชพี ตลอดจนมำตรฐำนกำรแขง่ขนัของธุรกจิประเภท เดยีวกนั โดยยดึหลกัเชื่อมโยงผลส ำเรจ็
ของงำนอย่ำงเหมำะสมกบัหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบ สอดคล้องกบัควำมสำมำรถของพนักงำนอย่ำงเท่ำเทยีมทัง้ ชำย – 
หญงิ ผูท้ีม่คีวำมเบีย่งเบน ทำงเพศ ผูท้ีม่คีวำมพกิำร เพื่อดงึดดูผูม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถ เขำ้มำร่วมงำนกบับรษิทัและจงูใจ
ใหพ้นักงำนมกีำรพฒันำผลกำรปฏบิตังิำนอย่ำงต่อเนื่อง นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัสวสัดกิำรต่ำงๆ ดว้ยควำมเอำใจใสใ่น
คุณภำพชวีติของพนักงำนนอกเหนือจำกทีก่ฎหมำยก ำหนดเพื่อสร้ำงควำมผูกพนัและสมัพนัธ์ทีด่รีะหว่ำงพนักงำนกบั
บรษิทั ดงันี้  

- สวสัดกิำรทีส่่งเสรมิควำมมัน่คงในอนำคต เช่น สวสัดกิำรกองทุนส ำรองเลีย้งชพี  โครงกำรสวสัดกิำร
เงนิกูเ้พื่อทีอ่ยู่อำศยั  โครงกำรสวสัดกิำรประกนัสขุภำพ  และโครงกำรสวสัดกิำรประกนัอุบตัเิหตุ 

- สวสัดกิำรช่วยเหลอืค่ำครองชพี เช่น เครื่องแบบพนกังำน  สวสัดกิำรเบกิสนิคำ้ของบรษิทัฯ ทุกเดอืน 
 

การจดัสวสัดิการและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
บรษิทัฯ ปฏบิตัติำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัแรงงำนและสวสัดกิำร และมุ่งสง่เสรมิใหพ้นกังำนมคีุณภำพชวีติ

ที่ดดี้วยกำรจดัสวสัดกิำรส ำหรบัพนักงำนทุกระดบัอย่ำงเหมำะสม สอดคล้องกบัลกัษณะงำนและสถำนภำพทำงสงัคม 
สนบัสนุน สง่เสรมิ รวมทัง้มบีทบำทในกำรจดักจิกรรมต่ำงๆ  
 

การพฒันาบุคลากร 
บรษิทัฯ เชื่อมัน่ว่ำพนักงำนเป็นทรพัยำกรส ำคญัทีม่คีุณค่ำต่อองคก์ร และเป็นหวัใจหลกัทีจ่ะท ำใหอ้งคก์ร

ประสบควำมส ำเรจ็ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงีมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันำศกัยภำพของพนักงำนอย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึรกัษำพนักงำนทีม่ี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถให้อยู่กบัองค์กร โดยดูแลให้พนักงำนทุกคนอย่ำงเท่ ำเทียมบนพื้นฐำนของกำรเคำรพสทิธิ
มนุษยชนและสทิธแิรงงำนตลอดจนสง่เสรมิใหพ้นกังำนทุกคนพฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถของตนเอง ผ่ำนกำรฝึกอบรม
จำกภำยในและภำยนอกองคก์ร เพื่อพฒันำทกัษะในดำ้นต่ำงๆ ตำมลกัษณะงำนอย่ำงเหมำะสมอนัจะน ำมำซึง่ทรพัยำกร
บุคคลทีอ่งคก์รตอ้งกำร และรองรบัควำมตอ้งกำรทำงธุรกจิ นอกจำกนี้ ยงัส่งเสรมิและมอบโอกำสควำมกำ้วหน้ำในสำย

http://www.successmore.com/
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อำชพีอย่ำงเท่ำเทยีมกนัโดยไม่เลอืกปฏบิตัเิสมอืนเป็นครอบครวัเดยีวกนั เพื่อใหพ้นกังำนรูส้กึถงึควำมผกูพนัและควำม
ภำคภูมใิจในองคก์ร ซึง่สง่ผลใหอ้งคก์รสำมำรถด ำเนินอย่ำงต่อไปอย่ำงต่อเนื่อง 

 

การฝึกอบรมพนักงาน 
ในปี 2564 บริษัทฯ จดัหลกัสูตรอบรมพนักงำนเพื่อเพิม่ทกัษะและศกัยภำพในกำรท ำงำนแก่พนักงำน

จ ำนวน 21 หลกัสูตร  โดยมจี ำนวนชัว่โมงอบรมหรอืกจิกรรมพฒันำควำมรู้เฉลี่ยของพนักงำน 8 ชัว่โมงต่อคนต่อปี    
จำกเป้ำหมำย 8 ชัว่โมงต่อคนต่อปี 

 

(3) การเคารพสิทธิมนุษยชน  
บรษิัทฯ ด ำเนินธุรกจิโดยเคำรพต่อกฎหมำยตำมหลกัสทิธมินุษยชนโดยไม่เลอืกปฏบิตัิต่อกำรจ้ำงงำน      

ไม่ว่ำบุคคลนัน้จะมถีิน่ก ำเนิด สญัชำต ิเชือ้ชำต ิเผ่ำพนัธุ ์สผีวิ ศำสนำ ภำษำ ควำมเบีย่งเบนทำงเพศ ควำมทุพพลภำพ 
มำเป็นปัจจยัในกำรพจิำรณำและตดัสนิกำรจำ้งงำน พนักงำนมคีวำมสมคัรใจในกำรท ำงำน ไม่ใชแ้รงงำนเดก็ เคำรพใน
สทิธิและเสรีภำพของพนักงำน ในขณะเดียวกนั ได้ให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำพนักงำนเพื่อฝึกทกัษะและเพิ่มพูน 
ศกัยภำพ โดยเปิดโอกำสใหพ้นกังำนมกีำรเรยีนรูอ้ย่ำงทัว่ถงึและสม ่ำเสมอ  

ในกรณีทีพ่นักงำนไม่ไดร้บัควำมยุตธิรรมในเรื่องต่ำงๆ มกีำรก ำหนดช่องทำงทีส่ำมำรถรอ้งเรยีน หรอืแจง้
เบำะแสเกีย่ว กบัเรื่องทีอ่ำจเป็นกำรกระท ำผดิกฎหมำยพรอ้มทัง้มกีระบวนกำรแกไ้ข มำตรกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนทีเ่ป็น
ระบบและยุตธิรรม ในขณะเดยีวกนั ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำพนกังำนเพื่อฝึกทกัษะและเพิม่พูนศกัยภำพ โดยเปิด
โอกำสให้พนักงำนมกีำรเรยีนรู้อย่ำงทัว่ถึงและสม ่ำเสมอ ในกรณีที่พนักงำนไม่ได้รบัควำมยุตธิรรมในเรื่องต่ำงๆ มกีำร
ก ำหนดช่องทำงที่สำมำรถร้องเรียนหรือ  แจ้งเบำะแสเกี่ยวกับเรื่องที่อำจเป็นกำรกระท ำผิดกฎหมำยพร้อมทัง้มี
กระบวนกำรแกไ้ข มำตรกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนทีเ่ป็นระบบและยุตธิรรม 

 

การป้องกนัและเคารพความเป็นส่วนตวัของพนักงาน 
บรษิทัฯ เคำรพในควำมเป็นส่วนตวัของพนักงำนโดยจะปกป้องและไม่น ำขอ้มูลส่วนตวัของพนักงำน เช่น 

เงนิเดอืน ประวตัคิรอบครวั ประวตักิำรรกัษำพยำบำล ฯลฯ ไปเปิดเผยใหบุ้คคลภำยนอกหรอืผูท้ีไ่ม่เกีย่วขอ้ง เวน้แต่เป็น
ขอ้มลูทีต่อ้งเปิดเผยต่อบุคคลภำยนอกทีเ่กีย่วขอ้งตำมบทบญัญตัแิห่งกฎหมำย 
 

(4) ชุมชนและส่ิงแวดล้อม  
บรษิัทฯ ด ำเนินธุรกจิด้วยควำมรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม โดยให้ควำมส ำคญักบักำรลดผลกระทบ

สิง่แวดลอ้มและหลกีเลีย่งกำรด ำเนินงำนทีอ่ำจสรำ้งผลกระทบเชงิลบต่อคุณภำพชวีติของชุมชนรอบสถำนประกอบ ในปี 
2564 ไม่พบขอ้รอ้งเรยีนจำกชุมชนในประเดน็ดำ้นสงัคมหรอืสิง่แวดลอ้ม  

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มนีโยบำยส่งเสรมิใหพ้นักงำน ผูบ้รหิำร รวมทัง้ลูกคำ้และพนัธมติรทำงธุรกจิไดม้สีว่น
ร่วมในกำรตอบแทนและรบัผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนส่วนรวมผ่ำนกจิกรรม CSR อย่ำงต่อเนื่อง จงึมนีโยบำยในกำรให้
ควำมช่วยเหลอืและพฒันำสงัคมนอกเหนือจำกกระบวนกำรท ำงำนภำยในองคก์ร โดยในปี 2564 ไดจ้ดัท ำโครงกำรต่ำงๆ 
เพื่อสงัคมดงันี้ 

 

โครงการพลงัแห่งการแบ่งปัน 
บริษัทฯ ต้องกำรส่งมอบคุณค่ำคืนสู่สงัคมด้วยกำรแบ่งปันน ้ำใจและส่งต่อควำมสุขให้แก่บุคคลอื่นๆ         

ในสงัคม จึงได้จดัท ำโครงกำร “พลังแห่งกำรแบ่งปัน” เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทฯ ที่มุ่งมัน่ ในกำรร่วม
สรำ้งสรรคส์งัคมแห่งกำรแบ่งปัน เพื่อเปลีย่นแปลงชวีติผูค้นใหด้ยีิง่ขึน้  
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      โครงการสายธารน ้าใจไม่มีท่ีส้ินสุด  
บริษัทฯ ส่งก ำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยภำคใต้ โดยร่วมกับ      
นักธุรกิจซคัเซสมอร์แกนน ำภำคใต้ เปิดรบับริจำคเงินสบทุน
ช่วยเหลือเพื่อน ำเงินไปซื้อ อำหำร น ้ำดื่ม และสิง่ของจ ำเป็น 
บรรเทำควำมเดอืดรอ้นในพืน้ทีจ่งัหวดัปัตตำนี ยะลำ นรำธวิำส 
ภำยใตโ้ครงกำรซคัเซสมอร ์CSV 
 

ซคัเซสมอร์พร้อมยืนหยดัอยู่เคียงข้ำงคนไทย และพี่น้องชำว   
ซคัเซสมอร์ ฝ่ำวกิฤตอุทกภยั ส่งต่อก ำลงัใจ ด้วยพลงัแห่งกำร
แบ่งปัน “The Power of Sharing” 

 
 

โครงการซคัเซสมอร ์รว่มฝ่าวิกฤต COVID-19                                          
บริษัทฯ  โดย นำยแพทย์ สิทธวีร์ เกียรติชวนันต์  ประธำน
กรรมกำรบริหำร และ นำยนพกฤษฏิ ์นิ ธิเลิศวิจิตร ประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร มอบเงนิจ ำนวน 1,000,000 บำท ร่วมเป็นสว่น
หนึ่งในกำรสนับสนุนกำรจดัหำอุปกรณ์ทำงกำรแพทยเ์พื่อรกัษำ
ผูป่้วยตดิเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 ใหแ้ก่คณะแพทยศำสตรศ์ริริำช
พยำบำล ภำยใต้แนวคดิ “The Power of Sharing” ร่วมแบ่งปัน
ควำมสุข และส่งต่อควำมห่วงใย เพื่อช่วยเหลอืคนไทยให้ผ่ำน
พน้วกิฤตนี้ไปดว้ยกนั 

 
โครงการ Successmore Care & Share  
บริษัทฯ ร่วมกับ ศูนย์บริกำรโลหิตแห่งชำติ สภำกำชำดไทย    
จดักจิกรรม “บรจิำคโลหติช่วงวกิฤตโควดิ-19 ระลอกใหม่” ชวน
พนกังำน และนกัธุรกจิซคัเซสมอรส์ขุภำพดรี่วมกนับรจิำคโลหติ 
เพื่อบรรเทำวิกฤตโลหิตส ำรองไม่พอจำกกำรระบำดของ 
COVID-19 ภ ำย ใ ต้ ม ำต รก ำ ร ป้ อ งกัน โ รค  COVID-19 ณ 
ส ำนักงำนใหญ่ ภำยใต้แนวคิด “The Power of Sharing” ร่วม
สรำ้งสิง่ดีๆ  คนืสูส่งัคม 

 
โครงการ 5 ธนัวา ท าดีเพื่อพ่อ ตามรอยศาสตรพ์ระราชาใน
รชักาลท่ี 9 
บรษิัทฯ ร่วมกบันิตยสำร Green Life Plus เป็นสื่อกลำงเพื่อส่ง
ก ำลงัใจและเสรมิสรำ้งสขุภำพและพลำนำมยัทีด่ ีใหก้บัเจำ้หน้ำที ่
ที่ปฎิบตัิงำน ณ อุทยำนแห่งชำตแิก่งกระจำน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในกำรส่งเสรมิกำรท่องเที่ยวชุมชน เพื่ออนุรกัษ์ธรรมชำติและ
สิง่แวดล้อม  ปลูกฝังจติส ำนึกให้คนไทยตระหนักรู้ในกำรดูแล
รักษำสิ่งแวดล้อมไปด้วยกัน ภำยใต้แนวคิด “The Power of 
Sharing” ร่วมสรำ้งสิง่ดีๆ  คนืสูส่งัคม 
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โครงการปฏิบติัการฝ่าวิกฤตโควิด-19 ตรวจหาเช้ือ 
บริษัทฯ ได้ร่วมสนับสนุนโครงกำร “กำรปฏิบัติกำรฝ่ำวิกฤต     
โควดิ-19 ตรวจหำเชื้อ” เป็นจ ำนวนเงนิ 100,000 บำท ร่วมกบั 
ไทยรฐั จดัหำชุดตรวจโควดิ-19 เบือ้งต้น (Rapid Antigen Test 
Kit) เพื่อแจกใหก้บัประชำชนชุมชนต่ำงๆ ใหส้ำมำรถตรวจดว้ย
ตนเองได้  ท ำให้สำมำรถท ำกำรตรวจคดักรองประชำชนที่ติด
เชื้อออกจำกกลุ่มที่ไม่ติดเชื้อรวมถึงเป็นกำรลดกำรแพร่เชื้อ
ภำยในครอบครวัและคนใกลช้ดิ ภำยใต้แนวคดิ “The Power of 
Sharing” ร่วมสรำ้งสิง่ดีๆ  คนืสูส่งัคม 
 

โครงการแบ่งปันคณุค่าผา่นระบบการพฒันาคน 
บรษิทัฯ เลง็เหน็และเขำ้ใจถงึควำมส ำคญัของทรพัยำกรบุคคลซึง่เป็นหนึ่งในยุทธศำสตรข์บัเคลื่อนประเทศ 

อุตสำหกรรม รวมถึงธุรกจิของบรษิทัฯ จงึไดมุ้่งเน้นกำรส่งมอบคุณค่ำดว้ยกำรพฒันำบุคคลผ่ำนสถำบนั Successmore 
Leadership Academy ซึง่ไดน้ ำศำสตร ์Neuro Linguistic Programming หรอืเทคนิคกำรจดัระบบพฤตกิรรมและควำมคดิ
ผ่ำนจติใตส้ ำนึกมำผสมผสำนเป็นหลกัสตูรเพื่อพฒันำบุคลำกรใหม้ทีัง้ควำมคดิ ควำมรู ้ทกัษะ รวมทัง้วนิัย ใหค้รบทุกมติ ิ
นอกจำกน้ีบรษิัทฯ ยงัได้แบ่งปันหลกัสูตรน้ีแก่สงัคม โดยมนีำยนพกฤษฏิ ์นิธเิลศิวจิติร ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรของ
บรษิทัฯ ซึง่เป็นผูม้คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ดำ้นกำรพฒันำบุคลำกร เป็นวทิยำกรรบัเชญิใหแ้ก่สถำบนักำรศกึษำและสื่ อ
ต่ำงๆ 
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4. การวิเคราะหแ์ละค าอธิบายของฝ่ายจดัการ   
(Management Discussion and Analysis: MD&A) 

 

4.1 วิเคราะหก์ารด าเนินงานและฐานะการเงิน 
กำรค ำนวณตวัเลขในสว่นของกำรวเิครำะหแ์ละค ำอธบิำยของฝ่ำยจดักำร ตวัเลขทศนิยมอำจเกดิจำกกำรปัดเศษ

ทศนิยมต ำแหน่งที่ 2 จงึท ำให้ตวัเลขที่ค ำนวณได้อำจไม่ตรงกบัผลลพัธ์ที่เกดิจำกกำรค ำนวณดงัที่แสดงไว้  นอกจำกนี้     
งบกำรแสดงฐำนะทำงกำรเงนิส ำหรบัปี 2562 – 2564 รวมทัง้งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสดส ำหรบังวดปี
ดงักล่ำว อำ้งองิจำกงบกำรเงนิงวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562 งบกำรเงนิงวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 
2563 และงบกำรเงนิงวดสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ซึง่ตรวจสอบและสอบทำนโดยบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ 
สอบบญัช ีจ ำกดั โดยอำจมกีำรจดัหมวดของรำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยบำงรำยกำรใหม่จำกทีแ่สดงอยู่ในงบกำรเงินตรวจสอบ
และสอบทำน เพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพำะส ำหรบักำรจดัท ำกำรวเิครำะหแ์ละค ำอธบิำยของฝ่ำยจดักำรในสว่นนี้เท่ำนัน้  
 
 

4.1.1 ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัในเครอืท่ีผา่นมา  
บรษิัทฯ และบรษิัทในเครอืประกอบธุรกจิผลติและจ ำหน่ำยสนิค้ำในลกัษณะของธุรกจิเครอืข่ำย (Multi-Level 

Marketing) โดยสนิค้ำที่จ ำหน่ำยประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม ผลิตภัณฑ์เสริมควำมงำม ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ใน
ชวีติประจ ำวนัและใชใ้นครวัเรอืน รวมถึงผลติภณัฑ์เสรมิอำหำรพชื ปัจจุบนัรำยได้รวมของบรษิทัฯ และบรษิัทในเครอื 
แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลกั คอื  

1.  รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนนกัธุรกจิ (Multi-Level Marketing) 
2. รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย (Distribution Agents) 
3. รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร (Services) 
4. รำยไดอ้ื่น (Others) 
 

ทัง้นี้ รำยได้ 3 กลุ่มแรกถอืเป็นรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้และใหบ้รกิำร ซึง่คดิเป็นสดัส่วนรวมกนัประมำณ 
รอ้ยละ 95.81 รอ้ยละ 96.19 และรอ้ยละ 94.13 ของรำยไดร้วมในงวดปี 2562 ถงึ 2564 ตำมล ำดบั โดยรำยไดร้วมในงวด
ดงักล่ำวเท่ำกบั 1,100.76 ลำ้นบำท 1,029.80 ลำ้นบำท และ 1,283.61 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมรีำยละเอยีดสรุปรำยได ้
ต้นทุนในกำรด ำเนินงำน รวมถึงก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และก ำไรสุทธิของบริษัทฯ ในงวดปี 2562 ถึง 2564 ตำม
รำยละเอยีด ดำ้นล่ำง 
 

รายการ 
ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2562 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

รำยไดร้วม 1,283.61 100.00 1,029.80 100.00 1,100.76 100.00 
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าและให้บริการ 1,208.32 94.13 990.53 96.19 1,054.67 95.81 
ตน้ทุนขำยและบรกิำร 291.19 22.68 275.36 26.74 254.26 23.10 
ก าไรขัน้ต้น 917.13 71.45 715.18 69.45 800.41 72.71 
ก ำไรก่อนค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 285.03 22.21 86.46 8.40 72.33 6.57 
ก าไรสุทธิส าหรบังวด 223.81 17.44 66.64 6.47 59.04 5.36 
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4.1.2 การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน  
(1)  รายได้ 

 รำยได้รวมในงวดปี 2562 ถึง 2564 เท่ำกบั 1,100.76 ล้ำนบำท 1,029.26 ล้ำนบำทและ 1,283.61 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยสำมำรถจ ำแนกเป็นรำยกจิกรรมไดด้งันี้ 
 

รายการ 
ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2562 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนนกัธุรกจิ  1,112.20 86.65 876.09 85.12 986.78 89.65 
รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย 80.29 6.25 81.02 7.87 35.22 3.20 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 15.83 1.23 33.18 3.22 32.68 2.97 
รำยไดอ้ื่น 75.29 5.87 38.96 3.79 46.08 4.18 
รายไดร้วม 1,283.61 100.00 1,029.26 100.00 1,100.76 100.00 

 

รำยได้รวมในงวดปี 2563 ลดลง 71.27 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.47 จำกช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้ำ    
โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ในประเทศลดลง จำกกำรชะลอกำรบรโิภคของผูบ้รโิภคภำยในประเทศ
ประกอบกบักำรระบำดของไวรสัโคโรนำ (COVID-19) ตัง้แต่ช่วงเดอืนมนีำคม 2563 ท ำใหบ้รษิทัฯ ไม่สำมำรถจดักจิกรรม
ทำงกำรตลำดไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ และไม่สำมำรถจดัประชุมในสถำนทีท่ีม่สีมำชกิจ ำนวนมำกได ้จงึสง่ผลให้จ ำนวนนกั
ธุรกจิและยอดขำยภำยในประเทศลดลง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ยอดขำยสนิคำ้ประเภท Nutrinal ปรบัตวัลดลงค่อนขำ้งมำก
และต่อเนื่องจำกปี 2562 เนื่องจำกเป็นกลุ่มผลติภณัฑห์ลกัของบรษิัทฯ และเป็นกลุ่มทีน่ักธุรกจิเขำ้ใหม่สนใจทีจ่ะน ำไป
บริโภค และ/หรือน ำไปจ ำหน่ำยต่อให้แก่คนใกล้ตัวเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์แรก เนื่องจำกเป็นสนิค้ำที่บริโภคแล้วเหน็ผล
รวดเรว็ท ำใหส้ำมำรถปิดกำรขำยไดโ้ดยง่ำย อย่ำงไรกด็ใีนงวดกำรด ำเนินงำนขำ้งตน้ บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำย
สนิคำ้ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยเพิม่ขึน้ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศพม่ำทีไ่ดร้บัผลกระทบจำกกำรที่
รฐับำลของประเทศพม่ำได้ประกำศให้ชะลอกำรประกอบธุรกิจเครือข่ำย ในเดือนกนัยำยน 2561 สำมำรถปรบัตัวกบั
สภำวกำรณ์ดงักล่ำวได ้และมยีอดซือ้สนิคำ้จำกบรษิทัฯ มำกขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ  

รำยไดร้วมในงวดปี 2564 เพิม่ขึน้ 254.35 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.71 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ    
โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ในประเทศเพิม่ขึน้จำกกำรบรโิภคของผูบ้รโิภคทีด่แูลในเรื่องสขุภำพเพือ่
กำรป้องกนักำรระบำดของไวรสัโคโรนำ (COVID-19) จงึส่งผลให้จ ำนวนนักธุรกจิและยอดขำยภำยในประเทศเพิม่ขึน้ 
โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ยอดขำยสนิคำ้ประเภท Nutrinal ปรบัตวัเพิม่ขึน้ค่อนขำ้งมำก เนื่องจำกเป็นกลุ่มผลติภณัฑห์ลกัของ
บริษัทฯ และเป็นกลุ่มที่นักธุรกิจเขำ้ใหม่สนใจที่จะน ำไปบริโภค และ/หรือน ำไปจ ำหน่ำยต่อให้แก่คนใกล้ตัวเป็นกลุ่ม
ผลติภณัฑแ์รก เน่ืองจำกเป็นสนิคำ้ทีบ่รโิภคแลว้เหน็ผลรวดเรว็ท ำใหส้ำมำรถปิดกำรขำยไดโ้ดยงำ่ย อย่ำงไรกด็ใีนงวดกำร
ด ำเนินงำนขำ้งต้น บรษิัทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้เพื่อกำรเกษตรเพิม่ขึน้ ได้รบักำรตอบรบัจำกนักธุรกจิในแง่
ของกำรเพิ่มผลผลิตกำรเกษตร และเห็นผลจำกกำรใช้สินค้ำอย่ำงชดัเจน จึงท ำให้ยอดขำยเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนหน้ำ 
ประกอบกบับรษิทัฯ มรีำยไดอ้ื่น จำกกำรใชเ้ครื่องหมำยกำรคำ้ของตวัแทนจ ำหน่ำยในปี 2564 ทีเ่พิม่ขึน้จำกปี 2563 

 

รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าผา่นนักธรุกิจ 
 รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำผ่ำนนักธุรกจิคดิเป็น รอ้ยละ 89.65 รอ้ยละ 85.12 และรอ้ยละ 86.65 ของรำยได้
รวมในงวดปี 2562 ถึง 2564 ตำมล ำดบั โดยรำยได้ส่วนนี้เกดิจำกกำรท ำธุรกจิแบบเครอืข่ำย (Multi-Level Marketing)   
ซึ่งเป็นกำรขำยสนิคำ้จำกบรษิัทฯ ไปถึงมอืผู้บรโิภคผ่ำนนักธุรกจิที่เป็นสมำชกิของบรษิัทฯ และมกีำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ใหก้บัสมำชกิดงักล่ำวตำมระบบกำรจ่ำยค่ำตอบแทนตำมล ำดบัขัน้เครอืข่ำยและประเภทค่ำตอบแทนตำมแผนธุรกจิของ
บรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ มจี ำนวนนกัธุรกจิทีเ่ป็นสมำชกิกบับรษิทัฯ ทัง้หมด ดงันี้ 
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รายการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2562 
จ ำนวนนกัธุรกจิ – ตน้งวด 179,055 196,758 227,204 
จ ำนวนนกัธุรกจิใหม ่ 77,099 72,676 81,604 
จ ำนวนนกัธุรกจิพน้สภำพ 97,457 90,379 112,050 
จ านวนนักธรุกิจปลายงวด(1) (Active members) 158,697 179,055 196,758 

หมำยเหตุ: 1.  นกัธุรกจิทีม่สีถำนะ Active หมำยถงึ นกัธุรกจิทีย่งัไมห่มดอำยุสมำชกิ กล่ำวคอื นกัธุรกจิใหมแ่ละนกัธุรกจิทีต่่ออำยุสมำชกิใน
รอบปีทีผ่่ำนมำ  

  โดยจ ำนวนนกัธุรกจิทีม่กีำรปรบัลดลง เน่ืองจำกเป็นช่วงทีม่นีกัธุรกจิสมคัรใหม่ในจ ำนวนน้อยกว่ำนกัธุรกจิที่พน้
สภำพ (ไม่ต่ออำยุ) ซึง่จำกกำรส ำรวจในเบือ้งตน้ของบรษิทัฯ พบว่ำนกัธุรกจิทีส่มคัรใหม่มสีดัสว่นทีล่ดลงเมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัปีก่อนหน้ำ โดยบรษิทัฯ คำดว่ำมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรส่งต่อแนวคดิและกำรสรำ้งเครอืข่ำยของนักธุรกจิรุ่นใหม่ทีย่งั
ไม่เหนียวแน่นและไม่มคีวำมสำมำรถเทยีบเท่ำนักธุรกจิรุ่นก่อนๆ ส่งผลใหน้ักธุรกจิรุ่นใหม่หำสำยงำนของตนเองไดย้ำก
ขึน้ ประกอบกบัมนีักธุรกจิบำงส่วนไม่ประสงคต่์ออำยุสมำชกิ เนื่องจำกต้องกำรเป็นเพยีงแค่ผูบ้รโิภค และมไิดม้กีำรท ำ
ธุรกจิในลกัษณะของธุรกจิเครอืข่ำย หรอือยู่ระหว่ำงกำรตดัสนิใจต่ออำยุสมำชกิในภำยหลงั ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดเ้ลง็เหน็ถึง
ปัญหำดงักล่ำว และไดม้กีำรจดักจิกรรมส่งเสรมิกำรขำยและส่งเสรมิกำรเรยีนรูข้องนักธุรกจิเพิม่เตมิ  โดยจดัใหม้กีจิกรรม
โปรโมชัน่นักขำย ซึง่นักธุรกจิจะไดค้่ำ PV จำกกำรขำยสนิคำ้ดว้ยตนเองเพิม่ขึน้ ในขณะทีย่งัคงไดค้่ำตอบแทนตำมแผน
ธุรกจิปกตติำมเดมิกรณีทีม่กีำรหำสมำชกิดำวน์ไลน์ไดเ้พิม่เตมิ กำรแขง่ขนัรำงวลักำรขยำยตลำดใหม่และกำรดแูลองค์กร 
รวมถึงพัฒนำหลักสูตรสมัมนำใหม่ เพื่อเน้นกำรพัฒนำหลักกำรขำยสินค้ำและขยำยตลำดโดยเฉพำะ อย่ำงไรก็ดี         
จำกสถำนกำรณ์ระบำดของไวรสัโคโรนำ (COVID-19) เป็นต้นมำ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ ไม่สำมำรถจดักจิกรรมทำงกำรตลำด
ได้อย่ำงมีประสทิธิภำพเท่ำที่ควร ประกอบกบัไม่สำมำรถจดัประชุมในที่ๆ มีสมำชิกจ ำนวนมำกได้ จึงท ำให้บรษิัทฯ 
สำมำรถหำจ ำนวนนักธุรกิจใหม่ได้น้อยกว่ำจ ำนวนนักธุรกิจที่พ้นสภำพ จึงส่งผลให้นักธุรกิจที่มีสถำนะเป็น Active 
member ณ สิน้ปี 2564 มจี ำนวนลดลง 
 

  ทัง้นี้ รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนนกัธุรกจิ สำมำรถจ ำแนกตำมกลุ่มผลติภณัฑไ์ด ้ดงันี้ 
 

รายการ 
ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2652 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

นิวทรนิลั (Nutrinal)  672.52 60.47 588.13  67.10  658.51 66.73 
บอดีเ้ชยีร ์(Body Cheer)   104.43 9.39 95.84  10.94  97.47 9.88 
โกรวอิง้มอร ์(Growing More) 243.48 21.89 86.48  9.87  97.78 9.91 
เอสโมเน่ (S Mone) 49.00 4.41 50.93  5.81  77.90 7.89 
นีทลีโ่ฮม (Neatly Home) 22.50 2.02 21.70  2.48  19.78 2.00 
สมำรท์ ครเีอชัน่ (Smart Creation) 18.89 1.70 29.14  3.33  35.34 3.58 
มลัต ิโพเทนเชยีล (Multi Potential) 1.38       0.12 4.10  0.47  - - 
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าผา่นนักธรุกิจ 1,112.20 100.00 876.32 100.00 986.78 100.00 
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รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำผ่ำนนักธุรกจิในงวดปี 2563 ลดลง 110.46 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 11.19 
จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกรำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำในประเทศลดลงจำกกำรชะลอกำร
บรโิภคของผูบ้รโิภคภำยในประเทศประกอบกบักำรระบำดของไวรสัโคโรนำ (COVID-19) ทีท่ ำใหบ้รษิทัฯ ไม่สำมำรถจดั
กจิกรรมทำงกำรตลำดไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ และไม่สำมำรถจดัประชุมในสถำนทีท่ีม่สีมำชกิจ ำนวนมำกได ้จงึส่งผลให้
จ ำนวนนักธุรกจิและยอดขำยภำยในประเทศลดลง โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ยอดขำยสนิค้ำประเภท Nutrinal ปรบัตวัลดลง
ค่อนขำ้งมำกและต่อเนื่องจำกปี 2562 เน่ืองจำกเป็นกลุ่มผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัฯ และเป็นกลุ่มทีน่กัธุรกจิเขำ้ใหม่สนใจ
ที่จะน ำไปบรโิภค และ/หรือน ำไปจ ำหน่ำยต่อให้แก่คนใกล้ตวัตำมที่กล่ำวขำ้งต้น อย่ำงไรก็ดี บริษัทฯ ได้เปิดตัวกลุ่ม
ผลติภณัฑใ์นช่วงไตรมำสที ่2 ปี 2563 ไดแ้ก่ กลุ่มผลติภณัฑข์องใชท้ัว่ไปทีส่ว่นใหญ่จ ำหน่ำยโดยใชต้รำสนิคำ้ของผู้ผลติ/
ผูจ้ดัจ ำหน่ำยในประเทศ ทัง้นี้ สดัสว่นรำยไดจ้ำกกลุ่มผลติภณัฑย์งักล่ำวยงัมสีดัสว่นทีค่่อนขำ้งน้อย  

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนนักธุรกจิในงวดปี 2564 เพิม่ขึน้ 235.88 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 26.92 
จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ในประเทศเพิม่ขึน้จำกกำรบรโิภคของ
ผูบ้รโิภคทีดู่แลในเรื่องสุขภำพเพื่อกำรป้องกนักำรระบำดของไวรสัโคโรนำ (COVID-19) จงึส่งผลใหจ้ ำนวนนักธุรกจิและ
ยอดขำยภำยในประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งยอดขำยสินค้ำประเภท Nutrinal ปรับตัวเพิ่มขึ้นค่อนข้ำงมำก 
เนื่องจำกเป็นกลุ่มผลติภณัฑ์หลกัของบรษิัทฯ และเป็นกลุ่มที่นักธุรกจิเขำ้ใหม่สนใจที่จะน ำไปบรโิภค และ/หรอืน ำไป
จ ำหน่ำยต่อใหแ้ก่คนใกลต้วัเป็นกลุ่มผลติภณัฑแ์รก เน่ืองจำกเป็นสนิคำ้ทีบ่รโิภคแลว้เหน็ผลรวดเรว็ท ำใหส้ำมำรถปิดกำร
ขำยไดโ้ดยง่ำย อย่ำงไรกด็ใีนงวดกำรด ำเนินงำนขำ้งต้น บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้เพื่อกำรเกษตรเพิม่ขึน้ 
ได้รบักำรตอบรบัจำกนักธุรกจิในแง่ของกำรเพิม่ผลผลติกำรเกษตร และเหน็ผลจำกกำรใชส้นิค้ำอย่ำงชดัเจน จงึท ำให้
ยอดขำยเพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำ  

 

รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าผา่นตวัแทนจ าหน่าย 
 บรษิทัฯ มตีวัแทนจ ำหน่ำยในต่ำงประเทศจ ำนวน 6 ประเทศ ไดแ้ก่ พม่ำ ลำว เวยีดนำม กมัพชูำ มำเลเซยี และ
สิงคโปร์ ซึ่งกฎหมำยและสภำพแวดล้อมในกำรด ำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศจะแตกต่ำงกันไป โดยสำมำรถสรุป
รำยละเอยีดไดด้งันี้  
 พม่ำ 

ประเทศพม่ำเป็นหนึ่งในประเทศที่บริษัทฯ มีตัวแทนจัดจ ำหน่ำยและมีเครือข่ำยนักธุรกิจภำยใต้แบรนด์ 
ซคัเซสมอร์มำกที่สุดเป็นอนัดบัสองรองจำกประเทศไทย โดยตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศพม่ำ มีสำขำภำยใต้แบรนด์ 
Successmore จ ำนวน 5 สำขำ ได้แก่ ย่ำงกุ้ง มณัฑะเลย์ ตองย ีมติจนีำ และเมำะล ำไย ซึ่งแต่เดมิประเทศพม่ำไม่ไดม้ี
กฎหมำยเกี่ยวกับธุรกิจขำยตรงที่ชดัเจน ท ำให้ตัวแทนจ ำหน่ำยสนิค้ำในประเทศพม่ำได้มีกำรด ำเนินธุรกิจขำยตรง
ตำมปกติ อย่ำงไรก็ตำมภำยหลังจำกที่รัฐบำลของประเทศพม่ำโดยกระทรวงพำณิชย์ได้มีกำรออกประกำศฉบบัที่ 
46/2018 ใหห้ยุดกำรประกอบธุรกจิในลกัษณะของกำรขำยตรงในประเทศพม่ำ ในเดอืนกนัยำยน 2561 ส่งผลใหต้วัแทน
จ ำหน่ำยในประเทศพม่ำไม่สำมำรถประกอบธุรกจิในลกัษณะกำรขำยตรงได้ สำมำรถด ำเนินกำรไดเ้ฉพำะแบบขำยหน้ำ
รำ้น หรอืขำยสนิคำ้ใหผู้บ้รโิภคขัน้สดุทำ้ยไดเ้ท่ำนัน้ โดยตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้จะท ำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใหก้บัสมำชกิใน
รูปแบบ Commission Rebate ตำมยอดซื้อซึ่งไม่ได้เป็นแผนกำรจ่ำยผลตอบแทนในลกัษณะของธุรกจิเครือข่ำย ทัง้นี้ 
ปัจจุบนั รฐับำลพม่ำอยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำร่ำงกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิขำยตรงขึน้ใหม่ ก่อนทีจ่ะออกประกำศหรอื
กฎหมำยทีช่ดัเจนอกีครัง้  
 

ลำว 
 ปัจจุบัน ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศลำว มีสำขำภำยใต้แบรนด์ Successmore จ ำนวน 2 สำขำ ได้แก่            
เวยีงจนัทน์ และปำกเซ โดยประเทศลำวไม่มกีำรระบุขอ้กฎหมำยอย่ำงชดัเจนเกีย่วกบักำรประกอบธุรกจิเครอืข่ำยขำย
ตรง กล่ำวคอื ไม่มขีอ้ก ำหนดและขอ้จ ำกดัในกำรประกอบธุรกจิขำยตรงขำ้งต้น ส่งผลให้บรษิทัฯ สำมำรถด ำเนินธุรกจิ
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เครอืข่ำยไดอ้ย่ำงเสร ีแต่เนื่องดว้ยขอ้จ ำกดัดำ้นจ ำนวนของประชำกรและก ำลงัซือ้ของผูบ้รโิภค ส่งผลใหใ้นปัจจุบนัฐำน  
นกัธุรกจิในประเทศลำวยงัมขีนำดทีค่่อนขำ้งต ่ำ โดยบรษิทัฯ คำดว่ำจะสำมำรถเตบิโตไดอ้ย่ำงต่อเนื่องในอนำคต 
  

 กมัพชูำ 
 ปัจจุบัน ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศกัมพูชำ มีสำขำภำยใต้แบรนด์ Successmore จ ำนวน 2 สำขำ ได้แก่ 
พนมเปญ และก ำปงจำม ซึ่งขอ้ก ำหนดในด้ำนกฏหมำยกำรประกอบธุรกจิขำยตรงของบรษิัทฯ ในประเทศกมัพูชำเป็น
ลกัษณะคล้ำยกบัประเทศลำว โดยกฎหมำยของประเทศกมัพูชำไม่มกีำรระบุอย่ำงชดัเจนเกี่ยวกบักำรประกอบธุรกิจ
เครอืข่ำยขำยตรง ส่งผลให้บรษิัทฯ สำมำรถด ำเนินธุรกจิเครือข่ำยได้อย่ำงเสรี แต่เนื่องด้วยขอ้จ ำกดัด้ำนจ ำนวนของ
ประชำกรและก ำลงัซือ้ของผูบ้รโิภค ส่งผลใหใ้นปัจจุบนักำรขยำยฐำนนักธุรกจิในประเทศกมัพชูำยงัมจี ำนวนเพิม่ขึน้ และ
ในประเทศกมัพชูำไดด้ ำเนินกำรจ่ำยผลตอบแทนในลกัษณะของธุรกจิเครอืขำ่ยจะสง่ผลใหม้คีนสนใจในธุรกจิดงักล่ำวมำก
ยิง่ขึน้ และอำจท ำใหจ้ ำนวนนกัธุรกจิเตบิโตขึน้อย่ำงรวดเรว็ในอนำคต 
 

 เวยีดนำม 
 ปัจจุบนั ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศเวยีดนำม มีสำขำภำยใต้แบรนด์ Successmore จ ำนวน 1 สำขำ ได้แก่ 
ฮำนอย โดยประเทศเวยีดนำมมขีอ้จ ำกดัดำ้นกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิเครอืขำ่ยขำยตรง ซึง่ผูป้ระกอบ
กจิกำรดงักล่ำวจะต้องด ำเนินกำรขอใบอนุญำตในกำรประกอบธุรกจิขำยตรงก่อน ปัจจุบนั ตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศ
เวยีดนำมของบรษิัทฯ อยู่ในระหว่ำงกำรยื่นพจิำรณำขอรบัใบอนุญำตในกำรประกอบธุรกจิเครือข่ำยขำยตรงอยู่ และ
ภำยหลงักำรไดร้บัใบอนุญำตขำยตรงดงักล่ำว บรษิทัฯ คำดว่ำเวยีดนำมจะเป็นประเทศทีม่กีำรเตบิโตของจ ำนวนนกัธุรกจิ
ทีส่งูอย่ำงต่อเนื่อง เนื่องจำกมโีครงสรำ้งดำ้นประชำกรและก ำลงัซือ้ทีค่ลำ้ยคลงึกบัประเทศไทย อกีทัง้ประชำกรเวยีดนำม
ยงัใหค้วำมนิยมในสนิคำ้ไทยหลำยประเภทอกีดว้ย 
 

 มำเลเซยี 
 ประเทศมำเลเซยีถอืเป็น 1 ใน 2 ประเทศใหม่ทีบ่รษิทัฯ ไดท้ ำสญัญำแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยเพิม่เตมิในปี 2562 
และปัจจุบนัมสีำขำทัง้หมด 1 สำขำ ได้แก่ สลงังอร์ โดยประเทศมำเลเซยีมกีฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิ
เครอืข่ำยขำยตรง โดยแม้ว่ำจะอยู่ในช่วงเริม่ต้นธุรกจิในประเทศมำเลเซยี แต่บรษิัทฯ ได้มองเหน็ถึงศกัยภำพ ควำมรู้
ควำมสำมำรถของคนในพืน้ที่ จ ำนวนประชำกร และควำมเขำ้รู้ควำมเขำ้ใจในผลติภณัฑอ์ำหำรเสรมิเป็นอย่ำงด ีและมี
จ ำนวนนกัธุรกจิในประเทศมำเลเซยีมกีำรเตบิโตมำกขึน้ แมว้่ำจะมกีำรแขง่ขนัทีส่งูในธุรกจิดงักล่ำวกต็ำม 
 

 สงิคโปร ์
 ประเทศสงิคโปรเ์ป็นประเทศล่ำสดุ ทีบ่รษิทัฯ ไดท้ ำสญัญำแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำยในปี 2562 และมสีำขำทัง้หมด 
1 สำขำ โดยประเทศสงิคโปรไ์ดเ้ปิดอสิระดำ้นกำรด ำเนินธุรกจิใหแ้ก่ผูป้ระกอบกำรในธุรกจิเครอืขำ่ยขำยตรง โดยสำมำรถ
ด ำเนินธุรกจิได้ตำมปกต ิแต่ต้องอยู่ภำยใต้ขอ้กฎหมำยและควำมเป็นธรรมในกำรประกอบธุรกจิ แต่ด้วยขอ้จ ำกดัดำ้น
จ ำนวนประชำกร และผูบ้รโิภคใหค้วำมส ำคญักบักำรเปรยีบเทยีบคุณภำพสนิคำ้และรำคำก่อนกำรตดัสนิใจบรโิภคสนิคำ้ 
จงึสง่ผลใหจ้ ำนวนนกัธุรกจิในประเทศสงิคโปรย์งัมจี ำนวนทีน้่อย ทัง้นี้ บรษิทัฯ มคีวำมเหน็ว่ำ กำรแต่งตัง้ตวัแทนจ ำหน่ำย
ในประเทศสงิคโปรจ์ะช่วยยกระดบัควำมเชื่อมัน่ของผูบ้รโิภคในต่ำงประเทศไดด้ยีิง่ขึน้ และเป็นกำรเปิดโอกำสทำงธุรกจิ
ในกำรขยำยธุรกจิไปประเทศอื่น ๆ ต่อไปไดใ้นอนำคต เช่น ฟิลปิปินส ์อนิโดนิเซยี เป็นตน้   
 

 ทัง้นี้ รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยคดิเป็น ร้อยละ 3.20 ร้อยละ 7.87 และร้อยละ 6.25 ของ
รำยไดร้วมในงวดปี 2562 ถงึ 2564 ตำมล ำดบั โดยรำยไดส้่วนน้ีเกดิจำกกำรขำยสนิคำ้ในรำคำพเิศษเป็นจ ำนวนมำกให้กบั
ตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ เพื่อใหต้วัแทนดงักล่ำวไปจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหผู้บ้รโิภคผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ โดยรำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำย
สนิคำ้ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยสำมำรถจ ำแนกตำมกลุ่มผลติภณัฑแ์ละกลุ่มประเทศได ้ดงันี้ 
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จ าแนกตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์
 

รายการ 
ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2562 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

นิวทรนิลั (Nutrinal)  31.46 39.18 38.21  47.15  18.48 52.47 
บอดีเ้ชยีร ์(Body Cheer) 7.50 9.34 11.53  14.24  6.89 19.58 
โกรวอิง้มอร ์(Growing More) 35.70 44.46 26.07  32.17  5.89 16.73 
เอสโมเน่ (S Mone) 2.76 3.44 3.36  4.15  2.07 5.87 
นีทลีโ่ฮม (Neatly Home) 2.56 3.19 1.74  2.15  1.41 4.01 
สมำรท์ ครเีอชัน่ (Smart Creation) 0.31 0.39 0.11  0.14  0.47 1.34 
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าผา่น
ตวัแทนจ าหน่าย 

80.29 100.00 81.02 100.00 35.22 100.00 

 

 

จ าแนกตามกลุ่มประเทศ 

แยกตามประเทศ 
ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2562 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

ตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ภำยในประเทศ - - - - 0.15 0.43 
พม่ำ 3.60 4.48 36.17 45.11 21.33 60.57 
เวยีดนำม 0.39 0.49 0.36 0.41 3.58 10.16 
ลำว - - 4.55 5.67 4.50 12.77 
กมัพชูำ 53.42 66.53 28.55 35.60 3.70 10.49 
มำเลเซยี 7.70 9.59 0.79 0.98 0.66 1.87 
สงิคโปร ์ 15.18 18.91 10.59 13.08 1.30 3.70 
รายได้จากการจ าหน่ายสินค้าผา่นตวัแทน
จ าหน่าย 

80.29 100.00 81.02 100.00 35.21 100.00 

 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสนิค้ำผ่ำนตัวแทนจ ำหน่ำยในปี 2563 เพิ่มขึ้น 45.80 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นร้อยละ 
130.06 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศพม่ำทีไ่ดร้บัผลกระทบจำก
กำรทีร่ฐับำลของประเทศพม่ำไดป้ระกำศใหช้ะลอกำรประกอบธุรกจิเครอืขำ่ยในเดอืนกนัยำยน 2561 สำมำรถปรบัตวักบั
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวไดอ้ย่ำงดขีึน้ โดยเริม่คุน้เคยกำรขำยผ่ำนช่องทำงจ ำหน่ำยทำงหน้ำรำ้นสำขำในประเทศพม่ำ ท ำใหม้ี
ยอดซือ้สนิคำ้จำกบรษิทัฯ มำกขึน้เมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัมรีำยไดจ้ำกตวัแทน
จ ำหน่ำยสนิคำ้ในประเทศลำวและกมัพชูำเพิม่ขึน้ จำกกำรทีต่รำสนิคำ้ของบรษิทัฯ เริม่เป็นทีรู่จ้กัมำกขึน้ของกลุ่มลกูคำ้ใน
ทัง้ 2 ประเทศ 

รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยในปี 2564 ลดลง 0.73 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.9 จำก
ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ โดยเป็นระดบัปกตขิองกำรขำยสนิคำ้ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย 
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หำกพจิำรณำรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยแยกตำมประเทศ พบว่ำ รำยได้จำกกำรขำย
สนิคำ้สว่นใหญ่จะมำจำกกำรจ ำหน่ำยใหต้วัแทนจ ำหน่ำยประเทศกมัพชูำและตวัแทนจ ำหน่ำยประเทศพม่ำจำกปีก่อนหน้ำ
เป็นหลกั คิดเป็นสดัส่วน ร้อยละ 60.57 ร้อยละ 45.11 และร้อยละ 66.53 ของรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำผ่ำนตัวแทน
จ ำหน่ำยในงวดปี 2562 ถงึ 2564 ซึง่รำยไดจ้ำกตวัแทนจ ำหน่ำยประเทศอื่นคดิเป็นสดัสว่นทีน้่อยมำกเมื่อเปรยีบเทยีบกบั
ตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศกมัพูชำและพม่ำ เนื่องจำกจ ำนวนนักธุรกจิในประเทศต่ำงๆ ดงักล่ำวมจี ำนวนค่อนขำ้งน้อย
หำกเปรยีบเทยีบกบัจ ำนวนนกัธุรกจิใน 2 ประเทศขำ้งตน้ และกำรรบัรูข้องตรำสนิคำ้ของบรษิทัฯ ของแต่ละประเทศยงัไม่
เป็นทีน่ิยมเทยีบเท่ำใน 2 ประเทศ อย่ำงไรกต็ำม ในช่วงเดอืนกนัยำยนปี 2561 หลงัจำกทีร่ฐับำลของประเทศพม่ำไดอ้อก
ประกำศให้ระงบักำรประกอบธุรกิจขำยตรง จึงท ำให้ส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจของตัวแทนจ ำหน่ำยสนิค้ำใน
ประเทศพม่ำอย่ำงมนียัส ำคญั ทัง้นี้ บรษิทัฯ คำดกำรณ์ว่ำภำยหลงัจำกทีก่ฎหมำยเกีย่วกบัธุรกจิขำยตรงในประเทศพม่ำมี
ควำมชดัเจนขึน้ โดยรฐับำลอนุญำตให้ประกอบธุรกิจขำยตรงได้ รำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำให้แก่ตวัแทนจ ำหน่ำยใน
ประเทศพม่ำมแีนวโน้มทีจ่ะกลบัมำสูร่ะดบัเดมิและสำมำรถเตบิโตในอนำคต 
 

 รายได้จากการให้บริการ 
 รำยได้จำกกำรใหบ้รกิำรคดิเป็นร้อยละ 2.97 ร้อยละ 3.22 และร้อยละ 1.23 ของรำยได้รวมในงวดปี 2562 ถึง 
2564 ตำมล ำดบั โดยรำยไดส้่วนนี้เกดิจำกกำรใหบ้รกิำรค ำแนะน ำทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิเครอืข่ำย เช่น กำรบรหิำรจดักำร
ทัว่ไป กำรบรหิำรจดักำรนกัธุรกจิ กำรตลำด กำรบญัช ีกำรวำงแผนภำษ ีระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ กบัตวัแทนจ ำหน่ำย
ของบริษัทฯ เพื่อให้มำตรฐำนในกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ และกำรน ำสนิค้ำของบริษัทฯ ไปขำย เป็นมำตรฐำนเดียวกนั  
บรษิทัฯ ไดม้กีำรแบ่งแยกกจิกรรมกำรใหบ้รกิำรโดยให ้SPT ซึง่เป็นบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ด ำเนินกำรดงักล่ำวแทน โดย
กำรโยกกจิกรรมกำรใหบ้รกิำรจดัอบรมสมัมนำ กำรวจิยัและพฒันำ และบรกิำรใหค้ ำปรกึษำทำงธุรกจิ ไปอยู่ที ่SPT นัน้ 
ท ำเพื่อแบ่งแยกกำรด ำเนินธุรกจิทีช่ดัเจน และเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพสงูสดุในกำรบรหิำรงำนของกลุ่มธรุกจิกำรใหบ้รกิำร 
นอกจำกนี้ กำรจดัประเภทของกลุ่มธุรกจิดงักล่ำว ในช่วงทีเ่กดิกำรระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ (COVID-19) ท ำใหบ้รษิทั
ฯ ไม่สำมำรถจดัประชุม ฝึกอบรมสมัมนำแก่สมำชกิในทีท่ีม่คีนจ ำนวนมำกได ้จงึไดจ้ดัประชุมในรปูแบบออนไลน์ขึน้แทน
ในปัจจุบนั 
 

รายการ 
ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2562 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 15.83 1.23 33.18 3.22 32.68 2.97 
 
     

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรในงวดส ำหรบัปี 2563 เพิม่ขึน้ 0.51 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.56 จำกช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อนหน้ำ โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกรำยได้ค่ำบริกำรจำกกำรเติบโตของกำรขำยสนิค้ำในประเทศมำเลเซียและ
สงิคโปร ์
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรในงวดส ำหรบัปี 2564 ลดลง 17.35 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 52.29 จำกปีก่อนหน้ำ 
โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกในช่วงทีเ่กดิกำรระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ (COVID-19) ท ำใหบ้รษิทัฯ ไม่สำมำรถจดัประชุม 
ฝึกอบรมสมัมนำแก่สมำชกิในที่ที่มคีนจ ำนวนมำกได้ จึงได้จดัประชุมในรูปแบบออนไลน์ขึน้แทนในปัจจุบนั จึงท ำให้
ค่ำบรกิำรดงักล่ำวลดลง 
  

 รายได้อ่ืน 
 รำยได้อื่นคิดเป็นร้อยละ 4.19 และร้อยละ 3.78 และร้อยละ 5.87 ของรำยได้รวมในงวดปี 2562 ถึง 2564 
ตำมล ำดบั โดยรำยได้ส่วนนี้เป็นรำยได้ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิหลกั ได้แก่ รำยได้ค่ำบ ำรุงสมำชกิที่เกบ็จำก      
นักธุรกจิ รำยได้ค่ำลขิสทิธิท์ี่เกบ็จำกตวัแทนจ ำหน่ำยซึ่งถือเป็นรำยได้ที่บรษิัทฯ ให้ตวัแทนจ ำหน่ำยใช้ตรำสนิค้ำของ
บรษิทัฯ  รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ทีร่ะลกึทีส่ำขำและส ำนกังำนใหญ่ของบรษิทัฯ และตำมงำนสมัมนำต่ำงๆ รวมถงึรำยได้
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อื่นๆ เช่น รำยได้สุทธิจำกกำรขำยบัตรเข้ำร่วมงำนประชุมสมัมนำ รำยได้ดอกเบี้ยรบัจำกธนำคำร ก ำไรจำ กอตัรำ
แลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศสทุธ ิฯลฯ โดยมรีำยละเอยีดแบ่งตำมประเภทของรำยได ้ดงันี้ 
 

รายการ 
ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2562 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

รำยไดค้่ำบ ำรุงสมำชกิ 22.99 30.53 23.74 60.45 28.68 62.23 
รำยไดจ้ำกกำรใหต้วัแทนจ ำหน่ำยใชต้รำสนิคำ้ 35.37 46.97 3.41 8.68 8.05 17.48 
รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ทีร่ะลกึ 4.76 6.32 8.41 21.42 4.94 10.72 
ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น 5.56 7.39 0.31 0.79 - - 
รำยไดอ้ื่นๆ 6.61 8.79 3.40 8.66 4.41 9.57 
รายได้อ่ืนรวม 75.29 100.00 39.27 100.00 46.08 100.00 

 

 รำยได้อื่นในส ำหรบัปี 2563 ลดลง 6.81 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 14.78 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ 
โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกรำยไดค้่ำบ ำรุงสมำชกิลดลงจำกจ ำนวนนักธุรกจิทีล่ดลง ในขณะเดยีวกนับรษิทัฯ ไม่มกีำรเรยีก
เกบ็รำยได้จำกกำรให้ตวัแทนจ ำหน่ำยใช้ตรำสนิค้ำเนื่องจำกภำวะกำรระบำดของไวรสัโคโรนำ (COVID-19) ซึ่งส่งผล
กระทบต่อกำรด ำเนินธุรกจิทุกภำคสว่นทัง้ทัว่โลกและภูมภิำคทีบ่รษิทัฯ มตีวัแทนจ ำหน่ำยด ำเนินงำนอยู่ 
 รำยไดอ้ื่นในส ำหรบัปี 2564 เพิม่ขึน้ 36.02 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 91.72 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ 
โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกรำยไดจ้ำกกำรใชเ้ครื่องหมำยกำรคำ้และบรกิำรใหต้วัแทนจ ำหน่ำย ทีเ่กดิขึน้ในปี 2564 
 

 (2)  ต้นทุนขาย 
 ตน้ทุนขำยในงวดปี 2562 ถงึ 2564 เท่ำกบั 248.46 ลำ้นบำท 261.49 ลำ้นบำทและ 280.50 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 
โดยต้นทุนขำยประกอบไปดว้ยตน้ทุนของสนิคำ้ทีข่ำยทัง้หมดผ่ำนช่องทำงนกัธุรกจิและตวัแทนจ ำหน่ำย ซึง่สำมำรถสรุป
รำยละเอยีดได ้ดงันี้ 
 

รายการ 
ส าหรบังวดส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2562 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

ตน้ทุนขำยสนิคำ้ส ำหรบักำรขำยสนิคำ้ 
ผ่ำนนกัธุรกจิ 

236.52 84.32 204.63 78.25 221.15 89.01 

ตน้ทุนขำยสนิคำ้ส ำหรบักำรขำยสนิคำ้ 
ผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำย 

43.98 15.68 56.86 21.75 27.31 10.99 

ต้นทุนขายรวม 280.50 100.00 261.49 100.00 248.46 100.00 
 

 ต้นทุนขำยรวมในงวดส ำหรบัปี 2563 เพิม่ขึน้ 13.03 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.24 จำกช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนหน้ำ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยเพิม่ขึน้  
 ต้นทุนขำยรวมในงวดส ำหรบัปี 2564 เพิม่ขึน้ 19.01 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.26 จำกช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนหน้ำ โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยผ่ำนนกัธุรกจิเพิม่ขึน้ 
 

 ต้นทุนบริการ 
ต้นทุนบรกิำรในงวดปี 2562 ถึง 2564 เท่ำกบั 5.8 ล้ำนบำท และ 13.87 และ 10.70 ล้ำนบำทตำมล ำดบั โดย

ตน้ทุนบรกิำรประกอบไปดว้ย ตน้ทุนเงนิเดอืนและผลตอบแทนของพนกังำนปฏบิตังิำนทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นหลกั  
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รายการ 
ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2562 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร 10.70 0.83 13.87 5.30 5.80 2.33 
 

ตน้ทุนบรกิำรในงวดปี 2563 เพิม่ขึน้ 8.07 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 139.03 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ 
เน่ืองจำกบรษิทัฯ มตีน้ทุนคงทีใ่นกำรด ำเนินงำนใหบ้รกิำรเพิม่ขึน้ 

ต้นทุนบรกิำรในงวดปี 2564 ลดลง 3.17 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 22.86 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ 
เน่ืองจำกบรษิทัฯ มตีน้ทุนทีล่ดลงสอดคลอ้งตำมรำยไดค้่ำบรกิำรทีล่ดลงเช่นดว้ยกนั 

 

(3)  ก าไรขัน้ต้น 
 ก ำไรขัน้ตน้ในงวดปี 2562 ถงึ 2564 เท่ำกบั 800.41 ลำ้นบำท 715.17 ลำ้นบำทและ 917.12 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 
คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบั รอ้ยละ 75.89 รอ้ยละ 72.20 และรอ้ยละ 71.45 ตำมล ำดบั ทัง้นี้ รำยละเอยีดอตัรำก ำไร
ขัน้ตน้ตำมลกัษณะประกอบธุรกจิเป็นไปตำมตำรำงดำ้นล่ำง  
 

รายการ 
ส าหรบังวดส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2562 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยสนิคำ้ผำ่นนกัธุรกจิ 875.68 68.22 671.70 76.65 765.63 77.59 
ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยสนิคำ้ผำ่นตวัแทนจ ำหน่ำย 36.31 2.83 24.15 29.81 7.90 22.44 
ก าไรขัน้ต้นจากการขายรวม 911.99 71.05 695.85 72.69 773.53 75.69 
ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหบ้รกิำร 5.13 0.40 19.32 58.22 26.87 82.25 
ก าไรขัน้ต้นรวม 917.12 71.45 715.17 72.20 800.41 75.89 

หมำยเหตุ : อตัรำส่วนรอ้ยละทีแ่สดงหมำยถงึอตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรด ำเนินงำนของแต่ละประเภทธุรกจิ   
 

 ก ำไรขัน้ต้นในงวดปี 2563 ลดลง 85.24 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 10.65 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ 
โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ในประเทศลดลง แมว้่ำจะมรีำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ในต่ำงประเทศผ่ำน
ตวัแทนจ ำหน่ำยเพิม่ขึน้ อย่ำงไรกต็ำม ก ำไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรขำยสนิคำ้ในต่ำงประเทศผ่ำนตวัจ ำหน่ำย อยู่ในระดบั
ทีต่ ่ำกว่ำก ำไรขัน้ตน้ทีล่ดลงจำกกำรขำยสนิคำ้ในประเทศ จงึสง่ผลใหอ้ตัรำก ำไรขัน้ต้นโดยรวมปรบัลดลงจำกช่วงเดยีวกนั
ของปีก่อนหน้ำ  

ก ำไรขัน้ตน้ในงวดปี 2564 เพิม่ขึน้ 201.95 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 28.24 จำกช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ 
โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกรำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำในประเทศเพิม่ขึน้ นอกจำกนี้แล้ว ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำยสนิค้ำใน
ต่ำงประเทศผ่ำนตวัแทนจ ำหน่ำยปรบัตวัสูงขึน้ด้วยเช่นกนั จงึส่งผลให้อตัรำก ำไรขัน้ต้นโดยรวมปรบัตวัสูงขึน้จำกช่วง
เดยีวกนัของปีก่อนหน้ำ 
 

(4)  ค่าใช้จา่ยในการขาย 
 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยในงวดปี 2562 ถงึ 2564 เท่ำกบั 677.70 ลำ้นบำท 579.81 ลำ้นบำท และ 608.19 ลำ้นบำท
ตำมล ำดบั โดยรำยละเอยีดของค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยสำมำรถสรุปได ้ดงันี้ 
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รายการ 
งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2562 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

ค่ำนำยหน้ำนกัธุรกจิ 457.05 75.15 459.46 79.24 542.54 80.06 
ค่ำโฆษณำและค่ำสง่เสรมิกำรขำย 18.80 3.09 18.38 3.17 18.88 2.79 
ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรผนัแปร(1) 29.80 4.90 23.93 4.13 25.55 3.77 
ค่ำใชจ้่ำยดำ้นพนกังำน 46.23 7.60 34.52 5.95 42.45 6.26 
ค่ำเดนิทำง 6.67 1.10 9.97 1.72 14.14 2.09 
ค่ำเช่ำ 2.20 0.36 2.93 0.51 14.97 2.21 
ค่ำขนสง่ 21.82 3.59 9.80 1.69 6.03 0.89 
ค่ำอุปกรณ์และสำธำรณูปโภค 6.77 1.11 3.15 0.54 3.99 0.59 
ค่ำประกนั 1.91 0.31 2.13 0.37 2.89 0.43 
อื่นๆ 3.08 0.51 3.79 0.65 2.61 0.38 
ค่าใช้จ่ายในการขายก่อนค่าเส่ือมราคา
และค่าตดัจ าหน่าย 

594.34 97.72 568.06 97.97 674.05 99.46 

ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 13.85 2.28 11.75 2.03 3.65 0.54 
รวม 608.19 100.00 579.81 100.00 677.70 100.00 

 

 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยประกอบไปด้วย ค่ำนำยหน้ำนักธุรกิจ ค่ำโฆษณำและค่ำส่งเสริมกำรขำย ค่ำตอบแทน
ผู้บรหิำรผนัแปร และค่ำใช้จ่ำยด้ำนพนักงำนเป็นหลกั ทัง้นี้ ค่ำนำยหน้ำนักธุรกจิเป็นค่ำตอบแทนที่จ่ำยใหก้บันักธุรกจิ
เครอืขำ่ยตำมแผนกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ในขณะทีค่่ำตอบแทนผูบ้รหิำรผนัแปร คอืค่ำตอบแทนทีผู่บ้รหิำรหลกัของบรษิทัฯ 
ได้แก่คุณสทิธวรี์ คุณนพกฤษฏิ ์และรองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมกำรบรษิัทฯ พจิำรณำเหน็ว่ำ
เหมำะสมจะไดร้บั โดยคดิเป็นประมำณรอ้ยละ 2.50 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้รวม  
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยในงวดปี 2563 ลดลง 97.89 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 14.44 จำกช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนหน้ำ มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของค่ำนำยหน้ำนักธุรกจิ และค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรผนัแปรทีล่ดลงตำมรำยไดจ้ำก
กำรขำยสนิคำ้ผ่ำนนักธุรกจิเช่นเดยีวกบัเหตุผลกำรเปลีย่นแปลงในปี 2562 และค่ำใช่จ่ำยดำ้นพนักงำน จำกกำรลำออก
ของผู้บรหิำรสำยงำนขำย กำรปรบัประมำณกำรโบนัสของพนักงำน รวมถึงกำรลดระยะเวลำกำรท ำงำนของพนักงำน 
เนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนเปลี่ยนเวลำเปิด-ปิดสำขำตำมนโยบำยของภำครฐัในช่วงกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 
(COVID-19)  ทัง้นี้ บริษัทฯ มีค่ำเช่ำลดลงเนื่องจำกมีกำรเริ่มบนัทึกรำยกำรเช่ำที่มีระยะเวลำเช่ำมำกกว่ำ 1 ปี เป็น
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่องสญัญำเช่ำตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 ท ำใหต้อ้งมี
กำรบนัทกึค่ำเสือ่มรำคำของสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชด้งักล่ำวเพิม่เตมิในงวดกำรด ำเนินงำนขำ้งตน้  
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยในงวดปี 2564 เพิม่ขึน้ 28.38 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 4.89 จำกช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนหน้ำ เนื่องจำกกำรเตบิโตของรำยไดท้ีเ่พิม่ขึน้ จงึท ำใหค้่ำใชจ้่ำยในกำรขำยเพิม่ขึน้ ทัง้ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรผนัแปร 
ค่ำใชจ้่ำยพนักงำนทีเ่พิม่มำจำกกำรจ่ำยโบนัสทีม่ำกขึน้กว่ำปีก่อน และค่ำขนส่งกำรจ ำหน่ำยช่องทำงออนไลน์ทีเ่พิม่มำก
ขึน้ ตำมกำรปรบัเปลีย่นช่องทำงกำรจ ำหน่ำยไปตำมสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ (COVID-19) อย่ำงไรก็
ตำม สดัสว่นค่ำใชจ้่ำยกำรขำยต่อรำยไดร้วม ลดลงรอ้ยละ 8.90 จำกปีก่อนหน้ำ เป็นผลมำจำกกำรบรหิำรจดักำรค่ำใชจ้ำ่ย
ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ (COVID-19) 
 

(5)  ค่าใช้จา่ยในการบริหาร 
 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบรหิำรในในงวดปี 2562 ถึง 2564 เท่ำกบั 88.89 ล้ำนบำท 88.17 ล้ำนบำท และ 99.20 ล้ำน
บำทตำมล ำดบั โดยรำยละเอยีดของค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรสำมำรถสรุปได ้ดงันี้ 
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รายการ 
งวดปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2562 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

ค่ำใชจ้่ำยดำ้นพนกังำน 40.21 40.54 40.02 45.38 48.79 54.89 
ค่ำเช่ำ 0.65 0.65 1.14 1.29 1.93 2.17 
ค่ำทีป่รกึษำ 8.13 8.20 6.71 7.61 11.03 12.40 
ค่ำภำษอีำกร 1.35 1.36 1.27 1.44 1.14 1.28 
ค่ำวสัดุอุปกรณ์ 2.44 2.46 2.49 2.82 3.62 4.07 
ค่ำบรกิำรอื่น 5.77 5.82 4.91 5.56 3.83 4.31 
ค่ำวจิยัและพฒันำ 3.64 3.67 1.52 1.72 1.61 1.82 
ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 0.45 0.45 0.25 0.29 0.60 0.68 
ค่ำเบีย้ประกนัภยั 0.78 0.78 0.64 0.72 0.80 0.90 
ค่ำสำธำรณูปโภค 1.34 1.35 1.12 1.27 0.33 0.37 
ค่ำเดนิทำง 0.00 0.00 0.01 0.01 0.04 0.04 
อื่นๆ 5.42 5.47 3.87 4.39 4.53 5.09 
ค่าใช้จ่ายในการบริหารก่อนค่าเส่ือมราคา
และค่าตดัจ าหน่าย 

70.18 70.75 63.93 72.51 78.24 88.02 

ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 29.02 29.25 24.24 27.49 10.65 11.98 
รวม 99.20 100.00 88.17 100.00 88.89 100.00 

 

 ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรประกอบไปดว้ย ค่ำใชจ้่ำยดำ้นพนักงำน ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย ค่ำเช่ำ ค่ำที่
ปรกึษำ และภำษอีำกร เป็นหลกั 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในงวดปี 2563 ลดลง 0.73 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.82 จำกช่วงเดยีวกนัของปีกอ่น
หน้ำ มสีำเหตุหลกัมำจำกบรษิทัฯ มกีำรควบคุมค่ำใชจ้่ำยบำงรำยกำรในช่วงกำรระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ (COVID-
19) รวมถงึเป็นผลมำจำกขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินงำนบำงกจิกรรมทีไ่ม่สำมำรถปฎบิตัไิดใ้นช่วงกำรระบำดของเชือ้ไวรสั
โคโรนำ (COVID-19) โดยค่ำใช้จ่ำยที่ลดลงได้แก่ ค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับพนักงำน ค่ำวิจัยและพฒันำ ค่ำใช้จ่ำย
เบด็เตลด็อื่น ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรรบัพนักงำนใหม่ ทัง้นี้ ในปี 2563 บรษิทัฯ มกีำรบนัทกึรำยกำรค่ำตดัจ ำหน่ำยสตูร
ผลติภณัฑเ์สรมิอำหำรและเครื่องส ำอำง ซึง่เป็นสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทีเ่กดิขึน้จำกกำรเขำ้ซือ้กจิกำร SMI เท่ำกบั 8.42 
ลำ้นบำท 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในงวดปี 2564 เพิม่ขึน้ 11.03 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.50 จำกช่วงเดยีวกนัของปี
ก่อนหน้ำ มสีำเหตุหลกัมำจำกบรษิทัฯ มคี่ำปรกึษำ ค่ำบรกิำร ค่ำวจิยัและพฒันำส ำหรบัผลติภณัฑต์วัใหม่ทีเ่กดิขึน้ในปี 
2564 ประกอบกบัมคี่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำยจำกสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนและสทิธกิำรใช้ เพิม่ขึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบ
สดัส่วนค่ำใชจ้่ำยกำรบรหิำรต่อรำยไดร้วมแลว้ ลดลงรอ้ยละ 1 จำกปีก่อนหน้ำ เป็นผลมำจำกกำรบรหิำรจดักำรค่ำใชจ้่ำย
ในสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ (COVID-19) 

 

(6)  ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 
 บริษัทฯ มีผลขำดทุนจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศสุทธิในงวดปี 2562 ถึง 2564 เท่ำกับ 7.57       
ล้ำนบำท 0.00 ล้ำนบำทและ 0.00 ล้ำนบำท โดยรำยกำรดงักล่ำวเกดิจำกผลขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลี่ยนจำกกำรท ำ
ธุรกรรมขำยสนิคำ้ไปยงัต่ำงประเทศทีม่กีำรใหเ้ครดติเทอมทำงกำรคำ้แก่ตวัแทนจ ำหน่ำยต่ำงประเทศเป็นระยะเวลำ 120 
วนั  
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(7)  ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  
บรษิทัฯ มกี ำไรก่อนตน้ทุนทำงกำรเงนิและค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดส้ ำหรบังวดปี 2562 ถงึ 2564 เท่ำกบั 72.33 ลำ้น

บำท 86.46 ลำ้นบำท และ 285.03 ลำ้นบำท มสีำเหตุหลกัมำจำกรำยไดจ้ำกำรขำยในประเทศเพิม่ขีน้ 235.88 ลำ้นบำท
เป็นหลกั และกำรลดลงของค่ำนำยหน้ำนกัธุรกจิและตน้ทุนสนิคำ้ทีม่อีตัรำลดลงเมื่อเทยีบจำกปีก่อน เน่ืองมำจำกกำรปรบั
กลยุทธ์องค์กรทัง้ด้ำนกำรขำยมำเป็นกำรขำยออนไลน์เพิม่ขึน้และกำรบริหำรค่ำใช้จ่ำยให้ลดลงตำมสถำนกำรณ์กำร
ระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ (COVID-19) จงึท ำใหก้ ำไรก่อนตน้ทุนทำงกำรเงนิและค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิไดเ้พิม่ขึน้ 
 

(8)  ต้นทุนทางการเงิน 
 ต้นทุนทำงกำรเงนิในงวดปี 2562 ถงึ 2564 เท่ำกบั 0.28 ลำ้นบำท 3.46 ลำ้นบำทและ 3.52 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 
คิดเป็นร้อยละ 0.03 ร้อยละ 0.34 และร้อยละ 0.27 ของรำยได้รวม ตำมล ำดบั ทัง้นี้ ต้นทุนทำงกำรเงินของบริษัทฯ          
มจี ำนวนค่อนขำ้งน้อยและไม่มนีัยส ำคญัต่อผลกำรด ำเนินงำน โดยต้นทุนทำงกำรเงนิดงักล่ำว เกดิจำกค่ำใชจ้่ำยดอกเบีย้
จำกสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่องสญัญำเช่ำตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2563 และมี
กำรบนัทกึหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิควบคู่ไปกบักำรบนัทกึรำยกำรสนิทรพัย์สทิธกิำรใชด้งักล่ำว จงึท ำใหต้้องมี
กำรบนัทกึตน้ทุนทำงกำรเงนิปี 2564 เป็นจ ำนวนเงนิเท่ำกบั 3.52 ลำ้นบำท 
 

(9)  ค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ในงวดปี 2562 ถึง 2564 เท่ำกบั 13.01 ล้ำนบำท 16.36 ล้ำนบำทและ 57.69 ล้ำนบำท

ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำกำรจ่ำยภำษีที่แท้จริงเท่ำกับร้อยละ 18.05 ร้อยละ 19.70 และร้อยละ 20.00 ของก ำไรก่อน
ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได้ ตำมล ำดบั ทัง้นี้ อตัรำกำรจ่ำยภำษีทีแ่ทจ้รงิในปี 2562  อยู่ในระดบัปกตซิึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัรำภำษี
เงินได้นิติบุคคลซึ่งเท่ำกบัร้อยละ 20.00 เนื่องจำกบริษัทฯ ได้รบัอนุมตัิใช้มำตรกำรส่งเสริมภำษีเป็นศูนย์กลำงธุรกจิ
ระหว่ำงประเทศ (IBC) ซึง่ส่งให ้SPT ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ทำงภำษีส ำหรบักำรใหบ้รกิำรแก่บรษิทัในเครอืในต่ำงประเทศ 
ในอตัรำภำษเีหลอืรอ้ยละ 8.00   อย่ำงไรกต็ำม ตัง้แต่ปี 2563 เป็นตน้มำเกดิสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ 
(COVID-19) ท ำใหไ้ม่สำมำรถจดักจิกรรมบรกิำรได ้จงึไม่เขำ้เงื่อนไขกำรใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษี เป็นสำเหตุใหอ้ตัรำ
กำรจ่ำยภำษเีป็นรอ้ย 20 ในปี 2564 
   

(10)  ก าไรสุทธิ 
ก ำไรสุทธใินงวดปี 2562 ถึง 2564 เท่ำกบั 59.04 ล้ำนบำท 66.64 ล้ำนบำท และ 223.81 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั    

คดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธเิท่ำกบั รอ้ยละ 5.36 รอ้ยละ 6.47 และ รอ้ยละ 17.43 ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั มสีำเหตุหลกัมำ
จำกรำยได้จำกำรขำยในประเทศเพิม่ขีน้ 235.88 ล้ำนบำทเป็นหลกั และกำรลดลงของค่ำนำยหน้ำนักธุรกิจและต้นทุน
สนิค้ำที่มอีตัรำลดลงเมื่อเทยีบจำกปีก่อน เนื่องมำจำกกำรปรบักลยุทธ์องค์กรทัง้ด้ำนกำรขำยมำเป็นกำรขำยออนไลน์
เพิม่ขึน้และกำรบรหิำรค่ำใชจ้่ำยใหล้ดลงตำมสถำนกำรณ์กำรระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ (COVID-19)  

 

4.1.3 ฐานะทางการเงิน 
ค ำอธบิำยฐำนะทำงกำรเงนินี้ เป็นค ำอธบิำยกำรเปลี่ยนแปลงที่ส ำคญัในงบกำรเงนิที่ผ่ำนกำรตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตส ำหรบัฐำนะทำงกำรเงนิ ณ สิน้ปี 2562 ถงึ 2564  
 

สินทรพัย ์
สนิทรพัย์รวม ณ สิ้นปี 2562 ถึง 2564 เท่ำกบั 385.31 ล้ำนบำท 886.38 ล้ำนบำท และ 1,048.00 ล้ำนบำท

ตำมล ำดบั โดยสนิทรพัยห์ลกัสว่นใหญ่เป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีนคดิเป็นรอ้ยละ 83.93 รอ้ยละ 67.80 และรอ้ยละ 73.50 ของ
สนิทรพัยร์วม ซึง่ประกอบไปดว้ย เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น สนิคำ้คงเหลอื เป็นหลกั 
ทัง้นี้ สดัส่วนของสนิทรพัย์หมุนเวยีนปี 2564 เพิ่มขึ้น เนื่องจำกบริษัทฯ มเีงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลูกหนี้
กำรคำ้และลกูหนี้อื่น สนิคำ้คงเหลอื สงูขึน้ตำมรำยไดร้วมทีเ่พิม่ขึน้  
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สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 เพิม่ขึน้ 501.07 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 130.04 จำก ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2562 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกบริษัทฯ มกีำรบนัทกึรำยกำรสนิทรพัย์สทิธิกำรใช้เป็นสนิทรพัย์ไม่หมุนเวียน
เพิม่ขึน้ 51.31 ลำ้นบำทตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่องสญัญำเช่ำ และมกีำรบนัทกึรำยกำรค่ำควำม
นิยมจ ำนวน 1.07 ลำ้นบำท และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนจำกกำรซือ้ธุรกจิ ไดแ้ก่ สตูรผลติภณัฑเ์สรมิอำหำรและเครื่องส ำอำง 
จ ำนวน 126.17 ล้ำนบำท (มูลค่ำ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563) จำกกำรเขำ้ลงทุนในบรษิัทบรษิัท เอสซเีอม็ อนิโนเวทฟี 
จ ำกดั (SMI) ในช่วงไตรมำสที ่1 ปี 2563 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 เพิม่ขึน้ 161.62 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18.23 จำก ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2563 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกบรษิทัฯ มเีงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลูกหนี้กำรคำ้และลูกหนี้อื่น สนิคำ้
คงเหลอื สงูขึน้ตำมรำยไดร้วมทีเ่พิม่ขึน้  

 

สินทรพัยห์มุนเวียน 

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ สิน้ปี 2562 ถงึ 2564 เท่ำกบั 206.28 ลำ้นบำท 468.18 ลำ้นบำท และ 
563.62 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ประกอบดว้ย เงนิสด และเงนิฝำกธนำคำรประเภท
กระแสรำยวนั และเงนิฝำกออมทรพัย ์เป็นตน้ 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 เพิม่ขึน้ 261.91 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
126.97 จำก ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกบรษิทัฯ มกีำรเขำ้ลงทุนในบรษิทับรษิทั เอสซเีอม็ อนิโน
เวทฟี จ ำกดั (SMI) ในเดอืนมนีำคม 2563 ทีผ่่ำนมำ ซึง่มสีนิทรพัยส์ ำคญัเป็นทีด่นิ อำคำรโรงงำน นอกจำกนี้แลว้ บรษิทัไดร้บั
ช ำระค่ำหุน้จ ำนวน 285.00 ลำ้นบำท จำกกำรขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 150,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 1.90 บำท 
แก่ประชำชนทัว่ไปและกรรมกำร ผูบ้รหิำรและ/หรอืพนกังำนของบรษิทั ในช่วงไตรมำสที ่3 ของปี 2563 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 เพิม่ขึน้ 95.44 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
20.38 จำก ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกบรษิทัฯ มเีงนิสดรบัเพิม่ขึน้จำกกำรขำยสนิคำ้และบรกิำร
ทีส่งูขึน้ ขณะทีบ่รษิทัสำมำรถบรหิำรตน้ทุนสนิคำ้และมคี่ำใชจ้่ำยทีล่ดลง 
 

• ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น ณ สิน้ปี 2562 ถงึ 2564 เท่ำกบั 68.95 ลำ้นบำท 79.94 ลำ้นบำท และ 
115.72 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 
 

รายการ 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564  2563 2562 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

ลกูหนี้กำรคำ้ 39.44 34.08 43.37 54.24 25.87 37.52 
ลกูหนี้อื่น 38.38 33.17 6.39 8.00 - - 
ค่ำใชจ้่ำยล่วงหน้ำ 7.39 6.39 5.57 6.97 7.72 11.20 
รำยไดค้ำ้งรบั 0.02 0.02 1.09 1.37 6.49 9.41 
เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสนิคำ้ 30.49 26.35 23.52 29.42 28.87 41.87 
(หกั) ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสญู -  - - - - 
รวม 115.72 100.00 79.94 100.00 68.95 100.00 

 

 โดยลูกหนี้กำรคำ้ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ทีเ่ป็นตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ซึง่มกีำรซือ้ขำยสนิคำ้ในลกัษณะกำรขำย
สง่และมกีำรใหเ้ครดติเทอม ซึง่สำมำรถแยกตำมอำยุหนี้ได ้ดงันี้ 
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รายการ 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2564 2563 2562 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 20.04 50.80 43.37 100.00 25.87 100.00 
น้อยกว่ำหรอืถงึ 3 เดอืน 19.40 49.20 - - - - 
มำกกว่ำ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน - - - - - - 
มำกกว่ำ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน - - - - - - 
รวม 39.44 100.00 43.37 100.00 25.87 100.00 

  

 ลูกหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 เพิม่ขึน้ 17.50 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 67.65 จำก ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม 2562 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรขำยสนิคำ้ใหต้วัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ในต่ำงประเทศเพิม่ขึน้ในช่วงเวลำดงักล่ำว 
และยงัไม่ถงึรอบก ำหนดรบัช ำระเงนิ 
 ลูกหนี้กำรคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ลดลง  3.93 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 9.05 จำก ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2563 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรขำยสนิคำ้ใหต้วัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ในต่ำงประเทศทีล่ดลงเลก็น้อย    
 ลูกหนี้อื่นของบรษิัทฯ ประกอบด้วย ค่ำเครื่องหมำยกำรค้ำ ค่ำบรกิำร ค่ำนำยหน้ำนักธุรกจิเรยีกเกบ็จำก
ตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 
 ลูกหนี้อื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 เพิม่ขึน้ 31.99 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 500.63 จำก ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2563 โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัค่ำเครื่องหมำยกำรคำ้ ค่ำบรกิำร ค่ำนำยหน้ำนกัธุรกจิ จำกตวัแทนจ ำหน่ำยและยงัไม่
ถงึรอบก ำหนดรบัช ำระเงนิ 
 เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสนิคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ลดลง 5.35 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18.53 จำก      
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 ซึง่เป็นกำรเปลีย่นแปลงตำมยอดขำยสนิคำ้ทีล่ดลง 
 เงนิจ่ำยล่วงหน้ำค่ำสนิคำ้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 เพิม่ขึน้ 6.97 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 29.63 จำก      
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ซึง่เป็นกำรเปลีย่นแปลงตำมยอดขำยสนิคำ้ทีเ่พิม่ขึน้ 

ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 บรษิทัฯ มลีูกหนี้กำรคำ้และบรกิำร รวมถงึลูกหนี้อื่นจำกตวัแทนจ ำหน่ำย
สนิคำ้ประเทศกมัพชูำจ ำนวน 19.80 ลำ้นบำท โดยจะไดร้บัช ำระเงนิจำกตวัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้ประเทศกมัพชูำส ำหรบัหนี้
ทีค่ำ้งเกนิก ำหนดช ำระในไตรมำสที ่1 ปี 2565 ท ำใหย้อดหนี้คำ้งช ำระจำกประเทศกมัพูชำ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 มี
รำยละเอยีด ดงันี้  
 

รายการ 

หน่วย : ล้านบาท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ยงัไม่ครบ
ก าหนดช าระ 

เกินก าหนดช าระ
น้อยกว่าหรือ
เท่ากบั 3 เดือน 

เกินก าหนด 
ช าระมากกว่า  

3 เดือนถึง 6 เดือน 

เกินก าหนดช าระ
มากกว่า  

6 เดือนถึง 12 เดือน 
รวม 

ลกูหนี้ขำยสนิคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำยกมัพชูำ 7.80 17.25 - - 25.05 
ลกูหนี้ค่ำบรกิำรแก่ตวัแทนจ ำหน่ำยกมัพชูำ 2.16 2.15 - - 4.31 
ลกูหนี้อืน่จำกตวัแทนจ ำหน่ำยกมัพชูำ 22.75 0.40 - - 23.15 
รวม 32.71 19.80 - - 52.51 
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นโยบายการตัง้ส ารองหน้ีสงสยัจะสญู  
บรษิัทฯ มกีำรก ำหนดนโยบำยส ำหรบักำรตัง้ส ำรองหนี้สงสยัจะสูญ โดยได้ใช้  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงนิ ฉบบัที ่9 (TFRS 9 ) เรื่อง เครื่องมอืทำงกำรเงนิ กำรประมำณกำรดอ้ยค่ำ กำรรบัรูผ้ลขำดทุนดำ้นเครดติทีค่ำดว่ำ
จะเกดิขึน้ (Expected Credit Loss Model) โดยกำรพจิำรณำเหตุกำรณ์ในอดตี สถำนกำรณ์ปัจจุบนั และกำรพยำกรณ์
สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกจิในอนำคต (ในอดตี บรษิทัฯ ตัง้ส ำรองเฉพำะเมื่อมขีอ้บ่งชีใ้นอดตีและปัจจุบนัว่ำจะเกบ็หนี้ไม่ได)้ 
 

• สินค้าคงเหลือ 
 สินค้ำคงเหลือ ณ สิ้นปี 2562 ถึง 2564 เท่ำกับ 45.73 ล้ำนบำท 48.25 ล้ำนบำท และ 79.60 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั โดยสนิคำ้คงเหลอืเป็นสนิคำ้อุปโภค บรโิภคทีบ่รษิทัฯ รอจ ำหน่ำยใหก้บันักธุรกจิหรอืตวัแทนจ ำหน่ำย โดยมี
รำยละเอยีด ดงันี้ 

รายการ 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2562 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

สนิคำ้ส ำเรจ็รปู 73.30 92.08 46.53 96.44 41.12 89.93 
วตัถุดบิ 7.11 8.93 2.84 5.89 5.62 12.29 
(หกั) ค่ำเผื่อกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้คงเหลอื (0.81) (1.01) (1.12) (2.33) (1.01) (2.22) 
รวม 79.60 100.00 48.25 100.00 45.73 100.00 

 

 สนิค้ำคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 เพิม่ขึน้ 2.52 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 5.51 จำก ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2562 โดยบรษิทัฯ มกีำรสัง่ซือ้สนิคำ้เพื่อรอน ำไปจ ำหน่ำยหลงัปี 2563 โดยระดบัของสนิคำ้คงเหลอื ณ ช่วงเวลำ
ดงักล่ำวถอืเป็นระดบัปกต ิ
 สนิคำ้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 เพิม่ขึน้ 31.35 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 64.97 จำก ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2563 โดยบรษิทัฯ มกีำรสัง่ซือ้สนิค้ำเนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยเพิม่มำกขึน้ และเพื่อรอน ำไปจ ำหน่ำยหลงัปี 
2564 โดยระดบัของสนิคำ้คงเหลอื ณ ช่วงเวลำดงักล่ำวถอืเป็นระดบัปกต ิ
 ในปี 2562 - 2564 บรษิทัฯ มคี่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสนิคำ้คงเหลอืจ ำนวน 1.01 ลำ้นบำท 1.12 ลำ้นบำท และ 
0.81 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นรอ้ยละ 2.22 รอ้ยละ 2.33 และรอ้ยละ 1.01 ของมูลค่ำสนิคำ้คงเหลอืก่อนหกัค่ำเผื่อกำร
ลดมูลค่ำ ตำมล ำดบั โดยฝ่ำยจดักำรประเมนิว่ำค่ำเผื่อกำรลดมูลค่ำของสนิคำ้คงเหลอืดงักล่ำวอยู่ในระดบัปกต ิและไม่มี
จ ำนวนมำกอย่ำงมนียัส ำคญั 
 

• สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น ณ สิน้ปี 2562 ถงึ 2564 เท่ำกบั 2.44 ลำ้นบำท 4.56 ลำ้นบำท และ 11.29 ลำ้นบำท 

ตำมล ำดบั โดยสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นประกอบไปดว้ยภำษซีือ้ทีย่งัไม่ถงึก ำหนด เป็นหลกั 
 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

• เงินฝากประจ าท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 
 เงนิฝำกประจ ำทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั ณ สิน้ปี 2562 ถงึ 2564 เท่ำกบั 7.50 ลำ้นบำท 5.50 ลำ้นบำท และ 5.70 
ลำ้นบำทตำมล ำดบั โดยเงนิฝำกประจ ำทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั เป็นรำยกำรเงนิสดค ้ำประกนัวงเงนิหมุนเวยีนกบัสถำบนัทำง
กำรเงนิ 
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• สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ 
บรษิัทฯ เริม่มกีำรบนัทกึรำยกำรสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2563 ตำมมำตรฐำนรำยงำน

ทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่องสญัญำเช่ำ ส ำหรบัรำยกำรเช่ำทีม่รีะยะเวลำเช่ำมำกกว่ำ 1 ปี ซึง่โดยสว่นใหญ่แลว้รำยกำรเช่ำ
ของบรษิัทฯ ดงักล่ำวคอืค่ำเช่ำส ำหรบัที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่และสำขำของบรษิัทฯ ที่กระจำยอยู่ทัว่ประเทศ และจะมกีำร
บนัทกึค่ำเสื่อมรำคำ (ค่ำตดัจ ำหน่ำย) ในแต่ละงวดตำมอำยุคงเหลอืของสญัญำเช่ำนัน้ๆ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 
บรษิทัฯ มสีนิทรพัยส์ทิธกิำรใชจ้ ำนวน 46.51 ลำ้นบำท  
 

• ส่วนปรบัปรงุอาคารเช่าและอปุกรณ์ 
ส่วนปรบัปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ณ สิน้ปี 2562 ถงึ 2564 เท่ำกบั 32.52 ลำ้นบำท 82.88 ลำ้นบำท และ 

82.85 ลำ้นบำทตำมล ำดบั โดยสว่นปรบัปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์สำมำรถสรุปได ้ดงันี้ 
 

รายการ 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2562 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

ทีด่นิ 7.09 8.56 7.09 8.56 1.37 4.22 
อำคำร 40.60 49.01 42.83 51.68 3.58 11.01 
สว่นปรบัปรุงอำคำรเช่ำ 11.80 14.24 12.82 15.47 7.80 24.00 
เครื่องมอืเครื่องใช ้ 9.08 10.96 5.35 6.46 1.27 3.91 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ ำนกังำน 5.59 6.75 5.05 6.10 4.49 13.81 
คอมพวิเตอร ์ 3.81 4.59 2.04 2.46 1.60 4.92 
ยำนพำหนะ 4.88 5.89 7.69 9.28 12.40 38.13 
รวม 82.85 100.00 82.88 100.00 32.52 100.00 

 

สว่นปรบัปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 เพิม่ขึน้ 50.56 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
154.85 จำก ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 มสีำเหตุหลกัมำจำกบรษิัทฯ มกีำรลงทุนใน SMI ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของกลุ่ม
บรษิทัฯ เพื่อด ำเนินงำนเป็นโรงงำนผลติสนิคำ้ใหแ้ก่บรษิทัฯ  

ส่วนปรบัปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 ลดลง 0.03 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 
0.04 จำก ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 โดยบรษิทัไม่มรีำยกำรปรบัปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปจำกปีก่อน
หน้ำอย่ำงมนียัส ำคญั 
  

• ค่าความนิยม 
ค่ำควำมนิยม ปี 2564 จ ำนวน 1.07 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นจ ำนวนทีไ่ม่เปลี่ยนแปลงจำกปี 2563 บรษิัทฯ ได้ท ำ

กำรทดสอบกำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยมเรยีบรอ้ยแลว้ว่ำไม่มดีอ้ยค่ำ 
 

• สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน ณ สิ้นปี 2562 ถึง 2564 เท่ำกบั 14.78 ล้ำนบำท 141.10 ล้ำนบำท และ 136.44 ล้ำน

บำท ตำมล ำดบั โดยสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนส่วนใหญ่ประกอบดว้ย สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนจำกกำรซือ้ธุรกจิ โปรแกรมส ำเรจ็รปู
ระบบ ERP เวป็ไซต์ แอปพลชิัน่ เป็นต้น ทัง้นี้ สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนจำกกำรซื้อธุรกิจ ได้แก่ สูตรผลติภณัฑเ์สรมิอำหำร
และเครื่องส ำอำง มำจำกกำรที่บริษัทฯ เข้ำลงทุนใน  SMI ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อด ำเนินงำนเป็น
โรงงำนผลติสนิคำ้ใหแ้ก่บรษิทัฯ และไดร้บักำรประเมนิมลูค่ำจำกผูป้ระเมนิรำคำอสิระเพื่อประเมนิมูลค่ำของกระบวนกำร
และควำมเชี่ยวชำญในกำรผลิต (Know-how) และควำมช ำนำญในกำรผลิตของพนักงำนที่โอนย้ำยมำจำก  ZEN ทัง้นี้ 
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บรษิัทฯ ประเมนิว่ำสำมำรถใชป้ระโยชน์จำกสูตรผลติภณัฑเ์สรมิอำหำรและเครื่องส ำอำง ซึ่งเป็นค่ำสูตรผลติภณัฑเ์สรมิ
อำหำรและเครื่องส ำอำงคส์ ำหรบัปี 2564 เท่ำกบั 115.81 ลำ้นบำท 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 เพิม่ขึน้ 126.31 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 854.60 จำก 
ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562 เนื่องจำกบริษัทฯ มีกำรบนัทึกรำยกำรสนิทรพัย์ไม่มีตัวตนจำกกำรซื้อธุรกิจ ได้แก่ สูตร
ผลติภณัฑ์เสรมิอำหำรและเครื่องส ำอำง จ ำนวน 126.17 ล้ำนบำท (มูลค่ำ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563) ซึ่งเกดิจำกกำร
ประเมนิมูลค่ำยุตธิรรมของกระบวนกำรและควำมเชี่ยวชำญในกำรผลติ (Know-how) และควำมช ำนำญในกำรผลติของ
พนักงำนที่โอนย้ำยมำจำก ZEN ทัง้นี้ บริษัทฯ ประเมินว่ำสำมำรถใช้ประโยชน์จำกสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรและ
เครื่องส ำอำงไดเ้ป็นระยะเวลำเท่ำกบั 20 ปี ซึง่ปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดใ้ชไ้ปประโยชน์ไปแลว้เป็นจ ำนวน 7 ปี เหลอือำยุกำรให้
ประโยชน์ทัง้สิน้ 13 ปี ดงันัน้ บรษิัทฯ จ ำเป็นต้องรบัรู้ค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนดงักล่ำวในงบกำรเงนิรวมเป็น
ค่ำใชจ้่ำยของบรษิทัฯ เป็นระยะเวลำทัง้สิน้ 13 ปี ดว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดอำยุกำรใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย ์คดิเป็นค่ำใชจ้่ำย
ค่ำตดัจ ำหน่ำยปีละ 10.35 ล้ำนบำท โดยเริม่รบัรู้ค่ำตดัจ ำหน่ำยตัง้แต่วนัที่ได้เขำ้ซื้อกจิกำร SMI (ตัง้แต่วนัที่ 10 มนีำคม 
2563) ซึง่คดิเป็นค่ำใชจ้่ำยส ำหรบัปี 2563 เท่ำกบั 8.42 ลำ้นบำท 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ลดลง 4.66 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.30 จำก ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2563 จำกกำรตดัจ ำหน่ำยในปี 2564 ทีเ่ป็นรำยกำรธุรกจิปกต ิ

 

• สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี 
สนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอตดับญัช ีณ สิน้ปี 2562 ถึง 2564 เท่ำกบั 2.64 ล้ำนบำท 0.00 ล้ำนบำท และ 0.00 

ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยเกิดจำกควำมแตกต่ำงระหว่ำงค่ำใช้จ่ำยทำงบญัชแีละทำงภำษีอนัเนื่องมำจำกรำยกำรบำง
รำยกำร เช่น กำรประมำณกำรหนี้สนิตำมภำระผูกพนัส ำหรบัผลประโยชน์พนักงำน และมูลค่ำตำมบญัชขีองสนิทรพัยต์ ่ำ
กว่ำสนิทรพัยท์ำงภำษีเงนิได้ เป็นต้น ส ำหรบัปี 2563 ถึงปี 2564 บรษิัทฯ ไม่มรีำยกำรสนิทรพัย์ภำษีเงนิได้รอตดับญัชี
เน่ืองจำกมกีำรบนัทกึหกัลบกบัรำยกำรหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี  
 

• สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ สิ้นปี 2562 ถึง 2564 เท่ำกับ 4.46 ล้ำนบำท 4.64 ล้ำนบำท และ 5.19          

ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นประกอบไปดว้ยเงนิค ้ำประกนัสญัญำเช่ำ ค่ำสำธำรณูปโภค เป็นหลกั  
 

 แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

• ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงินทุน 
บรษิัทฯ มอีตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกบั 0.40 เท่ำ 0.40 เท่ำ และ 0.37 เท่ำ ณ สิน้ปี 2562    

ถงึ 2564 ตำมล ำดบั 
อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 เท่ำกนักบั ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2562    

โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกบรษิทัฯ มกีำรบนัทกึหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำควบคู่กบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 
2563 ตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่องสญัญำเช่ำ ส ำหรบัรำยกำรเช่ำทีม่รีะยะเวลำเช่ำมำกกว่ำ 1 ปี และ
บริษัทฯ ได้เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 150,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.90 บำท แก่ประชำชนทัว่ไปและ
กรรมกำร ผูบ้รหิำรและ/หรอืพนักงำนของบรษิทั โดยมมีูลค่ำทีต่รำไว ้0.50 บำท ท ำใหม้สี่วนเกนิมูลค่ำหุน้สำมญัจ ำนวน 
197 ลำ้นบำท 

อตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ลดลง 0.03 เท่ำจำก ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563    
เน่ืองจำกปี 2564 มผีลก ำไรสะสมเพิม่ขึน้ จงึท ำใหอ้ตัรำสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลง 
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หน้ีสิน 
หนี้สนิรวม ณ สิน้ปี 2562 ถงึ 2564 เท่ำกบั 109.37 ลำ้นบำท 226.50 ลำ้นบำท และ 257.40 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

โดยหนี้สนิรวมสว่นใหญ่ประกอบดว้ย เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมุนเวยีนอื่น ภำษนีิตบิุคคลคำ้งจ่ำย หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีเป็นหลกั 

• เจ้าหน้ีการค้าและเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
 เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจำ้หนี้หมุนเวยีนอื่น ณ สิน้ปี 2562 ถึง 2564 เท่ำกบั 81.23 ล้ำนบำท 121.43 ล้ำนบำท 
และ 134.83 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 
 

รายการ 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2562 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

เจำ้หนี้กำรคำ้  38.46 28.52 39.96 32.91 14.59 17.96 
เจำ้หนี้อื่น 9.80 7.27 5.73 4.72 2.96 3.64 
รำยไดร้บัล่วงหน้ำ 19.64 14.56 18.42 15.17 15.00 18.47 
ค่ำนำยหน้ำคำ้งจ่ำย 50.33 37.33 42.13 34.70 34.98 43.06 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 16.61 12.32 15.18 12.50 13.70 16.87 
รวม 134.83 100.00 121.43 100.00 81.23 100.00 

 

เจ้ำหนี้กำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวยีนอื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 เพิ่มขึ้น 40.20 ล้ำนบำท หรือคิดเป็น    
รอ้ยละ 49.49 จำก ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2562 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกบรษิทัฯ มรีำยกำรเจำ้หนี้กำรคำ้เพิม่ขึน้ตำมรอบ
ระยะเวลำกำรสัง่สนิคำ้ 

เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมุนเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 เพิม่ขึน้ 13.40 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ย
ละ 11.04 จำก ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 โดยมีสำเหตุหลกัมำจำกบรษิัทฯ มีรำยกำรเจ้ำหนี้กำรค้ำเพิ่มขึน้ตำมรอบ
ระยะเวลำกำรสัง่สนิคำ้ 

รำยไดร้บัล่วงหน้ำสว่นใหญ่ประกอบดว้ยรำยกำรสนิคำ้รอกำรสง่มอบ เงนิค่ำสนิคำ้รบัล่วงหน้ำ ค่ำธรรมเนียม
สมำชกิรอกำรรบัรู ้เป็นตน้ ซึง่เป็นเงนิทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัมำล่วงหน้ำ และยงัไม่ไดส้ง่มอบสนิคำ้และ/หรอืบรกิำร  

รำยไดร้บัล่วงหน้ำ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 เพิม่ขึน้ 3.42 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 22.80 จำก ณ วนัที่ 
31 ธนัวำคม 2562 ซึง่เป็นกำรเปลีย่นแปลงแบบไม่มนียัส ำคญั 

รำยไดร้บัล่วงหน้ำ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 เพิม่ขึน้ 1.22 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.62 จำก ณ วนัที ่31 
ธนัวำคม 2563 ซึง่เป็นกำรเปลีย่นแปลงแบบไม่มนียัส ำคญั 
 

• ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 
 ภำษีเงนิได้ค้ำงจ่ำย ณ สิน้ปี 2562 ถึง 2564 เท่ำกบั 9.28 ล้ำนบำท 13.15 ล้ำนบำท และ 31.45 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั โดยภำษีเงนิได้ค้ำงจ่ำย เป็นรำยกำรภำษีเงนิได้ทีต่้องจ่ำยสุทธเิพิม่เตมิอนัเกดิจำกผลประกอบกำรในรอบปี
บญัชนีัน้ๆ 
 

• หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 
หนี้สนิหมุนเวียนอื่น ณ สิ้นปี 2562 ถึง 2564 เท่ำกบั 6.66 ล้ำนบำท 5.47 ล้ำนบำท และ 8.41 ล้ำนบำท 

ตำมล ำดบั โดยหนี้สนิหมุนเวยีนอื่นประกอบดว้ยภำษรีอน ำสง่ และเงนิสดค ้ำประกนัสญัญำกบัตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศ 
เป็นหลกั  
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หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 ลดลง 1.19 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17.87 จำก ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม 2562 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกบรษิทัฯ มคี่ำภำษรีอน ำสง่ทีล่ดลง 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 เพิม่ขึน้ 2.94 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นร้อยละ 53.75 จำก ณ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกบรษิทัฯ มคี่ำภำษรีอน ำสง่ทีล่ดลง 
 

• หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น ณ สิน้ปี 2562 ถงึ 2564 เท่ำกบั 0.00 ลำ้นบำท 0.00 ลำ้นบำท และ 0.00 ลำ้นบำท 

ตำมล ำดบั 
  

• หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ ณ สิน้ปี 2562 ถงึ 2564 เท่ำกบั 0.00 ลำ้นบำท 52.74 ลำ้นบำท และ 48.96 

ลำ้นบำท ตำมล ำดบั โดยรำยกำรดงักล่ำวในปี 2563 ถงึ 2564 เป็นหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ โดยรำยละเอยีด
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิสำมำรถสรุปไดด้งันี้ 
 

รายการ 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2562 
ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ ล้านบาท รอ้ยละ 

สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน 1 ปี 15.25 31.15 11.51 21.82 0.00 - 
สว่นทีถ่งึก ำหนดช ำระเกนิกว่ำ 1 ปี 33.71 68.85 41.23 78.18 0.00 - 
รวม 48.96 100.00 52.74 100.00 0.00 - 

 

หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 เพิ่มขึ้น 52.74 ล้ำนบำท จำก ณ วนัที่ 31 
ธนัวำคม 2562 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกบรษิทัฯ มกีำรบนัทกึหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำควบคู่กบัสนิทรพัย์สทิธกิำรใช้ตัง้แต่
วนัที ่1 มกรำคม 2563 ตำมมำตรฐำนรำยงำนทำงกำรเงนิฉบบัที ่16 เรื่องสญัญำเช่ำ ส ำหรบัรำยกำรเช่ำทีม่รีะยะเวลำเช่ำ
มำกกว่ำ 1 ปี 

หนี้สินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ลดลง 3.78 ล้ำนบำท จำก ณ วันที่ 31 
ธนัวำคม 2563 จำกกำรบนัทกึตดัจ ำหน่ำยหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำควบคู่กบัสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช้ 
 

• หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี (สุทธิ)  
หนี้สนิภำษีเงนิได้รอตดับญัช ีณ สิน้ปี 2562 ถึง 2564 เท่ำกบั 0.00 ล้ำนบำท 22.48 ล้ำนบำท และ 19.70  

ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยเกดิจำกกำรปรบัมูลค่ำยุติธรรมของสนิทรพัย์ทีร่ะบุได้สุทธจิำกกำรเขำ้ซื้อ SMI ท ำให้บรษิทัฯ 
ต้องบนัทึกสนิทรพัย์ไม่มีตัวตน ได้แก่ สูตรผลิตภัณฑ์เสริมอำหำรและเครื่องส ำอำงเพิ่มขึ้นจ ำนวน 126.17 ล้ำนบำท 
(มูลค่ำ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563) ท ำใหเ้กดิหนี้สนิภำษีเงนิไดร้อกำรตดับญัชจี ำนวน 25.23 ลำ้นบำท (รอ้ยละ 20 ของ 
126.17 ลำ้นบำท) และหกัลบกบัรำยกำรสนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ีท ำใหบ้รษิทัฯ มรีำยกำรหนี้สนิภำษเีงนิไดร้อ
กำรตดับญัชสีทุธเิท่ำกบั 19.70 ลำ้นบำท  
 

ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

ณ สิน้ปี 2562 ถงึ 2564 บรษิทัฯ มภีำระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่ำจจะเกดิขึน้ ดงันี้ 
 

• ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรบัผลประโยชน์พนักงาน 
บรษิทัฯ มปีระมำณกำรหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส ำหรบัผลประโยชน์พนกังำน ณ สิน้ปี 2562 ถงึ 2564 เท่ำกบั 12.21 

ลำ้นบำท 11.23 ลำ้นบำท และ 14.07 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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• ภาระผกูพนัภายใต้สญัญาเช่าและบริการอาคารส านักงานใหญ่และสาขา 
บรษิทัฯ มภีำระผกูพนัภำยใตส้ญัญำเช่ำและบรกิำรอำคำรส ำนกังำนใหญ่และสำขำ ณ สิน้ปี 2562  เท่ำกบั 20.82 

ลำ้นบำท 
  

• ภาระผกูพนัภายใต้สญัญาบริการการบริหารจดัการ 
บรษิัทฯ มภีำระผูกพนัภำยใต้สญัญำบรกิำรกำรบรหิำรจดักำร ณ สิน้ปี 2562 ถึง 2564 เท่ำกบั 0.15 ล้ำนบำท 

และ 0.08 ลำ้นบำท และ 0.00 ลำ้นบำทตำมล ำดบั โดยสญัญำขำ้งตน้เป็นสญัญำจำ้งบรกิำรรกัษำควำมปลอดภยั 
 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 

ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2562 ถึง 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกับ 275.94 ล้ำนบำท 564.03         
ลำ้นบำท และ 693.58 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2563 เพิม่ขึน้ 288.09 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 104.40 จำก ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม 2562 จำกก ำไรสทุธทิีเ่พิม่ขึน้จำกงวดกำรด ำเนินงำน และกำรเพิม่ขึน้ของรำยกำรสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจ
ควบคุมของ SMI ซึง่เป็นบรษิทัย่อยทีบ่รษิทัฯ ไดม้ำในช่วงไตรมำสที ่ 1 ปี 2563 ซึง่ตอ้งมกีำรจดัท ำงบกำรเงนิรวม ทัง้นี้ 
บรษิทัฯ ไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 150,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 1.90 บำท แก่ประชำชนทัว่ไปและ
กรรมกำร ผูบ้รหิำรและ/หรอืพนกังำนของบรษิทั โดยมมีลูค่ำทีต่รำไว ้ 0.50 บำท ท ำใหม้สีว่นเกนิมลูค่ำหุน้สำมญัจ ำนวน 
197  ลำ้นบำท 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 เพิม่ขึน้ 129.55 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 22.96 จำก ณ วนัที ่
31 ธนัวำคม 2563 จำกก ำไรสะสมทีเ่พิม่ขึน้ 
 

4.1.4 สภาพคล่อง 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 

กระแสเงินสดสุทธิได้มำ (ใช้ไป) จำกกิจกรรมด ำเนินงำนในงวดปี 2562 ถึง 2564 เท่ำกบั 138.39 ล้ำนบำท 
181.45 และ 228.96 ลำ้นบำทตำมล ำดบั โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกบรษิทัฯ มผีลกำรด ำเนินงำนทีม่กี ำไร รวมทัง้มรีำยกำร
บวกกลบัทีไ่ม่ใช่เงนิสด เช่น ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย และสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในกำรด ำเนินงำนมกีำรเปลีย่นแปลง 
เป็นตน้ 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนเท่ำกบั 14.81 ลำ้นบำท ในงวดปี 2562 โดยมสีำเหตุหลกัมำ
จำกบรษิทัฯ มกีำรลงทุนเพิม่เตมิในสำขำนครศรธีรรมรำชและปรบัปรุงพืน้ทีเ่ช่ำสำขำรชัโยธนิ 2 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนเท่ำกบั 126.45 ลำ้นบำท ในงวดปี 2563 โดยมสีำเหตุหลกัมำ
จำกบรษิทัฯ มกีำรลงทุนซือ้บรษิทัย่อย (SMI) เพื่อด ำเนินธุรกจิโรงงำนผลติสนิคำ้ใหต้นเอง 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนเท่ำกบั 24.30 ลำ้นบำท ในงวดปี 2564 โดยมสีำเหตุหลกัมำ
จำกบรษิทัฯ มกีำรลงทุนซือ้โปรแกรมกำรซือ้ขำยทำงออนไลน์ เพื่อเพิม่ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ 
 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธิใชไ้ปจำกกจิกรรมจดัหำเงนิเท่ำกบั 24.89 ล้ำนบำท ในงวดปี 2562 โดยมสีำเหตุ

หลกัมำจำกบรษิทัฯ มกีำรจ่ำยเงนิปันผลจ ำนวน 94.50 ลำ้นบำท และช ำระคนืหนี้สนิเงนิกูย้มืจำกสถำบนักำรเงนิทีเ่พิม่ขึน้ 
5.00 ลำ้นบำท 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธิไดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิเท่ำกบั 206.47 ลำ้นบำท ในงวดปี 2563 โดยมสีำเหตุ
หลกัมำจำกบริษัทฯ มีกำรจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 51.30 ล้ำนบำท ประกอบกบับริษัทฯ ได้เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุน
จ ำนวน 150,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.90 บำท แก่ประชำชนทัว่ไปและกรรมกำร ผู้บรหิำรและ/หรอืพนักงำนของ
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บรษิัท เป็นมูลค่ำ 285.00 ล้ำนบำท  โดยมมีูลค่ำทีต่รำไว ้0.50 บำท ท ำให้มสี่วนเกนิมูลค่ำหุน้สำมญัจ ำนวน 197  ล้ำน
บำท  

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธิใชไ้ปจำกกจิกรรมจดัหำเงนิเท่ำกบั 108.50 ลำ้นบำท ในงวดปี 2564 โดยมสีำเหตุ
หลกัมำจำกบรษิทัฯ มกีำรจ่ำยเงนิปันผลจ ำนวน 92.40 ลำ้นบำท จ่ำยช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 12.58 ลำ้นบำท และจ่ำย
ดอกเบีย้ 3.52 ลำ้นบำท 
 

4.1.5 การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
บรษิทัฯ มอีตัรำสว่นสภำพคล่อง เท่ำกบั 3.33 เท่ำ 3.96 เท่ำ และ 4.06 เท่ำ ณ สิน้ปี 2562 ถงึ 2564 ตำมล ำดบั  
อัตรำส่วนสภำพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เพิ่มขึ้นจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยมีสำเหตุ     

หลกัมำจำกบรษิัทฯ ได้เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 150,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1.90 บำท แก่ประชำชน
ทัว่ไปและกรรมกำร ผูบ้รหิำรและ/หรอืพนกังำนของ เป็นมลูค่ำ 285.00 ลำ้นบำท 

อัตรำส่วนสภำพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 เพิ่มขึ้นจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 โดยมีสำเหตุ     
หลกัมำจำกเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ลกูหนี้และสนิคำ้คงเหลอืสงูขึน้ตำมรำยไดร้วมทีเ่พิม่ขึน้ 

ระยะเวลำเก็บหนี้ เฉลี่ยในในงวดปี 2562 ถึง 2564 เท่ำกับ 21.45 วัน 12.58 และ 12.34 วัน ตำมล ำดับ          
โดยระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ส ำหรบังวดปี 2564 ปรบัตวัลดลงเนื่องจำกบรษิทัฯ มปีรมิำณขำยเชื่อใหต้วัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้
ในต่ำงประเทศทีค่งที ่

ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ในในงวดปี 2562 ถงึ 2564 เท่ำกบั 84.98 วนั 60.34 และ 76.90 วนั ตำมล ำดบั         
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ในงวดปี 2564 เพิม่ขึน้จำกในงวดปี 2563 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรทีบ่รษิทัฯ มกีำร

สัง่ซือ้สนิคำ้เพื่อน ำมำรอจ ำหน่ำยภำยหลงัปี 2564 
ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลี่ยในในงวดปี 2562 ถึง 2564 เท่ำกบั 39.37 วนั 37.55 วนั และ 50.32 วนั ตำมล ำดบั     

ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในช่วงเวลำดงักล่ำวเน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเจรจำต่อรองเครดติเทอมกบัผูข้ำย
สนิคำ้ ตำมกำรเตบิโตทีต่่อเนื่องของธุรกจิบรษิทัฯ  

วงจรเงนิสดในในงวดปี 2562 ถงึ 2564 เท่ำกบั 67.06 วนั 35.37 วนั และ 38.91 วนั ตำมล ำดบั 
วงจรเงนิสดทีป่รบัตวัลดลงเกดิจำกกำรทีบ่รษิทัฯ มรีะยะเวลำกำรเกบ็หนี้เฉลีย่ทีเ่รว็ขึน้ 

 

 อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร 
อตัรำก ำไรสทุธใินงวดปี 2562 ถงึ 2564 เท่ำกบั รอ้ยละ 5.36 รอ้ยละ 6.47 และรอ้ยละ 17.44 ตำมล ำดบั  
อตัรำก ำไรสุทธเิฉลีย่ในงวดปี 2563 เพิม่ขึน้จำกปี 2562 เนื่องจำกบรษิทัฯ มคี่ำใชจ้่ำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรขำยใน

อตัรำที่ลดลง จำกกำรควบคุมรำยจ่ำยด ำเนินกำรได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เช่น ค่ำคอมมชิชัน่ โดยต่อเนื่องมำจำกช่วง    
ไตรมำสที ่1 ปี 2563 รวมถงึเป็นผลมำจำกขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินงำนบำงกจิกรรมทีไ่ม่สำมำรถปฎบิตัไิดใ้นชว่งกำรระบำด
ของเชือ้ไวรสัโคโรนำ (COVID-19) สง่ผลใหค้่ำใชจ้่ำยในบำงรำยกำรปรบัตวัลดลง  

อตัรำก ำไรสทุธเิฉลีย่ในงวดปี 2564 เพิม่ขึน้จำกปี 2563 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้วมเพิม่ขึน้ และมคี่ำใชจ้่ำยที่
เกี่ยวข้องกบักำรขำยในอตัรำที่ลดลง จำกกำรควบคุมรำยจ่ำยด ำเนินกำรได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ เช่น ค่ำคอมมชิชัน่ 
รวมถงึเป็นผลมำจำกขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินงำนบำงกจิกรรมทีไ่ม่สำมำรถปฎบิตัไิดใ้นช่วงกำรระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ 
(COVID-19) สง่ผลใหค้่ำใชจ้่ำยในบำงรำยกำรทีล่ดลง  

อตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในในงวดปี 2562 ถึง 2564 เท่ำกบัร้อยละ 23.05 ร้อยละ 56.97 และร้อยละ 30.86
ตำมล ำดบั อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในปี 2563 เพิม่ขึน้จำกปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกบรษิทัฯ มกีำรจ่ำยเงนิปันผล
จ ำนวน 51.30 ลำ้นบำท ประกอบกบับรษิทัฯ ไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 150,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ละ 1.90 
บำท แก่ประชำชนทัว่ไปและกรรมกำร ผูบ้รหิำรและ/หรอืพนกังำนของ เป็นมูลค่ำ 285.00 ลำ้นบำท โดยมมีูลค่ำทีต่รำไว ้
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0.50 บำท ท ำให้มสี่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจ ำนวน 197 ล้ำนบำท ขณะที่ในปี 2564 มีอตัรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลง 
ถึงแมอ้ตัราก าไรสทุธิจะสงูขึน้ก็ตาม เนื่องจากบรษัิทฯ ไมม่ีรายการสว่นเกินมลูคา่หุน้เหมือนในปีก่อนหนา้ 
 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ในในงวดปี 2562 ถึง 2564 เท่ำกบัร้อยละ 14.72 ร้อยละ 10.48 และร้อยละ 

23.14 ตำมล ำดบั อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ ปี 2564 สูงขึน้ เนื่องจำกบรษิัทฯ มีก ำไรสุทธเิติบโตขึน้ 
จากปี 2563  

อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย์ถำวรในในงวดปี 2562 ถึง 2564 เท่ำกบัร้อยละ 225.46 ร้อยละ 135.84 และ     
รอ้ยละ 287.08 ตำมล ำดบั เน่ืองจำกลกัษณะธุรกจิของบรษิทัฯ มกีำรลงทุนในสนิทรพัยถ์ำวรไม่มำกเมื่อเทยีบกบัยอดขำย 
โดยเน้นกำรสรำ้งเครอืขำ่ยและพนัธมติรธุรกจิในต่ำงประเทศเป็นหลกั จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นดงักล่ำวทีค่่อนขำ้งสงู  

อตัรำกำรหมุนของสนิทรพัย์ในในงวดปี 2562 ถึง 2564 เท่ำกบั 2.74 เท่ำ 1.62 เท่ำ และ 1.33 เท่ำตำมล ำดบั 
โดยอตัรำกำรหมุนของสนิทรพัยใ์นช่วงเวลำดงักล่ำวลดลงอย่ำงต่อเนื่อง เน่ืองจำกบรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมเตบิโตขึน้อย่ำง
ต่อเนื่อง 
 

อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน 
บรษิัทฯ มอีตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ำกบั 0.40 เท่ำ 0.40 เท่ำ และ 0.37 เท่ำ ณ สิน้ปี 2562 ถึง 

2564 ตำมล ำดบั 
อตัรำส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 ลดลงจำก ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2563 โดยมี

สำเหตุหลกัมำจำกบรษิทัฯ ก ำไรสะสมเพิม่ขึน้ 
 

4.2 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการด าเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต 
1. บรษิทัฯ มกีำรพึง่พำ นำยแพทย์สทิธวรี ์เกยีรตชิวนันต์ และ นำยนพกฤษฏิ ์นิธเิลศิวจิติร ซึง่เป็นผูบ้รหิำร

หลกั     ถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ ำคญัขององคก์ร และเป็นผูส้รำ้งแรงบนัดำลใจใหก้บันกัธุรกจิของบรษิทัฯ ผ่ำนกำรจดัอบรม 
สมัมนำ และกิจกรรมทัง้ภำยในและภำยนอกองค์กรเกี่ยวกับธุรกิจเครือข่ำย จึงท ำให้กรณีที่ทัง้ 2 ท่ำนไม่สำมำรถ
ปฏบิตังิำนกบับรษิทัฯ ต่อไปได ้อำจท ำใหก้ำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อำจหยุดชะงกั และส่งผลต่อผลกำรด ำเนินงำนและ
สถำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 

2. กำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ในประเทศพม่ำ ในรปูแบบขำยสนิคำ้ใหต้วัแทนจ ำหน่ำยสนิคำ้เพื่อน ำไปท ำ
กำรตลำดในรูปแบบของธุรกิจเครือข่ำย ขึ้นอยู่กบัควำมชดัเจนด้ำนกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งฝ่ำยบริหำรของบรษิัทฯ      
คำดว่ำจะมคีวำมชดัเจนมำกขึน้ ทัง้นี้ ฝ่ำยบรหิำรมนีโยบำยชะลอกำรขำยสนิคำ้ใหก้บัตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศพมำ่ตำม
กำรประมำณกำรสภำพตลำด เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกกำรไม่สำมำรถช ำระค่ำสนิคำ้ ท ำใหร้ำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกจิ
ในประเทศพม่ำอำจชะลอตวัในช่วงเวลำทีย่งัไม่มคีวำมชดัเจนดำ้นกฏหมำย 

3. ค่ำนำยหน้ำ ซึง่เป็นค่ำตอบแทนทีจ่่ำยใหน้ักธุรกจิตำมแผนธุรกจิเครอืข่ำย ถอืเป็นค่ำใชจ้่ำยทีม่นีัยส ำคญั
ของบรษิัทฯ คิดเป็นร้อยละ 54.98 ร้อยละ 52.43 และ 41.09 ของรำยได้จำกกำรขำยสนิค้ำผ่ำนนักธุรกจิรวมในงวดปี 
2562 ถงึ 2564 ดงันัน้ ในกรณีทีค่่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวเพิม่ขึน้อย่ำงมนีัยส ำคญั ซึง่อำจเกดิจำกกรณีทีน่ักธุรกจิสำมำรถสร้ำง
ผลตอบแทนไดแ้มว้่ำจะซือ้สนิคำ้ของบรษิัทฯ ไม่มำก และจะท ำให้กระทบต่ออตัรำก ำไรสุทธขิองบรษิทัฯ อย่ำงไรกต็ำม 
บรษิทัฯ มกีำรตดิตำมอตัรำสว่นค่ำใชจ้่ำยดงักล่ำวอย่ำงสม ่ำเสมอ  

4. จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรัสโคโรนำ (COVID-19) ในช่วงที่ผ่ำนมำ ส่งผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ในแง่ภำพรวมของกำรด ำเนินธุรกจิ เน่ืองจำกกำรระบำดของเชือ้ไวรสัดงักล่ำวท ำใหก้ ำลงัซือ้ทัง้ใน
ประเทศและนอกประเทศลดลง และบรษิทัฯ จะไม่สำมำรถจดังำนประชุม ฝึกอบรมสมัมนำแก่สมำชกิในทีท่ีม่ ีคนจ ำนวน
มำกได ้ส่งผลใหเ้กดิขอ้จ ำกดัในกำรขยำยฐำนนักธุรกจิใหม่ ๆ และจ ำนวนนักธุรกจิในระบบคำดว่ำมแีนวโน้มทีจ่ะลดลง
จำกกำรไม่ไดพ้บเจอ เพื่อแลกเปลีย่นขอ้มลูกนัเป็นเวลำนำน นอกจำกนี้ บรษิทัฯ จ ำเป็นต้องปรบัเปลีย่นเวลำท ำกำรของ
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สำขำใหส้อดคลอ้งกบัมำตรกำรเคอรฟิ์วของทำงรฐับำล และพืน้ทีบ่รเิวณสำขำจะเปิดท ำกำรไดเ้ฉพำะส่วนส ำหรบัรำ้นคำ้
เท่ำนัน้ โดยไม่อนุญำตใหใ้ชห้้องประชุมเพื่อจดักำรประชุม อย่ำงไรกต็ำม ฝ่ำยบรหิำรของบรษิทัฯ จะพจิำรณำควบคุม
รำยจ่ำยให้มีประสิทธิภำพมำกที่สุด และอำจพิจำรณำถึงกลยุทธ์ในกำรด ำเนินทำงธุรกิจใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อ
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีอ่ำจเปลีย่นแปลงไปในอนำคต บรษิทัฯ คำดกำรณ์ว่ำ ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโค
โรนำ (COVID-19) อำจยงัคงมผีลกระทบต่อผลกำรด ำเนินงำนในอนำคตของบรษิทัฯ ในแง่ของก ำลงัซื้อของผู้บรโิภคที่
ลดลงในภำพรวม อย่ำงไรกต็ำม จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ (COVID-19) ในประเทศไทยที่มี
แนวโน้มทีด่ขี ึน้ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ กลบัมำด ำเนินกำรไดต้ำมปกตแิละสำมำรถจดักจิกรรมส่งเสรมิทำงกำรตลำด เช่น งำน
ประชุมและงำนสมัมนำ บรษิทัฯ คำดกำรณ์ว่ำ หำกไม่มกีำรระบำดซ ้ำของเชือ้ไวรสัดงักล่ำวอย่ำงรุนแรงในประเทศไทย 
บรษิทัฯ จะสำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมภำวะปกต ิ
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4.3 ข้อมลูทางการเงินท่ีส าคญั 
 

4.3.1 ข้อมูลทางการเงินโดยสรปุ 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2564 2563  2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สินทรพัยห์มนุเวียน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด 563.62 53.78 468.18 52.82 206.28 53.54 
เงนิลงทุนชัว่ครำว -  - - - - 
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ 115.72 11.04 79.94 9.02 68.95 17.90 
สนิคำ้คงเหลอื 79.60 7.60 48.25 5.44 45.73 11.87 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ 11.29 1.08 4.56 0.51 2.44 0.63 
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 770.24 73.50 600.94 67.80 323.40 83.93 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน       
เงนิฝำกประจ ำทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั 5.70 0.54 5.50 0.62 7.50 1.95 
สนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 46.51 4.44 51.31 5.79 - - 
ส่วนปรบัปรุงอำคำรเช่ำและอุปกรณ์ 82.85 7.91 82.88 9.35 32.52 8.44 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 137.51 13.12 141.10 15.92 14.78 3.84 
สนิทรพัยภ์ำษเีงนิไดร้อกำรตดับญัช ี - - - - 2.64 0.69 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 5.19 0.49 4.64 0.52 4.46 1.16 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 277.76 26.50 285.43 32.20 61.91 16.07 
รวมสินทรพัย ์ 1,048.00 100.00 886.38 100.00 385.31 100.00 
หน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น       
หน้ีสินหมนุเวียน       
เงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - - - - - - 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมนุเวยีนอื่น 134.83 12.87 121.43 13.70 81.23 21.08 
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำส่วนทีถ่งึก ำหนดช ำระ
ภำยในหนึ่งปี 

15.25 1.46 11.51 1.30 - - 

ภำษเีงนิไดค้ำ้งจ่ำย 31.45 3.00 13.15 1.48 9.28 2.41 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 8.41 0.80 5.47 0.62 6.66 1.73 
รวมหน้ีสินหมนุเวียน 189.93 18.12 151.56 17.10 97.16 25.22 
หน้ีสินไม่หมนุเวียน       
หนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ 33.71 3.22 41.23 4.65 - - 
ประมำณกำรหนี้สนิไมห่มนุเวยีนส ำหรบั
ผลประโยชน์พนกังำน 

14.07 1.34 11.23 1.27 12.21 3.17 

หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 19.70 1.88 22.48 2.54 - - 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น - - -  - - 
รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 67.48 6.44 74.94 8.46 12.21 3.17 
รวมหน้ีสิน 257.41 24.56 226.50 25.56 109.37 28.39 
ส่วนของผูถ้อืหุ้น       
ทุนทีอ่อกและช ำระแลว้ 
 

300.00 28.63 300.00 33.84 225.00 58.39 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม  

2564 2563  2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนเกนิ (ขำด) มลูค่ำหุน้สำมญั 197.21 18.82 197.21 22.25 - - 
ก ำไรสะสม       
    จดัสรรแลว้-ทุนส ำรองตำมกฏหมำย 23.90 2.28 16.90 1.91 14.60 3.79 
    ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 163.85 15.63 40.59 4.58 30.17 7.83 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้อืหุน้ 8.63 0.82 9.33 1.05 6.17 1.60 
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 693.58 66.18 564.03 63.63 275.94 71.61 
ส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 97.00 9.26 95.85 10.81 - - 
รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 790.59 75.44 659.88 74.44 275.94 71.61 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,048.00 100.00 886.38 100.00 385.31 100.00 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 
 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้       

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,192.50 92.90 957.34 92.96 1,022.00 92.85 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร 15.82 1.23 33.18 3.22 32.68 2.97 

รวมรายได้ 1,208.32 94.13 990.53 96.19 1,054.67 95.81 

ต้นทุนขายและบริการ       

ตน้ทุนขำย (280.50) (21.85) (261.49) (25.39) (248.46) (22.57) 

ตน้ทุนกำรใหบ้รกิำร (10.70) (0.83) (13.87) (1.35) (5.80) (0.53) 

รวมต้นทุนขายและบริการ (291.20) (22.69) (275.36) (26.74) (254.26) (23.10) 

ก าไรขัน้ต้น 917.12 71.45 715.17 69.45 800.41 72.71 

รำยไดอ้ื่น 69.73 5.43 38.96 3.78 46.08 4.19 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศ

สุทธ ิ
5.56 0.43 0.31 0.03 -  - 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่าย 992.41 77.31 754.44 73.26 846.49 76.90 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร       

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (608.19) (47.38) (579.81) (56.30) (677.70) (61.57) 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร (99.20) (7.73) (88.17) (8.56) (88.89) (8.08) 

ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำ

ต่ำงประเทศสุทธ ิ
    (7.57) (0.69) 

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (707.39) (55.11) (667.98) (64.86) (774.16) (70.33) 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและค่าใช้จ่าย

ภาษีเงินได้ 

285.02 22.21 86.46 8.40 72.33 6.57 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ (3.52) (0.27) (3.46) (0.34) (0.28) (0.03) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 281.50 21.93 83.00 8.06 72.05 6.55 

ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ (57.69) (4.49) (16.36) (1.59) (13.01) (18.05) 

ก าไรสทุธิ 223.81 17.44 66.64 6.47 59.04 5.36 

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน       

รายการท่ีอาจถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไร

หรือขาดทุนในภายหลงั 

      

ผลต่ำงของอตัรำแลกเปลีย่นจำกกำรแปลงค่ำ

งบกำรเงนิของบรษิทัย่อยในต่ำงประเทศ 

(0.71) (0.06) 0.44 0.04 0.01 0.00 

ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั

คณติศำสตรป์ระกนัภยัส ำหรบัโครงกำร

ผลประโยชน์พนกังำน 

- - 2.96 0.29 - - 
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งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ภำษเีงนิไดเ้กีย่วกบัองคป์ระกอบของก ำไร

เบด็เสรจ็อื่น 
- - (0.23) (0.02) - - 

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืนสทุธิ (0.71) (0.06) 3.16 0.31 0.01 0.00 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 223.10 17.38 69.81 6.78 59.06 5.37 

การแบง่ปันก าไร       

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 217.61  64.02  -  

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 6.20  2.63  -  

ก าไรส าหรบัปี 223.81  66.64    

การแบง่ก าไรเบด็เสรจ็รวม       

ส่วนทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ 216.90  67.18  59.06  

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 6.20  2.62  -  

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 223.11  69.81    

ก าไรต่อหุ้น       

ก ำไรต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐำน (บำท) 0.36  0.13  0.12  

จ ำนวนหุน้สำมญัขัน้พืน้ฐำน (ลำ้นหุน้) 600.00  497.26  498.74  
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งบกระแสเงินสด 
 

งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน    
ก าไรส าหรบัปี 223.81 66.64 59.04 

ปรบัปรงุด้วย    
ค่ำใชจ้่ำยภำษเีงนิได ้ 57.69 16.36 13.01 
หนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั)   - 
ขำดทุนจำกกำรลดมลูค่ำของสนิคำ้คงเหลอื(กลบัรำยกำร) (0.32) 0.11 0.44 
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย   - 
ค่ำเสือ่มรำคำอำคำรและอุปกรณ์ 14.06 11.74 11.13 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 15.15 12.64 3.51 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัยส์ทิธกิำรใช ้ 13.74 11.91 - 
ผลต่ำงจำกกำรลดรำคำค่ำเช่ำ (0.14) 0.49 - 
ขำดทุนจำกกำรตดัจ ำหน่ำยส่วนปรบัปรุงอำคำรและอุปกรณ์ 0.01 1.70 0.36 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยส่วนปรบัปรุงอำคำรและอุปกรณ์ (0.18) (0.01) (0.00) 
ค่ำใชจ้่ำยภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน 3.01 3.19 2.75 
ขำดทุน (ก ำไร) จำกอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำต่ำงประเทศทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ (6.09) 0.46 1.50 
ดอกเบีย้รบั (1.13) (1.44) (1.51) 
ดอกเบีย้จ่ำย 3.52 3.46 0.28 

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน
ด าเนินงาน 

323.13 127.24 90.50 

การเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน    
สินทรพัยด์ าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    
ลกูหนี้กำรคำ้และลกูหนี้หมนุเวยีนอืน่ (29.47) 63.99 92.88 
สนิคำ้คงเหลอื (31.03) (2.64) 37.15 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอืน่ (6.73) (2.12) 2.16 
เงนิสดจ่ำยเพือ่เงนิฝำกประจ ำ (0.20) 2.00 (0.50) 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (0.54) (0.18) (0.60) 
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)    
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้หมนุเวยีนอื่น 13.40 10.61 (63.52) 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 2.93 (1.18) (6.81) 
ภำระผกูพนัผลประโยชน์พนกังำน (0.17) (1.21) - 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น - - - 

เงินสดรบัจากกิจกรรมด าเนินงาน 271.32 196.52 151.27 
ภำษเีงนิไดจ้่ำยออก (42.36) (15.07) (13.38) 

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 228.96 181.45 138.39 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน    
เงนิสดจ่ำยซื้อบรษิทัยอ่ยสุทธจิำกเงนิสดทีไ่ดม้ำ - (90.01) - 
เงนิสดจ่ำยเพือ่ซื้ออำคำรและอุปกรณ์ (14.05) (34.68) (14.32) 
เงนิสดรบัจำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ 0.20 0.18 0.05 
เงนิสดจ่ำยเพือ่ซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (11.56) (3.29) (1.48) 
รบัดอกเบีย้ 1.11 1.35 1.44 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (24.30) (126.45) (14.31) 
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งบกระแสเงินสด 

ส าหรบัปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2562 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - - 3.60 
เงนิสดจ่ำยเพือ่ช ำระเงนิกูย้มืระยะสัน้จำกสถำบนักำรเงนิ - - (8.60) 
เงนิสดจ่ำยเพือ่ช ำระหนี้สนิตำมสญัญำเช่ำ (12.58) (10.97) - 
จ่ำยช ำระหนี้สนิภำยใตส้ญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ - - (0.11) 
เงนิสดรบัจำกกำรออกหุน้เพิม่ทุน - 272.21 75.00 
จ่ำยดอกเบีย้ (3.52) (3.46) (0.28) 
เงนิปันผลจ่ำย  (92.40) (51.30) (94.50) 
เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (108.50) 206.47 (24.89) 
ผลต่ำงของก ำไรเบด็เสรจ็อื่นสุทธขิองบรษิทัย่อย (0.71) 0.44 0.01 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (เพ่ิมขึน้) ลดลงสทุธิ 95.44 261.47 98.69 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัต้นปี 468.18 206.28 107.58 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัปลายปี 563.62 468.18 206.28 
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4.3.2 อตัราส่วนทางการเงิน 
 

อตัราส่วนทางการเงิน หน่วย 
ส าหรบัปีบญัชีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2564 2563 2562 
อตัราส่วนสภาพคล่อง         
อตัรำสว่นสภำพคล่อง เท่ำ 4.06 3.96 3.33 
อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็ เท่ำ 6.46 5.43 2.83 
อตัรำสว่นสภำพคล่องกระแสเงนิสด เท่ำ 1.34 1.44 1.03 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนลกูหนี้กำรคำ้ เท่ำ 29.19 28.61 16.78 
ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ วนั 12.34 12.58 21.45 
อตัรำสว่นหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื เท่ำ 4.68 5.97 4.24 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่ วนั 76.90 60.34 84.98 
อตัรำหมนุเวยีนเจำ้หนี้ เท่ำ 7.15 9.59 9.14 
ระยะเวลำช ำระหนี้ วนั 50.32 37.55 39.37 
วงจรเงนิสด วนั 38.91 35.37 67.06 
อตัราส่วนความสามารถในการท าก าไร       
อตัรำก ำไรขัน้ตน้ % 75.90 72.20 75.89 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน(2) % 23.04 8.39 6.44 
อตัรำก ำไรอื่น(3) % 0.51 0.33 0.40 
อตัรำสว่นเงนิสดต่อกำรท ำก ำไร % 80.40 207.54 191.33 
อตัรำก ำไรสุทธ ิ % 17.44 6.47 5.36 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ % 30.86 56.97 23.05 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน      
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัย ์ % 23.14 10.48 14.72 
อตัรำผลตอบแทนจำกสนิทรพัยถ์ำวร % 287.08 135.84 225.46 
อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์ เท่ำ 1.33 1.62 2.74 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน       
อตัรำสว่นหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ำ 0.37 0.40 0.40 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถในกำรจ่ำยดอกเบีย้ เท่ำ 90.09 61.51 592.87 
อตัรำสว่นควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั เท่ำ 1.75 1.79 1.25 
อตัรำกำรจ่ำยเงนิปันผล % 41.28 76.98 160.05 

หมายเหต ุ:   
1. ค ำนวณแบบคดิเตม็ปี (Annualized) เพื่อใหส้ำมำรถวเิครำะหเ์ปรยีบเทยีบได้ 
2. อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน ค ำนวณจำก ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนหำรดว้ยรำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำร โดยก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน จะ

ไม่พจิำรณำรำยได้อื่นทีไ่มเ่กี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินงำน ได้แก่ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบรษิทัย่อย และรำยได้อื่นทีไ่มไ่ด้มำจำกกำร
ด ำเนินงำนหลกั เชน่ รำยไดด้อกเบีย้ เป็นตน้ 

3. อตัรำก ำไรอื่น ค ำนวณจำก ก ำไรทีไ่มไ่ดม้ำจำกกำรด ำเนินงำนหำรดว้ยรำยไดร้วม โดยก ำไรทีไ่ม่ไดม้ำกจำกกำรด ำเนินงำนจะพจิำรณำเฉพำะ
รำยได้อื่นทีไ่ม่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินงำน ได้แก่ ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย และรำยได้อื่นทีไ่ม่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำน
หลกั เชน่ รำยไดด้อกเบีย้ เป็นตน้ 

4. พจิำรณำค ำนวณรวมส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม 
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5. ข้อมลูทัว่ไปและข้อมลูอ่ืน 
 

5.1 ข้อมลูทัว่ไป 
5.1.1 ข้อมูลของบุคคลอ้างอิงอ่ืน 

(1) ผูส้อบบญัชี 
ชื่อบรษิทั : บรษิทัดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ำกดั 
ชื่อภำษำองักฤษ : Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos. Audit Company Limited 
ผูส้อบบญัช ี : นำยวลัลภ   วไิลวรวทิย ์  

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่6797 และ/หรอื 
นำงสำวจนัทริำ  จนัทรำชยัโชต ิ
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่6326 และ/หรอื 
นำงสำวโสภำพรรณ  ทรพัยท์พิยรตันำ   
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่6523 และ/หรอื 
นำยนนัทวฒัน์  ส ำรวญหนัต ์  
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่7731 

ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : อำคำร เอไอเอ สำทร ทำวเวอร ์ชัน้ 23-27 
11/1 ถนนสำทรใต ้แขวงยำนนำวำ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 

โทรศพัท ์ : 0-2034-0000 
โทรสำร : 0-2034-0100 

 
(2) นายทะเบียนหลกัทรพัย ์

ชื่อบรษิทั : บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั 
ชื่อภำษำองักฤษ : Thailand Securities Depository Company Limited 
ทีต่ัง้ส ำนกังำนใหญ่ : อำคำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เลขที ่93 ถนนรชัดำภเิษก

แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 
โทรศพัท ์ : 0-2009-9000 
โทรสำร : 0-2009-9991 

 

5.1.2 ใบอนุญาตการประกอบธรุกิจขายตรง 
บริษัทฯ ได้รับอนุญำตโดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค ตำมเอกสำรทะเบียนเลขที่ 

5603250100005 ให้จดทะเบยีนกำรประกอบธุรกจิขำยตรงตำมพระรำชบญัญัติขำยตรงและตลำดแบบตรง พ.ศ. 2545 
ตัง้แต่วนัที ่25 มนีำคม 2556 โดยใบอนุญำตดงักล่ำวไม่มกี ำหนดวนัสิน้อำยุ 
 

5.2 ข้อมลูส าคญัอ่ืน 
- ไม่ม ี- 
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5.3 ข้อพิพาททางกฎหมาย 
5.3.1  คดีท่ีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรพัยข์องบริษทัมากกว่ารอ้ยละ 5 ของส่วนของผูถื้อหุ้น 

- ไม่ม ี- 
 
5.3.2 คดีท่ีกระทบต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทัอย่างมีนัยส าคญั แต่ไม่สามารถประเมินเป็นตวัเลขได้ 

 - ไม่ม ี- 
 

5.3.3 คดีท่ีมิได้เกิดจากการประกอบธรุกิจโดยปกติของบริษทั 
 - ไม่ม ี- 

 

5.4 ตลาดรอง 
 บรษิทัฯ ไมม่หีลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยข์องประเทศอืน่ 
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6.   นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 
บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรสรำ้งระบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมโปร่งใส  ซื่อสตัย์ 

รบัผิดชอบต่อผลกำรปฏิบตัิงำนตำมหน้ำที่ มีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย      
เพื่อสรำ้งควำมเจรญิ เพิม่มูลค่ำทำงเศรษฐกจิและควำมมัง่คัง่แก่ผูถ้อืหุน้  โดยยดึหลกักำรบรหิำรงำนตำมหลกักำรก ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่ขีองตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบนพืน้ฐำนของเศรษฐกจิพอเพยีง คอื ควำมพอประมำณ  ควำม
มเีหตุผลและกำรมภีูมคิุ้มกนัที่ด ีโดยอำศยัควำมรู้ ควำมรอบคอบ และควำมระมดัระวงั มำใช้ในกำรวำงแผนและกำร
ด ำเนินงำน ขณะเดยีวกนัไดเ้สรมิสรำ้งใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทกุคน มคีุณธรรม ซื่อสตัยส์จุรติ ขยนั อดทน มกีำรแบ่งปัน
และใชส้ตปัิญญำในกำรด ำเนินงำน  พรอ้มต่อกำรรองรบักำรเปลีย่นแปลงทำงเศรษฐกจิ กำรเมอืง วฒันธรรม และสงัคม 
เพื่อประโยชน์สขุอย่ำงสมดุล  และยัง่ยนื  

ดงันัน้ คณะกรรมกำรบรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญัต่อกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีโดยประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม 
เคำรพสทิธ ิและมคีวำมรบัผดิชอบต่อผู้ถือหุน้และผู้มสี่วนได้เสยี เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันำหรอืลดผลกระทบ  
ด้ำนลบต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งเป็นกำรสร้ำงคุณค่ำให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงยัง่ยืน ส่งผล ให้บริษัทและบริษัทย่อย
สำมำรถแข่งขนัได้ และมผีลประกอบกำรทีด่ ีโดยค ำนึงถงึผลกระทบในระยะยำว และสำมำรถปรบัตวัภำยใต้ปัจจยักำร
เปลีย่นแปลง   

ทัง้นี้ หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีของบริษัท อนัประกอบด้วย นโยบำยเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี      
หลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ัปชัน่ภำยในองคก์ร  แนวทำงปฏบิตัติำมนโยบำย
กำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่  นโยบำยกำรใช้ขอ้มูลภำยในของบรษิัท นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม และนโยบำยเกีย่วกบักำรป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์  ไดม้กีำรทบทวนและปรบัปรุง
ควำมเหมำะสมเป็นประจ ำ ซึง่บรษิทัฯ เหน็ว่ำยงัเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั โดยบรษิทัฯ ไดป้ระกำศใชแ้ละเผยแพร่
นโยบำยดงักล่ำวให้กบัพนักงำน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทัว่ไป ได้รบัทรำบผ่ำนเวบ็ไซต์บรษิัทฯ ภำยใต้หวัขอ้ “นักลงทุน
สมัพนัธ”์  หมวดกำรก ำกบัดแูลกจิกำร : รำยงำนกำรก ำกบัดแูลกจิกำรและเอกสำรดำวน์โหลด  

ในปี 2564 คณะกรรมกำรบริษัทตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรมีส่วนร่วมพัฒนำกำรก ำกับดูแลกิจกำรให้
สอดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์ปัจจุบนั จงึไดท้บทวนและด ำเนินกำรจดัท ำ “แนวทำงปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ
คอร์รปัชัน่” ซึ่งได้รบัอนุมตัิจำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัที่ 11 สงิหำคม 2564  ก ำหนดใหม้ี
แนวปฏบิตัดิงันี้ 
 

การเข้าเป็นแนวรว่มปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
ดว้ยบรษิทัฯ เหน็ถงึควำมส ำคญัของกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ และเพื่อสรำ้งมำตรฐำนกำรประกอบธุรกจิทีใ่สสะอำด 

บรษิทัฯ ไดม้สี่วนร่วมแสดงเจตนำรมณ์โดยเขำ้ร่วมกจิกรรมรณรงค์กบัภำคเีครอืข่ำยของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ำน
กำรทุจรติ จงึเหน็ควรก ำหนดนโยบำยใหม้แีนวปฏบิตักิำรต่อต้ำนคอร์รปัชัน่ โดยก ำหนดใหม้นีโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ภำยในองคก์ร  และหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ ในเรื่อง “กำรต่อตำ้นกำรทุจรติ คอรร์ปัชัน่ และกำรให้
หรอืรบัสนิบน เพื่อประโยชน์ทำงธุรกจิ”  และ “กำรให้หรอืรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์อื่นใด” โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อ
ผลกัดนัใหเ้กดิกำรต่อตำ้นกำรทุจรติในวงกวำ้ง และ ในปี 2564 จดัท ำ “แนวทำงปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ
คอรร์ปัชัน่” ซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่11 สงิหำคม 2564 

ส่วนท่ี 2 
การก ากบัดแูลกิจการ 
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เพื่อระดบัมำตรฐำนในกำรประกอบธุรกจิอย่ำงโปร่งใสของบรษิทัฯ  ในปี 2563 คณะกรรมกำรบรษิทัใหบ้รษิทัฯ 
แสดงเจตนำรมณ์เข้ำร่วมกบัโครงกำรแนวร่วมปฏิบตัิของภำคเอกชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Thai Private Sector 
Collective Action Against Corruption: “CAC”) ซึ่งได้ผ่ำนกำรอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 5/2563 
เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิำยน 2563 

ในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2564 มีมติอนุมัติแบบ
ประเมนิตนองเกีย่วกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ เพื่อน ำสง่ใหค้ณะกรรมกำร CAC เขำ้สูก่ระบวนกำรรบัรอง 

ดงันัน้ บรษิัทฯ จงึก ำหนดให ้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกคน รวมทัง้ พนักงำนของบรษิัทย่อย จะไม่
เรยีกรอ้ง หรอืรบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใด จำกลูกคำ้ คู่คำ้  ผูร้บัเหมำ หรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งกบัธุรกจิของ
บรษิัทไม่ว่ำกรณีใดๆ รวมถึงด ำเนินกำรจดัให้มชี่องทำงในกำรรำยงำนหำกมกีำรกำรกระท ำที่เขำ้ข่ำย หรอืสุ่มเสีย่งใน
ลกัษณะดงักล่ำว และก ำหนดมำตรกำรในกำรคุ้มครองบุคคลใดๆ ที่ร้องเรยีนหรอืให้ขอ้มูลเกี่ยวกบักำรไม่ปฏบิตัิตำม
กฎหมำย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคบั และจรรยำบรรณพนกังำน  

นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ยงัได้จดัใหม้ชี่องทำงในกำรสื่อสำรเพื่อให้พนักงำนและผู้ทีส่่วนเกี่ยวขอ้งสำมำรถทีจ่ะแจง้
เบำะแสอนัควรสงสยัหรอืขอ้ร้องเรยีน เมื่อพบเรื่องทีอ่ำจเป็นกำรกระท ำผดิกฎหมำย กำรทุจรติหรอืประพฤตมิชิอบของ
ผูบ้รหิำรและพนกังำนในบรษิทัฯ ตลอดจนพฤตกิรรมทีอ่ำจเป็นปัญหำและก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ   
จะรบัฟังและด ำเนินกำรกบัทุกขอ้รอ้งเรยีนอย่ำงเสมอภำค โปร่งใส และเป็นธรรม โดยมมีำตรกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนทีเ่ป็น
ระบบและยุตธิรรม ขอ้มลูของผูร้อ้งเรยีนจะถูกเกบ็รกัษำไวเ้ป็นควำมลบัของบรษิทั โดยผ่ำนช่องทำง ดงันี้ 

• ทำงอเีมล ตดิต่อ 
ผศ. ดร. กญัญำรตัน์ สำนโอฬำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

  อเีมล : scm.advise.bod@successmore.com 
• ทำงไปรษณีย ์ตดิต่อ 

ผศ. ดร. กญัญำรตัน์ สำนโอฬำร 
  ทีอ่ยู่ : 777/137 The Room Rama 4 แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 
 

6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบติัการก ากบัดแูลกิจการ 
บรษิทัฯ ไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่วี่ำเป็นสิง่ส ำคญัทีจ่ะช่วยสง่เสรมิกำรด ำเนินงำน

ของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ใหม้ปีระสทิธภิำพและมกีำรเจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื ซึง่จะน ำไปสู่ประโยชน์สงูสุดต่อผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งทุกฝ่ำย ตัง้แต่พนกังำน ผูล้งทุน ผูถ้อืหุ้น และผูม้สีว่นไดเ้สยีอื่นๆ ดงันัน้คณะกรรมกำรบรษิทัจงึเหน็ควรใหม้กีำร
จดัท ำนโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขี ึน้ โดยครอบคลุมเนื้อหำหลกักำรส ำคญัตัง้แต่โครงสรำ้ง บทบำท หน้ำที ่
และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร จนถงึหลกักำรในกำรบรหิำรงำนของผูบ้รหิำรอย่ำงโปร่งใส ชดัเจน และสำมำรถ
ตรวจสอบไดเ้พื่อเป็นแนวทำงในกำรบรหิำรองคก์รท ำใหเ้กดิควำมเชื่อมัน่ว่ำกำรด ำเนินงำนใดๆ ของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อย เป็นไปดว้ยควำมเป็นธรรม และค ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย 

ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่20 กุมภำพนัธ ์2562 มมีตอินุมตันิโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบั
ดแูลกจิกำรทีด่ ีและจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อใหบ้รษิทัฯ มคีวำมน่ำเชื่อถอืส ำหรบัผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย 
และเพื่อประโยชน์ในกำรสรำ้งคุณค่ำใหก้จิกำรอย่ำงยัง่ยนื ตรงตำมควำมมุ่งหวงัของทัง้ภำคธุรกจิ ผูล้งทุน ตลอดจนตลำด
ทุนและสงัคมโดยรวม  บรษิัทฯ จงึได้จดัท ำนโยบำยเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดโีดยยดึหลกัปฏบิตัิตำมหลกักำร
ก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน ปี 2560 ซึง่จดัท ำโดยคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
เพื่อเป็นแนวทำงในกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัทฯ โดยคณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัต่อกำรปฏบิตัิตำม
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี โดยครอบคลุมหลักปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำร (Corporate Governance)          
8 หลกัปฏบิตั ิ ดงันี้ 
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หลกัปฏิบติัท่ี 1 ตระหนักถึงบทบำทควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทในฐำนะผู้น ำองค์กรที่สร้ำง
คุณค่ำใหก้จิกำรอย่ำงยัง่ยนื  
(Establish Clear Leader ship Role and Responsibilities of Board) 

หลกัปฏิบติัท่ี 2 ก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกจิกำรทีเ่ป็นไปเพื่อควำมยัง่ยนื 
 (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 
หลกัปฏิบติัท่ี 3 เสรมิสรำ้งคณะกรรมกำรทีม่ปีระสทิธผิล  

(Strengthen Board Effectiveness) 
หลกัปฏิบติัท่ี 4 สรรหำและพฒันำผูบ้รหิำรระดบัสงู และกำรบรหิำรบุคลำกร   

(Ensure Effective CEO and People Management) 
 หลกัปฏิบติัท่ี 5 สง่เสรมินวตักรรมและกำรประกอบธุรกจิอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบ 
   (Nurture innovation and Responsibility Business) 
 หลกัปฏิบติัท่ี 6 ดแูลใหม้รีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสม 
   (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 
 หลกัปฏิบติัท่ี 7 รกัษำควำมน่ำเชื่อถอืทำงกำรเงนิ และกำรเปิดเผยขอ้มลู 
   (Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
 หลกัปฏิบติัท่ี 8 สนบัสนุนกำรมสีว่นร่วม และกำรสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้ 
   (Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
 

บรษิัทฯ ได้เผยแพร่นโยบำยกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีทัง้ 8 หลกัปฏบิตัิ ให้กบัพนักงำน ผู้ถือหุ้น และบุคคล
ทัว่ไปไดร้บัทรำบผ่ำนเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ ภำยใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ”์  หมวดกำรก ำกบัดแูลกจิกำร : รำยงำนกำรก ำกบั
ดแูลกจิกำรและเอกสำรดำวน์โหลด : นโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี  

(นโยบายเกีย่วกบัการก ากบัดแูลกิจการทีดี่ ทัง้ 8 หลกัปฏิบติั โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 5) 
 

6.1.1 นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี เนื่องจากตระหนักดวี่า การก ากบัดูแลกจิการ   

ที่ดีสามารถเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัทางธุรกิจ อนัประกอบไปด้วยการบริหารงานบนพื้นฐานแห่งความ
รบัผดิชอบ ซื่อสตัยส์ุจรติ มคีุณธรรมและจรยิธรรม ซึง่เป็นปัจจยัส าคญัทีส่่งผลใหก้ารด าเนินธุรกจิของบรษิทัเป็นไปอย่าง
โปร่งใส มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล มัน่คงและเจริญเตบิโตอย่างยัง่ยนื ตลอดจนเพิม่มูลค่าทางเศรษฐกจิ โดยมแีนว
ปฏบิตั ิดงันี้ 

การสรรหากรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัต่อการสรรหากรรมการบรษิทัใหเ้ป็นไปอย่างโปร่งใสตามหลกัการก ากบัดแูล

กิจการที่ดี จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิที่มี
คุณสมบตัิเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิัท โดยน าเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัทเพื่อพจิารณาก่อน
เสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีเลอืกตัง้ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่ปีระชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
เว้นแต่ในกรณีทีม่ใิช่เป็นการออกตามวาระและยงัคงเหลอืวาระไม่น้อยกว่า 2 เดอืน ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัเป็น     
ผูเ้ลอืกบุคคลทีค่ณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนเสนอเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั ดว้ยคะแนนเสยีงไม่
ต ่ากว่าสามในสีข่องจ านวนกรรมการบรษิทัทีย่งัเหลอือยู่ ทัง้นี้บุคคลที่เขา้มาเป็นกรรมการบรษิทัดงักล่าวจะมีวาระการ
ด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมการบรษิทัทีต่นแทน  โดยคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
จะวเิคราะหท์กัษะ ประสบการณ์ ความรู ้และความเชีย่วชาญเฉพาะดา้นของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อเป็น
ขอ้มลูใชป้ระกอบการพจิารณาสรรหากรรมการใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกจิขอบรษิทัฯ 
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นอกจากนี้ ในการสรรหาคดัเลอืกกรรมการรายใหม่ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดพ้จิารณา
เพิม่เติมในเรื่องความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตัิหน้าที่กรรมการและมคีวามจ าเป็น       
ต่อองคป์ระกอบของโครงสร้างคณะกรรมการทีย่งัขาดอยู่ รวมทัง้พจิารณาจากการเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้รายย่อยมสี่วน
ร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัการพจิารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ 

ส าหรบัการพจิารณาคดัเลอืกบุคคลที่จะเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนจะพจิารณาจากคุณสมบตัิของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัฯ ได้ก าหนดควำมเขม้งวดกว่ำขอ้ก ำหนดขัน้ต ่ำของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน  โดยก ำหนดใหก้รรมกำรอสิระถอืหุน้ไม่เกินรอ้ยละ 0.50 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีง
ทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่  บรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม  ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้บั
รวมกำรถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมกำรอสิระรำยนัน้ๆ ดว้ย 
 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
คณะกรรมการบรษิัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เพื่อพจิารณาหลกัเกณฑ์และ

นโยบายในการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บรหิารระดบัสูง ได้แก่ ประธาน
กรรมการบรหิารและประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัิต่อทีป่ระชุม      
ผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี   

ในปี 2564 คณะกรรมการบรษิทัได้ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ แบ่งเป็น 2 
ส่วน ไดแ้ก่ 1. ค่าตอบแทนทีจ่่ายเป็นรายเดอืน 2. ค่าเบีย้ประชุม จ่ายทุกครัง้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม โดยค านึงถงึหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัผลการปฏบิตังิาน ผลการด าเนินงานของบรษิทั โดยพจิารณาเปรยีบเทยีบกบั
แนวปฏิบัติของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันซึ่งมีขนาดของธุรกิจใกล้เคียงกัน ความเสี่ยงในการด าเนินธุรกิจ 
ความสามารถในการจูงใจใหก้รรมการทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมกบัความจ าเป็นของบรษิัท เขา้มาเป็นกรรมการบรษิทัได้ 
โดยกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายใหม้หีน้าทีแ่ละความรบัผดิเพิม่มากขึน้ จะไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหน้าที่ความ  
รบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายเพิม่มากขึน้ดว้ย และค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบาย
และหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บรหิารระดบัสูง ซึ่งได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าตอบแทนผนัแปรส าหรบั
ผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธาน
กรรมการบรหิารและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตัิ ซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าว 
มกีารก าหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสรา้งค่าตอบแทนของบรษิทั และพจิารณาจากผลการปฏิบตังิานและสอดคลอ้งกบั
ภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 

 ความเป็นอิสระของคณะกรรมการจากฝ่ายจดัการ 
 บรษิทัฯ มนีโยบายในการแบ่งแยกหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของประธานกรรมการบรษิทั และประธานเจา้หน้าที่
บรหิาร (Chief Executive Officer : CEO) โดยจะตอ้งเป็นบุคคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ มปีระสบการณ์ทีเ่หมาะสม และ
ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกนั เพื่อให้มีการถ่วงดุลอ านาจ โดยการแยกหน้าที่การก ากบัดูแลและบริหารงานออกจากกนั       
ในกรณีทีผู่ด้ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรไม่ใช่กรรมกำรอสิระ คณะกรรมกำรจะแต่งตัง้กรรมกำรอสิระหนึ่งท่ำนเพื่อร่วม
พจิำรณำก ำหนดวำระประชุมคณะกรรมกำร เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน 
 ส าหรบักรรมการอสิระ บรษิัทฯ ก าหนดให้กรรมกำรอสิระจะมวีำระในกำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปี    
เวน้แต่มเีหตุผลและควำมจ ำเป็นตำมทีค่ณะกรรมกำรเหน็สมควร 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยงัมีการก าหนดและแยกอ านาจของคณะกรรมการบรษิัทและฝ่ายจดัการในระดบัต่างๆ         
ไวอ้ย่างชดัเจน โดยในการพจิารณาและตดัสนิใจในเรื่องทีส่ าคญัๆ จะตอ้งผ่านความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทัและ
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เพื่อถ่วงดุลและสอบทานใหเ้กดิความโปร่งใส และเป็นธรรมต่อผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทุกฝ่าย 
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การพฒันากรรมการและการประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทัใหค้วามส าคญัในการพฒันากรรมการ โดยสนับสนุนใหก้รรมการบรษิทัเขา้อบรมหลกัสตูร

ต่างๆ หรือเข้าร่วมการสมัมนาหลกัสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ โดยเล็งเหน็ถึงประโยชน์ของการศกึษา /  
อบรมว่า จะเป็นการพฒันากรรมการใหไ้ดค้วามรูท้ีท่นัต่อเหตุการณ์ทางธุรกจิทีม่กีารแขง่ขนัอยู่ตลอดเวลา และมนีโยบาย
พฒันาศกัยภาพบุคลากรทีเ่ป็นผูบ้รหิารโดยการจดัฝึกอบรมทัง้ภายในและภายนอกองคก์ร เพื่อมุ่งสู่การเป็นองคก์รแห่ง
การเรยีนรู ้ในช่วงทีผ่่านมากรรมการบรษิทัไดเ้ขา้ร่วมรบัการอบรมหลกัสตูรกรรมการของสมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) ตามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส านักงาน ก.ล.ต.) ก าหนดให้
กรรมการบรษิัทจดทะเบยีนต้องผ่านการอบรมอย่างน้อยหนึ่งหลกัสูตร ได้แก่ Director Accreditation Program (DAP) 
และ Director Certification Program (DCP) และนอกจากหลกัสูตรที่ก าหนดแล้ว กรรมการบรษิัทยงัให้ความส าคญัใน
การเขา้ร่วมอบรมหลกัสตูรอื่นๆ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพเป็นผูน้ าทีเ่ป็นมอือาชพี มคีวามรู ้ความเขา้ใจ
ในบทบาทหน้าทีอ่ย่างแทจ้รงิ และเป็นตน้แบบในการขบัเคลื่อนองคก์ร เพื่อน าไปสูก่ารก ากบัดแูลกจิการทีด่ี 

บรษิทัฯ ใหค้วามส าคญัต่อการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั คณะกรรมการชุดย่อย และ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยมวีตัถุประสงคใ์นการน าผลการประเมนิไปใชป้ระโยชน์ในการปรบัปรุงการปฏบิตัหิน้าทีข่อง
คณะกรรมการบรษิทั  คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร โดยก าหนดใหม้กีารประเมนิผลการ
ปฏบิตังิานปีละ 1 ครัง้ เพื่อพจิำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรคในแต่ละปี และสำมำรถน ำผลกำรประเมนิไปใชใ้น
กำรพฒันำและปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนในดำ้นต่ำงๆ ได ้
 

 การก ากบัดแูลบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 
ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่20 กุมภำพนัธ ์2562 มมีตอินุมตันิโยบำยกำรก ำกบัดูแลกำร

ด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมและจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร คอื บรษิทัฯ จะด ำเนินควบคุมดูแลกจิกำรและ
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วมใหเ้สมอืนเป็นหน่วยงำนหนึ่งของบรษิทัฯ และสำมำรถตรวจสอบดแูล
กำรด ำเนินกจิกำรของบริษัทย่อย และ/หรอื บรษิัทร่วมได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพตำมนโยบำยบรษิัทฯ รวมถึงกฎหมำย     
ว่ำด้วยบรษิัทมหำชน กฎหมำยว่ำด้วยบรษิัทจ ำกดั กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และกฎหมำยอื่น     
ที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนประกำศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต่์ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ และนโยบำยกำรลงทุนและกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนในบรษิัท
ย่อยและบรษิทัร่วม ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้นี้เพื่อรกัษำผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัในบรษิัทย่อย
และบรษิทัร่วม บรษิทัฯ จงึก ำหนดใหก้ำรเสนอชื่อและกำรใชส้ทิธอิอกเสยีงในกำรแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมกำรในบรษิทัยอ่ย 
และ/หรือบริษัทร่วม จะต้องได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบริษัทก่อนอย่ำงน้อยตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นของบริษัท ฯ         
ในบรษิัทย่อย และ/หรอื บรษิัทร่วม โดยบุคคลที่ได้รบัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม จะมหีน้ำที่
ด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ทีด่ทีีสุ่ดของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมนัน้ๆ (ไม่ใช่ต่อบรษิทัฯ) และบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหบุ้คคล   
ทีไ่ดร้บัแต่งตัง้นัน้ ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯก่อนทีจ่ะท ำกำรลงมต ิหรอืใชส้ทิธอิอกเสยีงในเรื่องส ำคญัใน
ระดบัเดยีวกบัทีต่อ้งไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัหำกเป็นกำรด ำเนินกำรโดยบรษิทัฯ เอง 

ในกรณีทีเ่ป็นบรษิทัย่อย บรษิทัฯ ก ำหนดระเบยีบใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จำกบรษิทัฯ จะตอ้งดแูลใหบ้รษิทัย่อยมี
ขอ้บงัคบัหรอืนโยบำยส ำคญัในเรื่องกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วม กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
กำรก ำหนดแผนงำน กำรเปิดเผยขอ้มูลและระบบควบคุมภำยใน กำรท ำรำยกำรเกีย่วโยง กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สนิทรพัย ์หรอืกำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดของบรษิทัดงักล่ำว ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรท ำ
รำยกำรขำ้งต้นในลกัษณะเดยีวกบัหลกัเกณฑข์องบรษิทัฯ รวมถึงต้องก ำกบัดูแลใหม้กีำรจดัเกบ็ขอ้มูล และกำรบนัทกึ
บญัชขีองบรษิทัย่อยใหบ้รษิทัฯ สำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงนิรวมไดท้นัก ำหนดเวลำดว้ย 
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(นโยบายการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ไดป้ระกาศใช้และเผยแพร่นโยบายดงักล่าวให้กบั
พนกังาน ผูถ้อืหุน้ และบุคคลทัว่ไป ไดร้บัทราบผา่นเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ”์  หมวดการก ากบัดแูลกจิการ : 
รายงานการก ากบัดแูลกจิการและเอกสารดาวน์โหลด : นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม) 
 
6.1.2 นโยบายและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวกบัผูถื้อหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสีย 

การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
บริษัทฯ ค ำนึงถึงกำรปฏิบตัิและคุ้มครองสทิธิผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม (The Equitable 

Treatment for Shareholders) และตระหนักและใหค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ (Rights of Shareholders) เช่น สทิธิ
ในกำรซือ้ขำยหรอืโอนหุน้ กำรมสีว่นแบ่งในก ำไรของกจิกำร กำรไดร้บัขำ่วสำรขอ้มูลของบรษิทัฯ อย่ำงเพยีงพอครบถ้วน
กำรเขำ้ร่วมประชุมเพื่อใชส้ทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อย่ำงอสิระและเท่ำเทยีม โดยมกีำรก ำหนดหลกัเกณฑก์ำรให้       
ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อยสำมำรถเสนอเพิม่วำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้  เสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำ
เลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำ ก่อนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุ้นประจ ำปี รวมทัง้ กำรมสี่วนร่วมตดัสนิใจในเรื่อง
ส ำคญัและมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ เช่น กำรจดัสรรเงนิปันผล กำรแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร กำรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำร กำรแต่งตัง้หรอืถอดถอนผูส้อบบญัชแีละก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบญัช ีเป็นตน้ 

ผู้ถือหุ้นมีสทิธิรบัทรำบข้อมูลข่ำวสำรที่ส ำคญัอย่ำงเท่ำเทียมกนั โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรทัง้
ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และผ่ำนระบบข่ำวของของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
โดยบำงเรื่องแมว้่ำไม่ไดอ้ยู่ในเกณฑต์ำมทีก่ฎหมำยก ำหนดใหต้้องเปิดเผย แต่หำกบรษิทัฯ เหน็ว่ำมคีวำมจ ำเป็นทีผู่ถ้อื
หุน้ควรไดร้บัทรำบ บรษิทัฯ กจ็ะเปิดเผยขอ้มลูนัน้ โดยเปิดเผยขอ้มลูขำ่วสำรทีถู่กตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ และโปร่งใส 

บรษิทัฯ เปิดเผยขอ้มลูผลกำรด ำเนินงำน นโยบำยกำรบรหิำรงำน กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกันและกำรซือ้ขำย
ทรพัยส์นิทีส่ ำคญั ตลอดจนขอ้มูอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นต่อกำรตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มัน่ใจและเชื่อมัน่ว่ำโครงสรำ้ง
กำรด ำเนินงำนมคีวำมโปร่งใส และตรวจสอบได ้พรอ้มด ำเนินงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อสรำ้งควำมเจรญิเตบิโตอย่ำง
ยัง่ยนื สรำ้งผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำทีเ่หมำะสมและต่อเนื่อง  
 

การป้องกนัการใช้ข้อมูลภายใน 
ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่20 กุมภำพนัธ ์2562 มมีตอินุมตันิโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยใน

ของบรษิทัและจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร คอื ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และลกูจำ้งของบรษิทัฯ และบรษิทั
ย่อยทีไ่ดร้บัทรำบขอ้มลูภำยใน ทีเ่ป็นสำระส ำคญัซึง่มผีลหรอือำจมผีลต่อกำรเปลีย่นแปลงรำคำหลกัทรพัยจ์ะต้องงดกำร
ซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วง 30 วนัก่อนทีง่บกำรเงนิหรอืขอ้มลูภำยในนัน้จะเปิดเผยต่อสำธำรณชน และในช่วง
เวลำ 24 ชัว่โมงภำยหลงัจำกที่ขอ้มูลดงักล่ำวของบริษัทฯ ได้เปิดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว โดยผู้ที่เกี่ยวข้องกบัขอ้มูล
ดงักล่ำวจะต้องไม่เปิดเผยขอ้มูลนัน้ให้ผู้อื่นทรำบจนกว่ำจะได้มกีำรแจง้ขอ้มูลนัน้ต่อตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
และ/หรอื ต่อสำธำรณชนเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

ทัง้นี้ เลขำนุกำรบรษิทัไดจ้ดัท ำก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัประจ ำปี และจดัส่งใหก้รรมกำรบรษิทั 
ทุกท่ำนเป็นกำรล่วงหน้ำ  เพื่อทรำบถงึระยะเวลำทีค่วรงดเวน้กำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ อกีทัง้เลขำนุกำรบรษิทัท ำจดหมำย
ใหท้รำบทุกครัง้ถงึระยะเวลำทีค่วรงดเวน้กำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ก่อนเปิดเผยงบกำรเงนิ เพื่อป้องกนักำรใชข้อ้มูลภำยใน   
ในกรณีทีก่รรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรระดบัสงูประสงคท์ีจ่ะซื้อ ขำย โอน หรอืรบัโอนหลกัทรพัยข์องบรษิทั บรษิทัฯ ได้
ก ำหนดใหบุ้คคลดงักล่ำว ด ำเนินกำรแจง้ควำมประสงคว์่ำจะด ำเนินกำรดงักล่ำวต่อเลขำนุกำรบรษิทัอย่ำงน้อย 1 วนั ก่อน
ด ำเนินกำรดงักล่ำว 

(นโยบายการใชข้อ้มลูภายในบรษิทั ไดป้ระกาศใชแ้ละเผยแพร่นโยบายดงักล่าวใหก้บัพนักงาน ผูถ้อืหุน้ และบุคคลทัว่ไป 
ไดร้บัทราบผ่านเวบ็ไซต์บรษิทัฯ ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ”์  หมวดการก ากบัดูแลกจิการ : รายงานการก ากบัดูแลกจิการและ
เอกสารดาวน์โหลด : นโยบายการใชข้อ้มลูภายในบรษิทั) 
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 การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่20 กุมภำพนัธ ์2562 มมีตอินุมตันิโยบำยเกีย่วกบักำรป้องกนั
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์และจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยคำดหวงัใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทั
มกีำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ย่ำงมปีระสทิธภิำพ โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได ้ก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั  
และเป็นกำรสรำ้งควำมเชื่อมัน่ใหแ้ก่ลูกค้ำ และผูเ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ำย บรษิทัจงึไดจ้ดัท ำนโยบำยเกีย่วกบักำรป้องกนัควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์บนหลกักำรที่ว่ำกำรตดัสนิใจใดๆ ในกำรด ำเนินกจิกรรมทำงธุรกจิจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงกำรกระท ำที่ก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ โดย
ก ำหนดใหผู้ท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งหรอืมสี่วนได้เสยีกบัรำยกำรทีพ่จิำรณำต้องแจ้งใหบ้รษิทัทรำบถงึควำมสมัพนัธห์รอืกำรมี
สว่นไดเ้สยีของตนในรำยกำรดงักล่ำว และตอ้งไม่เขำ้ร่วมในกำรพจิำรณำ รวมถงึไม่มอี ำนำจในกำรอนุมตัธิุรกรรมนัน้ๆ 

(นโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ไดป้ระกาศใชแ้ละเผยแพรน่โยบายดงักล่าวใหก้บัพนกังาน ผู้
ถอืหุน้ และบุคคลทัว่ไป ไดร้บัทราบผ่านเวบ็ไซต์บรษิทัฯ ภายใต้หวัขอ้ “นักลงทุนสมัพนัธ์”  หมวดการก ากบัดูแลกจิการ : รายงาน
การก ากบัดแูลกจิการและเอกสารดาวน์โหลด : นโยบายเกีย่วกบัการป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์) 

 

 การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่ 
ในปี 2564 คณะกรรมกำรบรษิทัได้ทบทวนนโยบำยปฏบิตัติำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรคอรร์ปัชัน่ โดยก ำหนดเป็น

ลำยลกัษณ์อกัษรเพื่อเป็นแนวทำงปฏบิตัิ ซึ่งได้รบัอนุมตัิจำกประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 25 
กุมภำพนัธ ์2564 โดยไดด้ ำเนินกำรจดัท ำ “นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ภำยในองคก์ร” (Anti-corruption Policy) 
และไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่3/2564 เมื่อวนัที ่11 สงิหำคม 2564 ใหจ้ดัท ำ “แนวทำงปฏบิตัิ
ตำมนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่”  เป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึง่บรษิทัและบรษิทัในเครอืมคีวำมตระหนักยดึมัน่
กำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมคีุณธรรม มคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
รวมถึงจรรยำบรรณทำงธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งเป็นกำรสนับสนุนกำรเติบโตอย่ำงยัง่ยืนให้แก่บริษัทฯ โดยนโยบำย
ดงักล่ำวใหข้ยำยไปถงึตวัแทน คู่สญัญำหรอืบุคคลใดทีก่ระท ำกำรในนำมของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย   
 กรรมกำรกลุ่มบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนักงำน จะไม่เรยีกรอ้ง ด ำเนินกำร หรอืยอมรบักำรคอรร์ปัชัน่ ทุกรูปแบบ
ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทัง้โดยทำงตรงและทำงออ้ม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อน และคนรูจ้กั โดยครอบคลุมถงึธุรกจิของกลุ่ม
บรษิทัและทุกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัไดก้ ำหนดแนวปฏบิตั ิและบทบำทหน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบ ตลอดจนจดัให้
มกีำรสอบทำน และทบทวนกำรปฏบิตัิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่นี้อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกบักำร
เปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  

(นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน่ภายในองค์กร (Anti-corruption Policy)  และแนวทางปฏิบตัิตามนโยบายการ
ต่อต้านการทุจรติคอรร์ปัชัน่ ไดป้ระกาศใช้และเผยแพร่นโยบายดงักล่าวใหก้บัพนักงาน ผูถ้อืหุน้ และบุคคลทัว่ไป ไดร้บัทราบผ่าน
เวบ็ไซต์บรษิทัฯ ภายใต้หวัขอ้ “นักลงทุนสมัพนัธ์”  หมวดการก ากบัดูแลกจิการ : รายงานการก ากบัดูแลกจิการและเอกสารดาวน์
โหลด) 
 

มาตรการด าเนินการผูท่ี้ไม่ท าตามนโยบาย 
บรษิทัฯ ก ำหนดมำตรกำรด ำเนินกำรกบัผูท้ีก่ระท ำไม่เป็นไปตำมนโยบำยและแนวปฏบิตัขิองบรษิทัฯ คอื หำกมี

กำรกระท ำอนัฝ่ำฝืนระเบยีบปฏบิตั ิบรษิทัฯ จะถอืเป็นควำมผดิทำงวนิยัตำมขอ้บงัคบักำรท ำงำนของบรษิทัฯ กฎระเบยีบ
ของบรษิทั โดยจะพจิำรณำลงโทษตำมควรแก่กรณี ตัง้แต่ กำรตกัเตอืนดว้ยวำจำ กำรตกัเตอืนเป็นหนงัสอื กำรภำคทณัฑ ์
ตลอดจนกำรเลกิจำ้งใหพ้น้สภำพกำรเป็นพนกังำน 
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6.2 จรรยาบรรณธรุกิจ 
ที่ประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 20 กุมภำพนัธ์ 2562 มีมติอนุมตัิหลกัจรรยำบรรณในกำร

ด ำเนินธุรกจิ และจดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร เพื่อสร้างความยัง่ยนืแก่ธุรกจิและรกัษาประโยชน์ของผูม้สี่วนได้เสยีและ
สงัคม เปิดโอกาสใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีแสดงความเหน็เกีย่วกบัการด าเนินกจิการ เพื่อเป็นกลไก และกระบวนการทีจ่ะดแูลให้
มกีารด าเนินกจิการอย่างจรงิจงั น าไปสู่การเป็นองคก์รธรรมาภบิาลทีแ่ทจ้รงิ ซึง่ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัจะตอ้ง
ยดึถอืเป็นแนวทางในการปฏบิตังิานในฐานะตวัแทนของบรษิทัฯ ดงันี้ 

1. ปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั 
2. ปฏบิตัติามนโยบาย “การก ากบัดแูลกจิการทีด่”ี และ “หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิ” 
3. ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย ์สจุรติ มคีุณธรรม และความรบัผดิชอบ 
4. ปฏบิตัตินเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีทีม่คีวามรู ้ความช านาญ และความระมดัระวงัรอบคอบ 
5. ค านึงถงึผลประโยชน์และผลกระทบจากการด าเนินงานขององค์กรดว้ยความเสมอภาคและเป็นธรรมทาง

สงัคมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั 
6. เกบ็รกัษาความลบั และไม่ใชข้อ้มลูภายในหรอืขอ้มลูอนัเป็นความลบั เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรอื

ผูอ้ื่นในทางทีม่ชิอบ 
7. สรา้งระบบงานทีเ่ขม้แขง็ เพื่อป้องกนัการทุจรติผ่านระบบการตรวจสอบภายใน 
8. ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทัว่ทัง้องคก์ร มสีว่นร่วมในการต่อตา้นการทุจรติ รายงานความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ การสือ่สารอย่างมปีระสทิธผิล สง่เสรมิคุณภาพชวีติในการท างาน 
9. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีช่องทางการร้องเรียนและรับฟังความคิดเห็นและมีมาตรการคุ้มครอง           

ผูร้อ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบาะแส 
10. เปิดเผยขอ้มลูดว้ยความโปร่งใสและความเชื่อถอืไดต่้อผูถ้อืหุน้ 

 

บรษิัทฯ ได้เผยแพร่หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิกบัผู้มสี่วนได้เสยีและสงัคม ให้กบัพนักงำน ผู้ถือหุน้ 
และบุคคลทัว่ไปไดร้บัทรำบผ่ำนเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ ภำยใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ”์  หมวดกำรก ำกบัดแูลกจิกำร : รำยงำน
กำรก ำกบัดแูลกจิกำรและเอกสำรดำวน์โหลด : จรรยำบรรณกำรด ำเนินธุรกจิ  

(หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ โปรดพิจารณาตามเอกสารแนบ 5) 
 

6.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัของนโยบาย แนวปฏิบติั และระบบการก ากบัดูแล
กิจการในรอบปีท่ีผ่านมา  

 

6.3.1 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญัเก่ียวกบัการทบทวนนโยบาย แนวปฏิบติั และระบบการ
ก ากบัดแูลกิจการ หรอืกฎบตัรคณะกรรมการในรอบปีท่ีผา่นมา 
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรสร้ำงระบบกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี และมุ่งมั น่ที่จะยกระดบั

มำตรฐำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้ วยควำมโปร่งใส            
มปีระสทิธภิำพ มัน่คง และเจรญิเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื ตลอดจนเพิม่มูลค่ำทำงเศรษฐกจิและควำมมัง่คัง่ในระยะยำวใหแ้ก่     
ผูถ้อืหุน้ และสรำ้งควำมเป็นเป็นธรรมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย โดยมนีโยบำยในกำรบรหิำรงำนภำยใตส้ภำวะเศรษฐกจิ
และสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงอย่ำงสมดุล และสอดคลอ้งตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน 

คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้กีำรทบทวนหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัฯ เป็นประจ ำทุกปี โดยไดม้กีำร
ปรบัปรุงและจดัท ำนโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีทัง้ 8 หลกัปฏบิตั ิเพื่อใหส้อดคลอ้งกบั “หลกักำรก ำกบัดู
และกิจกำรที่ดีส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (Corporate Governance Code : CG Code)” ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ซึง่ไดร้บักำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่
1/2562 เมื่อวนัที่ 20 กุมภำพนัธ์ 2562 เพื่อให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกคนยดึถือเป็นแนวทำงปฏบิตัิงำน 
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และคณะกรรมกำรบรษิทัไดม้กีำรทบทวนกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยก ำหนดคุณสมบตักิรรมกำรอสิระให ้
เขม้งวดกว่ำขอ้ก ำหนดขัน้ต ่ำของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน  โดยก ำหนดใหก้รรมกำรอสิระถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50 
ของจ ำนวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิัทใหญ่  บรษิัทย่อย  บรษิัทร่วม  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  หรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ให้นับรวมกำรถอืหุน้ของผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งของกรรมกำรอสิระรำยนัน้ๆ ด้วย  ซึ่งได้รบักำร
อนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่5/2563 เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิำยน 2563   

คณะกรรมกำรบรษิัทตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่ในฐำนะผู้น ำองค์กร จงึได้พจิำรณำและทบทวนกำรน ำ CG 
Code ไปปรบัใช้ตำมบรบิททำงธุรกจิของบรษิัทฯ เป็นประจ ำทุกปี เพื่อสร้ำงคุณค่ำให้กบักจิกำรอย่ำงยัง่ยนื โดยได้
ประเมนิกำรปฏบิตัติำมหลกัปฏบิตัใิน CG Code แต่ละขอ้ เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำมกีระบวนกำรทีไ่ดป้รบัใช ้หรอืมแีผนพฒันำที่
เหมำะสมกบัธุรกจิแลว้ 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดใ้หค้วำมส ำคญักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีโดยเหน็ว่ำหลกักำรดงักล่ำวก่อใหเ้กดิประโยชน์กบั
บรษิทัในกำรพฒันำองคก์ร และไดน้ ำหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีนของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทยมำปฏบิตัอิย่ำงต่อเนื่อง แต่ยงัมบีำงเรื่องทีบ่รษิทัยงัไม่ไดป้ฏบิตัไิดค้รบทุกขอ้ คอื  

คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตัง้ CG Committee 
บริษัทฯ มีเลขำนุกำรบริษัทและฝ่ำยก ำกบัดูแลกิจกำร ที่สำมำรถปฏิบตัิงำนได้อย่ำงเต็มที่และปฏิบตัิตำม

หลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ตีำมหลกักำรของ CG 
 

6.3.2 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเรือ่งอ่ืนๆ 
 

 
 

SCM ได้รบัคะแนนการประเมิน 
การก ากบัดแูลกิจการในระดบั 5 ดาว  “ดีเลิศ” 

 
 
 

         จำกโครงกำรส ำรวจกำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทัจดทะเบยีนไทย (CGR) ประจ ำปี 2564 
         จดัโดย สมำคมสง่เสรมิกรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) โดยกำรสนบัสนุนจำกตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 
 

 
 

SCM ได้รบัคะแนนการประเมินเตม็ 100 คะแนน 
จำกผลกำรประเมนิคุณภำพ 

กำรจดัประชมุสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 (AGM Checklist) 
จำกสมำคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย 
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คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีโดยประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม และมคีวำม
รบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีแลว้ บรษิทัฯ ยงัไดป้ฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีครอบคลุมเนื้อหำ 5 
หมวด ไดแ้ก่ หมวดสทิธขิองผูถ้อืหุน้ หมวดกำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำวเท่ำเทยีมกนั  หมวดบทบำทของผูม้สีว่นไดเ้สยี  
หมวดกำรเปิดเผยขอ้มลูและควำมโปร่งใส  และหมวดควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 
 

หมวดท่ี 1 สิทธิของผูถื้อหุ้น  (Rights of Shareholders) 
 บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยเปิดโอกำสใหถ้อืหุน้มสี่วนในกำรดูแลกจิกำรและใหค้วำมเหน็
เกีย่วกบักำรด ำเนินกจิกำรใหม้ำกขึน้ โดยใหค้วำมส ำคญักบัแนวปฏบิตัทิีด่สี ำหรบักำรประชุมผูถ้อืหุน้ ในเรื่องคุณภำพของ
หนงัสอืเชญิประชุม คุณภำพของรำยงำนกำรประชุมและบทบำทและกำรเขำ้ร่วมประชุมของประธำนและกรรมกำรชุดย่อย
ต่ำงๆ ไวใ้นรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทรำบผลของกำรประชุมและสำมำรถตรวจสอบควำมถูกตอ้ง 
ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและเวบ็ไซต์ของบรษิทั ภำยใน 14 วนันับจำกวนัประชุม อกีทัง้ยงัคง
ด ำเนินกำรในดำ้นสทิธขิองผูถ้อืหุน้ เพื่อควำมยัง่ยนื 
 คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนักและเคำรพในสทิธแิห่งควำมเป็นเจำ้ของของผูถ้อืหุน้ ไม่มกีำรกระท ำใดๆ อนัเป็น
กำรละเมดิหรอืลดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุน้ โดยปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนัและท ำหน้ำทีดู่แลผลประโยชน์ของผูถ้อื
หุน้อย่ำงเป็นธรรม ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสรมิใหผู้้ถอืหุน้ทุกกลุ่มไม่ว่ำเป็นผูถ้อืหุน้ในประเทศหรอืต่ำงประเทศ ทัง้ที่
เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูถ้อืหุน้รำยย่อย หรอืผูถ้อืหุน้ประเภทสถำบนัไดใ้ชส้ทิธขิองตน ทัง้สทิธขิ ัน้พืน้ฐำนของผูถ้อืหุน้ และ
สิทธิอื่นๆ นอกเหนือจำกสิทธิข ัน้พื้นฐำน เพื่อก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มี
นยัส ำคญัต่อบรษิทัฯ ดงันี้  
 การด าเนินงาน ปี 2564 

1. บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหม้กีำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ปีละ 1 ครัง้ ภำยในเวลำไม่เกนิ 4 เดอืน (120 วนั) นบัแต่
วนัสิ้นสุด รอบปีบญัชี โดยก ำหนดวนั เวลำ สถำนที่และวิธีกำร ไม่เป็นอุปสรรคในกำรเข้ำร่วมประชุม 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมสี่วนร่วมในกำร ติดตำมดูแลผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท และในกรณีที่มคีวำมจ ำเป็น
เร่งด่วนต้องเสนอวำระเป็นกรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรอืเกี่ยวกบัผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หรอื
เกี่ยวขอ้งกบัเงื่อนไขหรอืกฎเกณฑ์ กฎหมำยที่ใช้บงัคบัที่ต้องได้รบักำรอนุมตัิจำกผู้ถือหุน้แล้ว บรษิัทฯ    
จะเรยีกประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้เป็นกรณีไป 

 

 

ทัง้นี้ ในปี 2564 บรษิทัฯ จดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ และจดัประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ 1 ครัง้ 
 

2. ในกำรก ำหนดวนัประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จะไม่ก ำหนดกำรประชุมในวนัหยุดนักขตัฤกษ์ วนัหยุดท ำกำร
ของธนำคำรพำณิชย์ โดยจะก ำหนดช่วงเวลำที่เหมำะสม คอื ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. – 17.00 น.  และ
สถำนทีป่ระชุมจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 

บรษิัทฯ ก ำหนดวนัประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 ในวนัพฤหสับดทีี่ 29 เมษำยน 2564  โดยจดั
ประชุมผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) เพยีงรปูแบบเดยีว โดยมสีถำนทีค่วบคุมระบบกำรประชุม ณ หอ้ง
ประชุมของบรษิทัฯ เลขที่ 10/1-2 ถนนรชัดำภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหำนคร โดยเริม่
ประชุมเวลำ 15.00 น. โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละกฎหมำยเกีย่วกบักำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์
พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ บริษัทฯ มีนโนบำยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ในกำรเขำ้ร่วมกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่ำผู้ถือหุ้นอยู่สถำนที่ใดก็สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ ผ่ำนระบบกำรประชุมแบบ             
สือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  
 

3. คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนกัและเคำรพในสทิธแิห่งควำมเป็นเจำ้ของผูถ้อืหุน้ ไม่มกีำรกระท ำใดๆ อนัเป็น
กำรละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยท ำหน้ำที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรม
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสรมิใหผู้ถ้อืหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่ำเป็นผูถ้ือหุน้ในประเทศหรอืต่ำงประเทศ ทัง้ทีเ่ป็น   
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ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้ถือหุ้นรำยย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถำบนัได้ใช้สทิธขิองตน ทัง้สทิธิพื้นฐำนของ        
ผู้ถือหุ้น สทิธิในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ และสทิธิในกำรเข้ำร่วมประชุมเพื่อ
ก ำหนดทศิทำงกำรด ำเนินงำนและตดัสนิใจในเรื่องทีม่ผีลกระทบทีม่นียัส ำคญัต่อบรษิทัฯ 
 

4. ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหม้ขี ัน้ตอนในกำรประชุมอย่ำง
ถูกต้องตำมกฎหมำย และค ำนึงถงึควำมสะดวก สทิธแิละควำมเท่ำเทยีมกนัของผูถ้อืหุน้เป็นหลกั โดยใน
กำรลงทะเบยีนเพื่อเขำ้ร่วมประชุม บรษิทัฯ ไดจ้ดัลงทะเบยีนล่วงหน้ำก่อนกำรประชุมไม่น้อยกว่ำ 2 ชัว่โมง 
และต่อเนื่องจนกว่ำกำรประชุมจะแลว้เสรจ็  โดยในกำรลงทะเบยีนบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ ี
- จดัเตรยีมบุคลำกรอย่ำงเพยีงพอส ำหรบักำรลงทะเบยีนเขำ้ร่วมประชุม 
- จดัเตรยีมอำกรแสตมป์ส ำหรบัตดิหนังสอืมอบฉันทะ โดยไม่คดิค่ำใช้จ่ำยไวบ้รกิำรแก่ผูถ้ือหุน้ทีม่อบ

ฉนัทะใหผู้อ้ื่นมำประชุมแทนตน 
- จดัเตรยีมระบบกำรลงคะแนนเสยีงในทุกวำระกำรประชุมผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ส ำหรบัผูถ้อื

หุน้ทุกรำยเพื่อใชใ้นกำรลงคะแนนเสยีง 
 

5. กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ ในวำระเลอืกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรทีอ่อกตำมวำระ บรษิทัฯ
ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล ทัง้นี้ เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้มี
สทิธเิลอืกตัง้กรรมกำรทีต่้องกำรไดอ้ย่ำงแทจ้รงิ โดยบรษิทัฯ ไดแ้นบรำยละเอยีดเกีย่วกบักรรมกำรแต่ละ
คนทีไ่ดร้บักำรเสนอเขำ้รบักำรเลอืกตัง้ทีม่ขีอ้มลูทีเ่พยีงพอทีผู่ถ้อืหุน้สำมำรถใชป้ระกอบพจิำรณำ 
 

6. คณะกรรมกำรบรษิัทให้สทิธผิู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิัทเป็นประจ ำทุกปี น ำเสนอ
นโยบำยและหลกัเกณฑ์และขัน้ตอนเสนอค่ำตอบแทน โดยชี้แจงองค์ประกอบ และเสนอค่ำตอบแทน
กรรมกำรในแต่ละคณะและแต่ละต ำแหน่งทุกรปูแบบ แยกเป็น ค่ำตอบแทนทีจ่่ำยเป็นรำยเดอืน เบีย้ประชุม
ต่อครัง้ทุกครำวทีเ่ขำ้ร่วมประชุม และสทิธปิระโยชน์อื่นใด ซึง่มขีอ้มูลทีเ่พยีงพอทีใ่ชป้ระกอบกำรพจิำรณำ 
ใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำเป็นประจ ำทุกปี 
 

7. ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปีทุกครัง้ บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหม้วีำระกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละกำร
ก ำหนดค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัช ีโดยเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตั ิโดยมรีำยละเอยีดเกีย่วกบัผูส้อบ
บญัชทีีเ่สนอเขำ้รบักำรแต่งตัง้ รวมทัง้รำยละเอยีดเกีย่วกบัค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัชทีีม่ขีอ้มลูเพยีงพอที่
ผูถ้อืหุน้สำมำรถใชป้ระกอบกำรพจิำรณำ 

 

8. คณะกรรมกำรบรษิทัสง่เสรมิกำรน ำเทคโนโลยมีำใชใ้นกำรประชมุผูถ้อืหุน้ เพื่อใหเ้กดิควำมถูกตอ้ง รวดเรว็
มกีำรลงมตเิป็นแต่ละรำยกำร เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงเลอืกตัง้กรรมกำรบรษิทัเป็นรำยบุคคล 

 

9. ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ผ่ำนสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) กำรนับองคป์ระชุม นับคะแนนเสยีง ตรวจสอบผล
ของมต ิและผลของกำรลงคะแนนเสยีง เป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกตอ้งตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
โดยเป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละกฎหมำยเกีย่วกบักำรประชุมผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 

 

10. ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 คณะกรรมกำรบรษิทัเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุ
เป็นวำระกำรประชุม ระหว่ำงวนัที่ 1 ธนัวำคม – 30 ธนัวำคม 2563 พร้อมทัง้ระบุวิธกีำรและขัน้ตอนที่
ชดัเจน โดยเผยแพร่ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษไว้ในเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ ภำยใต้หวัขอ้ “นักลงทุน
สมัพนัธ์” หมวดข้อมูลผู้ถือหุ้น : กำรประชุม พร้อมทัง้ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

ทัง้นี้ ในช่วงเวลำดงักล่ำวไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุมแต่อย่ำงใด 
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11. ส ำหรบัผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถำบนัหรอืผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดยีน 
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝำกและดูแลหุ้น บริษัทฯ ได้อ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสริมให้        
ผูถ้อืหุน้รวมถงึนักลงทุนสถำบนัเขำ้ร่วมประชุม โดยเป็นผูป้ระสำนงำนเรื่องเอกสำรและหลกัฐำนทีจ่ะต้อง
แสดงก่อนเขำ้ร่วมประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อใหก้ำรลงทะเบยีนในวนัประชุมเป็นไปอย่ำงสะดวก รวดเรว็
ยิง่ขึน้  

 

12. ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 บริษัทฯ ได้ก ำหนดวำระกำรประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ 
อย่ำงชดัเจน และบรษิัทฯ ด ำเนินกำรประชุมผู้ถือหุ้นตำมล ำดบัระเบยีบวำระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสอืเชิญ
ประชุม ไม่มกีำรสลบัวำระ และไม่มกีำรเพิม่วำระหรอืเปลี่ยนแปลงขอ้มูลส ำคญัโดยไม่ได้แจ้งให้ผูถ้ือหุน้
ทรำบล่วงหน้ำ และจดัสรรเวลำให้เหมำะสมเพยีงพอกบักำรน ำเสนอประเดน็ต่ำงๆ ของแต่ละวำระ และ
ประธำนทีป่ระชุมเปิดโอกำสใหผู้้ถอืหุน้ซกัถำม แสดงควำมคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะ หรอืตัง้ค ำถำมในแต่ละ
วำระต่ำงๆ อย่ำงเป็นอิสระอย่ำงเต็มที่ พร้อมทัง้มีกำรบนัทึกประเด็นค ำถำมค ำตอบไว้ในรำยงำนกำร
ประชุมผูถ้อืหุน้อย่ำงชดัเจน 

 

หำกมผีูถ้อืหุน้ประสงคจ์ะเพิม่วำระระหว่ำงกำรประชุมเพื่อพจิำรณำเรื่องอื่นนอกเหนือจำกทีก่ ำหนดไว้ใน
หนงัสอืเชญิประชุม จะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของผูถ้อื
หุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 

ในปี 2564 มผีูถ้อืหุน้หนึ่งรำยซกัถำม โดยประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเป็นผูช้ีแ้จงและตอบขอ้ซกัถำม และได้
บนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
 

13. บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัในทุกเรื่องทุกประเดน็ที่ก ำหนดในกฎหมำย และอำจมผีลกระท ำต่อทศิทำงกำร
ด ำเนินงำนกจิกำรของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะก ำหนดวำระกำรประชุมผูถ้อืหุน้ไวเ้ป็นเรื่องๆ อย่ำงชดัเจน 
เพื่อรบัรอง เพื่อทรำบ  พจิำรณำอนุมตั ิโดยในแต่ละวำระทีเ่สนอในหนังสอืนัดประชุม จะมคีวำมเป็นมำ     
ซึ่งจะกล่ำวถึงวตัถุประสงค์ เหตุผล และควำมเหน็คณะกรรมกำรบรษิัทในแต่ละวำระไว้ให้อย่ำงชดัเจน    
พรอ้มทัง้เอกสำรประกอบ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดพ้จิำรณำโดยละเอยีด ซึง่ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี
วำระส ำคญัๆ เช่น 
- วาระกรรมการ : ไดแ้ยกเรื่องกำรเลอืกตัง้กรรมกำรและค่ำตอบแทนกรรมกำรออกเป็นแต่ละวำระ 

- การแต่งตัง้กรรมการบริษัท : บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล    
โดยมขีอ้มลูเบือ้งตน้ของบุคคลทีเ่สนอใหเ้ลอืกตัง้  ไดแ้ก่ 1. ชื่อ-นำมสกุล  2. อำยุ  3. ประวตักิำรศกึษำ
ประวตัิกำรท ำงำน 4. กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอื่นโดยระบุไว้ชดัเจน หำกเป็นบริษัทที่ประกอบ
กจิกำรอนัมสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบรษิทัฯ 5. หลกัเกณฑ์และวธิกีำร
สรรหำ โดยไดผ้่ำนกำรพจิำรณำกลัน่กรองจำกคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ซึง่ดูถงึ
ควำมเหมำะสมดำ้นคุณวุฒ ิประสบกำรณ์ และควำมเชีย่วชำญหลำกหลำยวชิำชพี มวีสิยัทศัน์ เป็นผูม้ี
คุณธรรม และมปีระวตักิำรท ำงำนทีไ่ม่ด่ำงพร้อย และมคีวำมสำมำรถในกำรแสดงควำมคดิเหน็อย่ำง
เป็นอสิระ รวมถงึผลกำรปฏบิตังิำนในฐำนะกรรมกำรบรษิทัฯ ในช่วงทีผ่่ำนมำ และกำรเขำ้ร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัท 6. ประเภทกรรมกำรที่เสนอ 7. วนั เดอืน ปี ที่ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำร
บรษิทั 

- ค่าตอบแทนกรรมการ :  คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูพ้จิำรณำวงเงนิและ
จัดสรร โดยพิจำรณำก ำหนดจ่ำยในรูปแบบของค่ำตอบแทนรำยเดือน และค่ำเบี้ยประชุมต่อครัง้        
ทุกครำวทีเ่ขำ้ร่วมประชุม โดยกลัน่กรองรำยละเอยีดถงึควำมเหมำะสมกบัภำระหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ 
ผลงำน และเปรยีบเทยีบกบัรษิทัในธุรกจิทีค่ลำ้ยคลงึกนั และประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกกรรมกำร



 
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                สว่นที ่2 : การก ากบัดแูลกจิการ 

127 
 

รวมถึงควำมเหมำะสมของจ ำนวนคณะกรรมกำรบรษิัท ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์กำร
ก ำหนดค่ำตอบแทน ทัง้นี้ บริษัทได้เสนอค่ำตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิเป็นประจ ำทุกปี 
แบ่งเป็นค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิคอืค่ำตอบแทนรำยเดอืน และค่ำเบีย้ประชุม และไม่มคี่ำตอบแทนอื่น
หรอืสทิธปิระโยชน์อื่นๆ  และเปิดเผยค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็นรำยบุคลไวใ้นขอ้ “8.1.2 กำรเขำ้ร่วม
ประชุมและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรรำยบุคคล" 

- การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี : ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมกำร 
พนักงำน ลูกจำ้งหรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งใดๆ ในบรษิทั เป็นผูม้คีวำมเชีย่วชำญ มมีำตรฐำนกำรตรวจสอบ
เป็นที่ยอมรบั มีควำมเป็นอิสระ และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตำมข้อบงัคบัของบริษัท และส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ซึง่บรษิทัฯ ไดใ้หร้ำยละเอยีดเกีย่วกบัชื่อผู้สอบ
บญัช ี ส ำนกังำนสอบบญัช ีควำมเป็นอสิระ  ค่ำตอบแทน เหตุผลกำรคดัเลอืกผูส้อบบญัช ีคุณภำพของ
กำรปฏิบตัิงำนในช่วงปีที่ผ่ำนมำ และควำมสมัพนัธ์กบับรษิัท  จ ำนวนปีที่ท ำหน้ำที่เป็นผู้สอบบญัชี
ให้กบับรษิัทฯ ขอ้มูลเปรยีบเทยีบค่ำตอบแทนของผู้สอบบญัชรีะหว่ำงปีปัจจุบนักบัปีที่ผ่ำนมำ  และ
ค่ำบริกำรอื่นที่มีกำรรบับริกำรจำกส ำนักงำนสอบบญัชทีี่ผู้สอบบญัชีสงักดัอยู่ ทัง้ของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย โดยได้ผ่ำนกำรพจิำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งได้ชี้แจงไว้ในขอ้ 
“7.6.3 ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัช”ี  

- การจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล : บรษิทัฯ ไดใ้หร้ำยละเอยีดเกีย่วกบักำรจดัสรรก ำไร กำร
จ่ำยเงนิปันผล นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล  อตัรำเงนิปันผลที่เสนอจ่ำย ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำร
จ่ำยเงนิปันผลของบรษิทัฯ และมกีำรเปรยีบเทยีบเงนิปันผลทีจ่่ำยระหว่ำงปีปัจจุบนักบัปีทีผ่่ำนมำ กรณี
ไม่จ่ำยเงนิปันผลจะระบุถงึสำเหตุดงักล่ำว 

 

14. ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ทุกครัง้ บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรจดัส่งหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ พรอ้มเอกสำรขอ้มูล
ประกอบกำรประชุม โดยมรีำยละเอยีดขอ้มูลของแต่ละวำระครบถ้วน พรอ้มวตัถุประสงค์และเหตุผลและ
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรประกอบในแต่ละวำระอย่ำงชดัเจน เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้พจิำรณำอย่ำงละเอยีด  

 

15. ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ ก่อนเริม่กำรประชุมตำมวำระ ผูด้ ำเนินกำรประชุมท ำหน้ำทีแ่จง้จ ำนวนและสดัสว่น  
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขำ้ร่วมประชุม พรอ้มชีแ้จงใหท้รำบถงึวธิกีำรลงคะแนน และวธิกีำรนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้
ที่ต้องลงมตใินแต่ละวำระตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และกล่ำวแนะน ำคณะกรรมกำรบรษิทั 
คณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ คณะผู้บริหำรระดบัสูงที่เขำ้ร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น รวมทัง้ยงัแนะน ำ
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตของบรษิทั ประจ ำปี 2564 และประธำนกรรมกำรท ำหน้ำที่ประธำนทีป่ระชุมกล่ำว
เปิดประชุม 
 

กำรแจง้ผลกำรนบัคะแนนในกำรประชุม สรุปไดด้งันี้ 
• ก ำหนดสทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมเป็นไปตำมจ ำนวนหุน้ทีผู่ถ้อืหุน้ถอือยู่  โดยหนึ่งหุน้มสีทิธเิท่ำกบัหนึ่ง

เสยีงและไม่มหีุน้ใดมสีทิธพิเิศษทีจ่ะจ ำกดัสทิธผิูถ้อืหุน้รำยอื่น  
• กำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระของกำรประชุมผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  ใหท้ีป่ระชุมพจิำรณำ

ลงมตใินแต่ละวำระโดยลงคะแนนเสยีง “เหน็ดว้ย”  “ไม่เหน็ดว้ย” หรอื “งดออกเสยีง” ในเวลำทีก่ ำหนด  
หำกผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะไม่ด ำเนินกำรลงคะแนนเสยีงในระยะเวลำทีก่ ำหนด จะถอืว่ำมมีตเิป็น
เอกฉันท์ อนุมตัิเห็นด้วยกบัวำระที่คณะกรรมกำรบริษัทน ำเสนอ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสยีในเรื่องใด      
จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ ส ำหรบัวำระเลอืกตัง้กรรมกำรบรษิัทก ำหนดให้เป็นกำร
เลอืกตัง้ลงคะแนนเสยีงเป็นรำยบุคคล มกีำรแสดงผลกำรลงมตบินจอภำพใหผู้ถ้อืหุน้รบัทรำบพรอ้มกนั 
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เพื่อให้เกดิควำมถูกต้อง รวดเรว็ สำมำรถประกำศผลคะแนนได้ทนัทหีลงัจำกจบกำรพจิำรณำแต่ละ
วำระ 
 

16. คณะกรรมกำรบรษิทัจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ทีไ่ดบ้นัทกึถูกตอ้งครบถว้นตำมทีป่ระชุม โดยขอ้มลู
ทีไ่ดด้ ำเนินกำรบนัทกึในรำยงำนกำรประชุม ซึง่สำระส ำคญัประกอบดว้ย วธิกีำรลงคะแนนและนบัคะแนน 
รำยชื่อกรรมกำรบรษิทั กรรมกำรชุดย่อยและผูบ้รหิำรทีร่่วมประชุมและไม่ร่วมประชุมรวมทัง้สำเหตุกำรลำ
ประชุม ผูส้อบบญัช ีมตทิีป่ระชุมพรอ้มทัง้คะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีงในทุกๆ วำระ
ที่ต้องมกีำรลงคะแนนเสยีง ประเดน็ค ำถำมของผู้ถือหุ้น รวมทัง้ชื่อ-นำมสกุล และค ำตอบจำกกรรมกำร
บรษิทัและผูบ้รหิำรไวใ้นรำยงำนกำรประชุมอย่ำงชดัเจน เปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ หลงัจำกเสรจ็สิน้
กำรประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมัน่ใจว่ำองค์ประกอบของกำรจัดประชุม ตัง้แต่กำรตรวจสอบเอกสำร กำร
ลงทะเบยีน กำรนับจ ำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ เพื่อนับเป็นองค์ประชุม กำรด ำเนินกำรประชุม
เป็นไปตำมระเบยีบวำระทีก่ ำหนดไม่มกีำรเพิม่วำระอื่นๆ ทีไ่ม่ได้ก ำหนดไวล่้วงหน้ำในหนังสอืนัดประชุม 
ตลอดจนกำรนับคะแนนเสยีง และกำรสรุปมตขิองทีป่ระชุมเป็นไปอย่ำงโปร่งใส ถูกต้องตำมกฎหมำยและ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
 

17. คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรประชุมผู้ถือหุ้น  โดยถือเป็นหน้ำที่ที่จะต้องเขำ้ร่วมประชุม      
ทุกครัง้ยกเว้นเจบ็ป่วยหรอืติดภำรกจิส ำคญั ซึ่งผู้ถือหุ้นสำมำรถซกัถำมประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อย
ต่ำงๆ ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งได ้
 

ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 กรรมกำรบรษิัทมทีัง้สิ้น 7 คน มกีรรมกำรเขำ้ร่วมประชุม    
ทุกคน คิดเป็น 100%  ซึ่งรวมประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรบริหำร ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ ประธำนกรรมกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และผูบ้รหิำรสงูสดุดำ้นบญัชแีละกำรเงนิของบรษิทัฯ และผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
ไดเ้ขำ้ร่วมประชุม เพื่อชีแ้จงตอบขอ้ซกัถำมในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัวำระกำรประชุมหรอืเกีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ 
ได ้

 

18. ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 บรษิทัฯ ปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีคอื บรษิทัฯ 
เปิดเผยมตกิำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ใหส้ำธำรณชนทรำบถงึผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระทัง้ภำษำไทย
และภำษำองักฤษ ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ในวนั
ประชุม ภำยหลงัเสรจ็สิน้กำรประชุม 

 

19. บรษิทัฯ ไม่มนีโยบำยกำรถอืหุน้ไขวใ้นกลุ่มของบรษิทัฯ 
 

20. บรษิทัฯ ไม่มโีครงสรำ้งกำรถอืหุน้แบบปิรำมดิในกลุ่มของบรษิทัฯ 
 

21. คณะกรรมกำรบรษิทัรวมคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ ถอืหุน้รวมกนัเกนิกว่ำรอ้ยละ 25 ของหุน้ที่
ออกจ ำหน่ำยแลว้ของบรษิทั เน่ืองจำก ตอ้งปฏบิตัติำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เรื่องกำรรบัหุน้สำมญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน พ.ศ. 2558 ลงวนัที ่11 พฤษภำคม พ.ศ. 
2558 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) ก ำหนดให้บริษัทฯ สัง่ห้ำมผู้มีส่วนร่วมในกำรบริหำร และ/หรือ          
ผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ น ำหุ้นสำมญัของตนจ ำนวนรวมกนัเท่ำกบัร้อยละ 55 ของทุนที่ช ำระแล้วภำยหลงักำร
เสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุน ออกขำยภำยในก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯ เริม่ท ำกำร
ซื้อขำยในตลำดหลกัทรพัย์ โดยภำยหลงัจำกวนัที่หุ้นของบริษัทฯ ท ำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์      
ครบก ำหนดระยะเวลำ 6 เดอืน บุคคลทีถู่กสัง่หำ้มขำยจะสำมำรถขำยหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ีถู่กสัง่หำ้มขำย
ไดใ้นจ ำนวนรอ้ยละ 25 ของจ ำนวนหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีถู่กสัง่หำ้มขำย และจะสำมำรถขำยส่วนที่
เหลอืทัง้หมดไดเ้มื่อครบก ำหนดระยะเวลำ 1 ปี 
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22. ในกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2564 บรษิัทฯ มผีู้ถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบยีน ทัง้หมดจ ำนวน 
2,343 คน สดัส่วนกำรถอืหุน้ผูถ้อืหุน้รำยย่อย (Free Float)  เท่ำกบัรอ้ยละ 36.55 ของหุน้ทีอ่อกจ ำหน่ำย
แลว้ทัง้หมด  

 

23. บรษิทัฯ ไม่กดีกนัหรอืสรำ้งอุปสรรคในกำรเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถตดิต่อสือ่สำรระหว่ำงกนั 
 

24. กรณีผูถ้อืหุน้จะเขำ้ท ำขอ้ตกลงระหว่ำงกนั (Shareholders Agreement) บรษิทัฯ จะเปิดเผยและดูแลมใิห้
ขอ้ตกลงระหว่ำงผูถ้อืหุน้นัน้สง่ผลกระทบอย่ำงมนียัส ำคญัต่อบรษิทัฯ หรอืผูถ้อืหุน้รำยอื่น 

 

หมวดท่ี 2  การปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั  (Equitable Treatment of Shareholders) 
บรษิทัฯ มุ่งมัน่สรำ้งควำมเท่ำเทยีมกนัใหเ้กดิกบัผูถ้อืหุน้ทุกรำยทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูถ้อืหุน้

รำยย่อย นกัลงทุนสถำบนั หรอืผูถ้อืหุน้ต่ำงชำต ิซึง่เป็นเรื่องทีบ่รษิทัใหค้วำมส ำคญัและไดก้ ำหนดเครื่องมอืทีส่นบัสนุนให้
เกดิควำมเท่ำเทยีมกนั โดยไม่ค ำนึงถงึเพศ อำยุ เชือ้ชำต ิสญัชำต ิศำสนำ ควำมเชื่อ ฐำนะทำงสงัคม ควำมพกิำร หรอื
ควำมคดิเหน็ทำงกำรเมอืง จงึก ำหนดกระบวนกำรทีอ่ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้เขำ้ประชุมไดโ้ดยไม่ยุ่งยำกจนเกนิไป 
และเปิดโอกำสใหโ้ดยไม่มขีอ้จ ำกดั ทัง้นี้ บรษิทัฯ ด ำเนินกำรปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้อย่ำงเท่ำเทยีมกนั ดงันี้ 

 

 การด าเนินงาน ปี 2564 
1. บรษิัทฯ ก ำหนดสทิธอิอกเสยีงในที่ประชุมผู้ถอืหุน้ เป็นไปตำมจ ำนวนหุน้ทีผู่้ถอืหุน้ถืออยู่ โดยหนึ่งหุน้มี

สทิธเิท่ำกบัหนึ่งเสยีง และบรษิทัฯ มหีุน้ประเภทเดยีวคอืหุน้สำมญั โดยไม่มหีุน้ใดทีม่สีทิธพิเิศษทีจ่ะจ ำกดั
สทิธขิองผูถ้อืหุน้รำยอื่น ในกำรออกเสยีงลงคะแนนใหก้ระท ำโดยเปิดเผย ดว้ยวธิเีกบ็บตัรลงคะแนน 
 

2. บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้ทุกรำยในอตัรำทีเ่ท่ำเทยีมกนั  
 

ทัง้นี้กรณีผู้ถือหุ้นอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผล  บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรำยละเอียดกำรจ่ำย         
เงนิปันผลใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และประสำนงำนกบันำยทะเบยีนบรษิัท 
ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั  เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มัน่ใจว่ำจะไดร้บัผลตอบแทนตำมสทิธอิย่ำง
ถูกตอ้งและครบถว้น 
 

3. บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมภำยหลังจำกที่ได้เริ่มกำรประชุมแล้ว โดยมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวำระทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำและยงัไม่ไดล้งมต ิ พรอ้มนับเป็นองคป์ระชุมตัง้แต่วำระทีเ่ขำ้
ร่วมประชุมและออกเสยีงเป็นตน้ไป 
 

4. บรษิทัฯ ดแูลผูถ้อืหุน้ โดยกำรใหร้บัทรำบขอ้มลู ขำ่วสำร ผลกำรด ำเนินงำน และนโยบำยในกำรบรหิำรงำน
อย่ำงสม ่ำเสมอและทนัเวลำ โดยนอกจำกกำรเปิดเผยข้อมูลผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยแลว้ บรษิทัฯ ยงัไดน้ ำขอ้มูลทีส่ ำคญั รวมทัง้ข่ำวสำรต่ำงๆ ทีเ่ป็นปัจจุบนัแสดงไวบ้นเวบ็ไซต์
ของบรษิทัฯ คอื www.successmore.com 

 

5. บรษิทัฯ มุ่งมัน่สรำ้งควำมเท่ำเทยีมกนัใหเ้กดิกบัผูถ้อืหุน้ทุกรำยทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูถ้อื
หุน้รำยย่อย นักลงทุนสถำบนั หรอืผูถ้อืหุน้ต่ำงชำต ิซึง่เป็นเรื่องทีบ่รษิัทฯ ใหค้วำมส ำคญัและได้ก ำหนด
เครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดควำมเท่ำเทียมกัน  โดยไม่ค ำนึงถึงเพศ อำยุ เชื้อชำติ สัญชำติ ศำสนำ       
ควำมเชื่อ ฐำนะทำงสงัคม ควำมพกิำร หรอืควำมคดิเหน็ทำงกำรเมอืง จงึก ำหนดกระบวนกำรที่อ ำนวย
ควำมสะดวกใหผู้ถ้อืหุน้เขำ้ประชุมไดโ้ดยไม่ยุ่งยำกจนเกนิไป และเปิดโอกำสใหโ้ดยไม่มขีอ้จ ำกดั 
 

6. ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 คณะกรรมกำรบรษิทัเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อ
เขำ้รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัทระหว่ำงวนัที ่1 ธนัวำคม – 30 ธนัวำคม 2563 พรอ้มทัง้
ระบุวธิกีำรและขัน้ตอนที่ชดัเจน โดยเผยแพร่ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษไว้ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ 

http://www.successmore.com/
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ภำยใต้หวัขอ้ “นักลงทุนสมัพนัธ”์ หมวดขอ้มลูผูถ้อืหุน้ : กำรประชุม พรอ้มทัง้ไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบผ่ำน
ระบบขำ่วของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 

ทัง้นี้ ในช่วงเวลำดงักล่ำวไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร 
 

7. บริษัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรป้องกนักำรใช้ขอ้มูลภำยในของบริษัทฯ  รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวขอ้ง โดย
บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยในของบรษิทั โดยหำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และลกูจำ้งของ
บรษิัทฯ น ำควำมลบั และ/หรอื ขอ้มูลภำยในของบรษิัทฯ ที่ยงัไม่เปิดเผยต่อสำธำรณชนไปเปิดเผยหรอื
แสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรอืผู้อื่นไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รบัผลตอบแทนหรอืไม่       
กต็ำม รวมทัง้ต้องไม่ท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ โดยใชข้อ้มูลภำยใน โดยบรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่ 
ใหก้บัพนกังำน ผูถ้อืหุน้ และบุคคลทัว่ไปไดร้บัทรำบผ่ำนเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ ภำยใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ”์  
หมวดกำรก ำกบัดแูลกจิกำร : รำยงำนกำรก ำกบัดแูลกจิกำรและเอกสำรดำวน์โหลด : นโยบำยกำรใชข้อ้มูล
ภำยในของบรษิทั 
 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ ยงัได้ก ำหนดโทษส ำหรบักรณีทีม่กีำรฝ่ำฝืนในกำรน ำขอ้มูลภำยในของบรษิทัฯ ไปใช้เพื่อ
ประโยชน์สว่นตวัไวใ้นระเบยีบของบรษิทัฯ โดยมโีทษตัง้แต่กำรตกัเตอืนดว้ยวำจำถงึขัน้เลกิจำ้ง 
 

ในปี 2564 กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำนของบรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมนโยบำยกฎระเบยีบอย่ำงเคร่งครดั      
ไม่ปรำกฏว่ำมกีำรใชข้อ้มลูภำยในของบรษิทัฯ ไปในทำงมชิอบ  
 

8. บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเพื่อใหเ้กดิควำมเท่ำเทยีมกนัในกำรรบัทรำบขอ้มูล เช่น รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั  
บรษิทัไดป้ฏบิตัติำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและ
กำรปฏบิตักิำรของบรษิทัจดทะเบยีนในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และในกรณีทีม่กีำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั
ทีเ่ขำ้ข่ำยต้องเปิดเผยขอ้มูลหรอืขออนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรตำมขัน้ตอนขอ้ก ำหนดของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ และขอ้ก ำหนดของส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยก่อนท ำรำยกำร บรษิทัฯไดเ้ปิดเผย
รำยละเอยีดและเหตุผลของกำรท ำรำยกำรใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะท ำรำยกำรทุกครัง้  
 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ ก ำหนดให้กรรมกำรบรษิัทมสี่วนได้เสยีต้องออกจำกห้องประชุมและ/หรอืงดออกเสยีงใน  
วำระนัน้ เพื่อใหก้รรมกำรบรษิทัทีไ่ม่มสี่วนไดเ้สยีสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ไดอ้ย่ำงเตม็ทีแ่ละมอีิสระใน
กำรลงมต ิ โดยเลขำนุกำรบรษิทัจะแจง้ใหท้ีป่ระชุมทรำบว่ำในวำระดงักล่ำวกรรมกำรบรษิทัทีม่สีว่นได้เสยี
มที่ำนใดบำ้ง เมื่อเสรจ็สิน้กำรประชุมไดเ้ปิดเผย ชื่อ ควำมสมัพนัธข์องบุคคลทีเ่กีย่วโยง กำรก ำหนดรำคำ  
มูลค่ำของรำยกำร และกรรมกำรบรษิทัทีม่คีวำมเหน็ต่ำงจำกควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทั (หำกม)ี  
ต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ตำมเวลำทีก่ ำหนดและไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซดข์องบรษิทัฯ อกีทำง
หนึ่งเพื่อใหเ้กดิควำมโปร่งใส  รวมทัง้มกีำรบนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชุมสำมำรถตรวจสอบได้ 
 

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไม่มกีำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมหลกัเกณฑก์ำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 
 

9. บรษิทัฯ มโีครงสรำ้งกำรถอืหุน้ทีช่ดัเจน โปร่งใส จงึไม่ท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์แก่ฝ่ำยใด
ฝ่ำยหนึ่ง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ ไวใ้นรำยงำนประจ ำปีอย่ำงละเอยีด รวมถงึกำร
เปิดเผยกำรถอืหลกัทรพัยข์องคณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรอย่ำงครบถว้น 
 

10. กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั คณะกรรมกำรบรษิทัไดด้ ำเนินกำรดว้ยควำมรอบคอบ สมเหตุสมผล ค ำนึงถงึ
ผลประโยชน์สูงสุดของบรษิทั  และได้กระท ำอย่ำงยุตธิรรม โดยก ำหนดรำคำเป็นไปตำมรำคำตลำดและ
เป็นไปตำมปกติธุรกิจกำรค้ำและเงื่อนไขกำรค้ำที่เป็นธรรมเสมือนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก     
ด้วยกำรจดัวำงระบบกำรปฏบิตัใินเรื่องดงักล่ำวดว้ยควำมโปร่งใส  และปฏบิตัิตำมหลกัเกณฑข์องตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  โดยบรษิทัฯ ก ำหนดเป็นนโยบำยกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทั 
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และบรษิทัฯ ไดเ้ผยแพร่ใหก้บัพนักงำน ผูถ้อืหุน้ และบุคคลทัว่ไปไดร้บัทรำบผ่ำนเว็บไซตบ์รษิทัฯ ภำยใต้
หวัขอ้ “นักลงทุนสมัพนัธ์”  หมวดกำรก ำกบัดูแลกจิกำร : รำยงำนกำรก ำกบัดูแลกจิกำรและเอกสำรดำวน์
โหลด : นโยบำยกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทั 
 

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไม่มกีำรฝ่ำฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติำมหลกัเกณฑก์ำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 
 

11. บรษิทัฯ ไดอ้ ำนวยควำมสะดวกแก่ผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ซึง่สำมำรถมอบฉันทะ
ให้กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขำ้ประชุมเพื่อเป็นตวัแทนรกัษำสทิธขิองตน 
โดยเฉพำะหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ซึง่เป็นแบบทีผู่ถ้อืหุน้ก ำหนดทศิทำงกำรลงคะแนนได ้ ซึง่ได้แนบไป
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมกับเผยแพร่ลงในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ       
ดำวน์โหลดได ้
 

12. บรษิัทฯ ก ำหนดขอ้ปฏบิตัิเกี่ยวกบัเอกสำรและหลกัฐำนที่ผู้เขำ้ร่วมประชุมต้องน ำมำแสดงก่อนเข้ำร่วม
ประชุมและระเบยีบปฏบิตัใินกำรประชุม ซึ่งรวมถงึเอกสำรทีใ่ชแ้ละขัน้ตอนในกำรมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขำ้
ร่วมประชุมแทน แนบในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมดว้ยตนเอง และ/หรอื ผูร้บั
มอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) สำมำรถจดัเตรยีมเอกสำรและหลกัฐำน เพื่อแสดงตนในกำรเขำ้ร่วมประชุม
ไดอ้ย่ำงถูกต้อง ตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบับรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ ไม่ไดก้ ำหนดเงื่อนไขซึง่มลีกัษณะกดีกนั
หรอืสรำ้งภำระใหผู้ถ้อืหุน้เกนิสมควร 
 

13. ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564  บรษิทัฯ ปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีดงันี้ 
(1) บรษิัทฯ มอบให้บรษิัท ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จ ำกดั ซึ่งเป็นนำยทะเบยีนหุ้นของ

บริษัทเป็นผู้จดัส่งหนังสอืนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแนบเอกสำรประกอบกำรประชุมล่วงหน้ำทำง
ไปรษณียอ์ย่ำงน้อย 21 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

ในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ ประจ ำปี 2564 เมื่อวนัพฤหสับดทีี่ 29 เมษำยน 2564 บรษิัท ศูนย์รบั
ฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (TSD) ไดด้ ำเนินกำรจดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ เมื่อวนัที ่
5 เมษำยน 2564 ซึง่เป็นกำรสง่ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 24 วนั 
 

(2) บรษิทัฯ เผยแพร่เอกสำรเชญิประชุมผูถ้อืหุน้พรอ้มเอกสำรแนบทัง้หมด ผ่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ซึง่
มขีอ้มูลเหมอืนกบัขอ้มูลที่บรษิัทฯ รวมถึงกฎเกณฑ์กำรเขำ้ร่วมประชุมและข้อบงัคบัเกี่ยวกบักำร
ประชุม ในรูปเอกสำรทัง้หมดทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เป็นกำร
ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมอย่ำงน้อย 30 วนั เพื่อให้ผู้ถือหุน้มเีวลำพจิำรณำวำระที่ส ำคญัต่ำงๆ อย่ำง
เพยีงพอ โดยขอ้มูลดงักล่ำวมรีำยละเอยีดอย่ำงครบถ้วนและเพยีงพอ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถเขำ้ถงึ
ขอ้มลูโดยสะดวก รวดเรว็และมเีวลำศกึษำขอ้มลูล่วงหน้ำมำกยิง่ขึน้ 
 

ในกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่29 เมษำยน 2564 บรษิทัไดเ้ผยแพร่
หนงัสอืนดัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้และเอกสำรกำรประชุมผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัทัง้ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ เมื่อวนัที ่26 มนีำคม 2564 ซึง่ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม 34 วนั 
 

(3) เอกสำรทีจ่ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 ประกอบดว้ยหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุ้นซึง่มรีำยละเอยีด
วำระกำรประชุมที่มขีอ้เทจ็จริงและเหตุผล รวมทัง้ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบริษัทในทุกวำระ 
พร้อมกบัเอกสำรประกอบกำรประชุมที่ใช้ประกอบกำรพิจำรณำตัดสนิใจลงคะแนนในวำระต่ำงๆ 
รำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ประวตัขิอง
บุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระ นิยำมกรรมกำรอสิระ ขอ้มูลของผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รบักำรเสนอชื่อ ขอ้มูลเกีย่วกบั
กรรมกำรอสิระทีบ่รษิทัฯ เสนอชื่อใหเ้ป็นผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถ้อืหุน้ ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ในส่วนที่
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เกีย่วขอ้งกบักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ เอกสำรและหลกัฐำนทีผู่เ้ขำ้ร่วมประชุมต้องน ำมำแสดงก่อน
เขำ้ร่วมประชุมและระเบยีบปฏบิตัใินกำรประชุม ซึง่รวมถงึเอกสำรทีใ่ชแ้ละขัน้ตอนในกำรมอบฉนัทะ
ให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุมแทน ขัน้ตอนกำรส่งค ำถำมล่วงหน้ำเกี่ยวกับกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
ขัน้ตอนกำรเขำ้ร่วมประชุม แบบฟอรม์ลงทะเบยีน หนังสอืมอบมอบฉันทะ แบบ ข. ซึง่เป็นแบบทีผู่้
ถอืหุน้ก ำหนดทศิทำงกำรลงคะแนนได ้หรอืจะเลอืกใชห้นงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. หรอื แบบ ค. แบบ
ใดแบบหนึ่งกไ็ด ้ซึง่สำมำรถดำวน์โหลดหนงัสอืมอบฉนัทะทัง้ 3 แบบ ไดท้ีเ่วบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

 

กรณีผู้ถือหุ้นต่ำงชำติหรือนักลงทุนสถำบัน บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นพร้อม
เอกสำรประกอบกำรประชุมเป็นภำษำองักฤษ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกและส่งเสรมิให้ผู้ถือ
หุน้ทุกประเภท รวมทัง้นกัลงทุนเขำ้ร่วมประชุม 

 

บริษัทฯ เผยแพร่รำยกำรแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี/รำยงำนประจ ำปี (แบบ 56-1 One 
Report) ภำยใน 120 วนั นบัแต่วนัสิน้สดุรอบบญัช ี(31 ธนัวำคม) ผ่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ล่วงหน้ำ 
34 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ และผูถ้อืหุน้สำมำรถ Scan QR Code รำยกำรขอ้มลูประจ ำปี/รำยงำน
ประจ ำปี (แบบ 56-1 One Report) ได้ในหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ ซึ่งได้จดัส่งใหก้บัผูถ้ือหุน้ทำง
ไปรษณีย ์อย่ำงน้อย 24 วนัก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
 

(4) แจง้มตกิ ำหนดกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 2564 พรอ้มวำระและรำยละเอยีดกำรประชุมทัง้
ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ตัง้แต่วนัที ่25 กุมภำพนัธ ์2564 ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม 63 วนั เพื่อให้
ผู้ถือหุ้นสำมำรถจดัเวลำในกำรเขำ้ร่วมประชุมได้ผ่ำนเวบ็ไซต์ของบรษิัทฯ และผ่ำนระบบข่ำวของ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถจดัสรรในกำรเขำ้ร่วมประชุม 

 

(5) ประกำศค ำบอกกล่ำวนัดประชุมผู้ถือหุ้นลงในหนังสอืพิมพ์ติดต่อกนั 3 วนั และเป็นเวลำก่อนวนั
ประชุมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม 22 วนั คอืวนัที่ 7-9 เมษำยน 2564 เพื่อบอกกล่ำวแจง้ประชุมผูถ้อื
หุน้เป็นกำรล่วงหน้ำเพยีงพอส ำหรบักำรเตรยีมตวัก่อนกำรเขำ้ร่วมประชุม    

(6) เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค ำถำมเกี่ยวกบัวำระกำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น  ประจ ำปี 2564 เป็นกำร
ล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้ โดยไดแ้จง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบผ่ำนเวบ็ไซต์บรษิทัฯ และน ำส่งขัน้ตอน
กำรด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำวพรอ้มกบัเอกสำรเชญิประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

(7) เปิดใหผู้ถ้อืหุน้ลงทะเบยีนผ่ำนสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) เขำ้ร่วมประชุมล่วงหน้ำก่อนกำรประชุม
ไม่น้อยกว่ำ 2 ชัว่โมง และสำมำรถลงทะเบยีนไดต่้อเนื่องจนกว่ำกำรประชุมจะแลว้เสรจ็ เพื่อใหส้ทิธิ
แก่ผูถ้อืหุน้ทีม่ำร่วมประชุมภำยหลงัจำกทีไ่ดเ้ริม่กำรประชุมแลว้ โดยมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนใน
วำระที่อยู่ระหว่ำงกำรพจิำรณำและยงัไม่ได้ลงมต ิ พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตัง้แต่วำระทีเ่ขำ้ร่วม
ประชุมและออกเสยีงเป็นต้นไป เวน้แต่ผูถ้อืหุน้จะมคีวำมเหน็เป็นอย่ำงอื่น โดยในกำรลงทะเบยีน
บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้บีุคลำกรอย่ำงเพยีงพอส ำหรบัลงทะเบยีนกำรเขำ้ร่วมประชุม  

(8) บริษัทฯ จะน ำระบบกำรประชุมแบบผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มำใช้ในกำรสรุปผลกำร
ลงคะแนนเสยีงในแต่ละวำระ พรอ้มทัง้แสดงผลกำรลงมตดิงักล่ำวบนหน้ำจอในห้องประชุม เพื่อให้    
ผูถ้อืหุน้ทรำบผลพรอ้มกนั 

 

(9) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้สำธำรณชนทรำบถึงผลกำรลงคะแนนเสยีง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย     
งดออกเสยีง ในแต่ละวำระในกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ผ่ำนระบบ
ขำ่วของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ภำยในวนัประชุม  
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(10) จดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ทีม่สีำระส ำคญัครบถว้น และมกีำรสรุปผลกำรลงคะแนนเสยีง
ในแต่ละวำระ ซึง่แบ่งเป็น เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง  พรอ้มทัง้บนัทกึประเดน็อภปิรำยที่
ส ำคญัและค ำชีแ้จงไวโ้ดยสรุปอย่ำงครบถว้นตำมขอ้เทจ็จรงิทีป่รำกฎในกำรประชุมผูถ้อืหุน้ และน ำสง่
ให้ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยภำยใน 14 วนั นับจำกวนัประชุมผู้ถือหุ้น ทัง้ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ และน ำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นช่องทำงให้ผู้ถือหุ้นรบัทรำบและ
สำมำรถตรวจสอบขอ้มลูไดโ้ดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอใหถ้งึกำรประชุมในครำวถดัไป พรอ้มทัง้ด ำเนินกำร
น ำส่งรำยงำนกำรประชุมผูถ้ือหุน้ต่อกระทรวงพำณิชยภ์ำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด ส ำหรบั      
ผู้ถือหุ้นที่ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ บริษัทฯ ได้ถ่ำยภำพบรรยำกำศกำรประชุม เผยแพร่บน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทรำบรำยละเอยีดขอ้มลูกำรประชุม 

 

(11) จดัใหม้กีำรบนัทกึวดีทีศัน์กำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 
 

(12) บรษิทัฯ มอบหมำยให ้บรษิทั ศูนยร์บัฝำกทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั ซึง่เป็นนำยทะเบยีนหุน้ของ
บรษิทัฯ เป็นผูจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้  

 

14. บรษิทัฯ มมีำตรกำรควบคุมดแูลกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และจ ำกดักำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิ
กบับรษิทัทีไ่ม่ใช่บรษิทัย่อย และไม่มกีำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัโดยฝ่ำฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎเกณฑ์
ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำน ก.ล.ต. และตอ้งเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัซึง่กระท ำ
อย่ำงยุตธิรรม ตำมรำคำตลำด 
 

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไม่มรีำยกำรระหว่ำงกนัในลกัษณะทีเ่ป็นกำรใหค้วำมช่วยเหลอืทำงกำรเงนิแก่บรษิทัที่
ไม่ใช่บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ  
 

15. บรษิทัฯ ดูแลกำรซือ้ขำยสนิทรพัยใ์หเ้ป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน เรื่องกำรไดม้ำ
หรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัย์ โดยในกำรท ำรำยกำรดงักล่ำว กรรมกำรผูม้สี่วนได้เสยีไม่มสี่วนร่วมในกำร
ตดัสนิใจ เพื่อใหเ้กดิควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 
 

ในปี 2564 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่มกีำรท ำรำยกำรกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่สนิทรพัยก์บับุคคลอื่น 
ซึง่บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมกฎเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและส ำนกังำน ก.ล.ต. 
 

16. บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดหำ้มมใิหก้รรมกำรบรษิทั  ผูบ้รหิำร และพนักงำน ซึง่อยู่ในหน่วยงำนทีร่บัทรำบขอ้มลู
ภำยใน ท ำกำรซือ้หรอืขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิแก่สำธำรณชน
และตอ้งไม่ซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ จนกว่ำจะพน้ระยะเวลำ 24 ชัว่โมง นบัแต่ไดม้กีำรเปิดเผยขอ้มูล
นัน้สู่สำธำรณชนทัง้หมดแล้ว  นอกจำกนี้ยงัก ำหนดใหก้รรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำร (รวมทัง้คู่สมรสและ
บุตรที่ยงัไม่บรรลุนิติภำวะ) ที่มหีน้ำที่รำยงำนกำรถือครองหลกัทรพัย์ หำกมกีำรซื้อ ขำยหุ้นของบรษิัท 
ต้องแจ้งต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ ภำยใน 3 วนัท ำกำร นับจำก
วนัที่มกีำรเปลี่ยนแปลง  และส่งส ำเนำให้เลขำนุกำรบรษิัท ซึ่งเป็นหน้ำที่ที่จะต้องปฏบิตัิและด ำเนินกำร
ตำมทีก่ ำหนด 
 

ทัง้นี้ เลขำนุกำรบรษิัทได้จดัท ำก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัประจ ำปี และจดัส่งให้กรรมกำร
บริษัท ทุกท่ำนเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อทรำบถึงระยะเวลำที่ควรงดเว้นกำรซื้ อขำยหลักทรัพย์ อีกทัง้
เลขำนุกำรบรษิทัท ำจดหมำยใหท้รำบทุกครัง้ถงึระยะเวลำทีค่วรงดเวน้กำรซือ้ขำยหลกัทรพัย์ก่อนเปิดเผย
งบกำรเงนิ 
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ส ำหรบักรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรระดบัสงู นอกจำกจะต้องรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัย์
ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์แล้ว ยงัต้องแจ้งให้เลขำนุกำรบริษัท
ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วนัก่อนท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์
 
 

ในปี 2564 กรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรระดบัสูง ได้ปฏิบตัิตำมนโยบำยกฎระเบียบอย่ำงเคร่งครัด          
ไม่ปรำกฏว่ำมกีำรมกีำรซือ้ขำยหุน้ในช่วงเวลำทีห่ำ้มมกีำรซือ้ขำยหุน้  
 

17. ผู้ถือหุ้นมสีทิธริบัทรำบขอ้มูลอย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดยบรษิทัฯ ได้เผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรทัง้ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ ผ่ำนระบบข่ำวของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และผ่ำนทำงเว็บไซต์ของบรษิัทฯ    
โดยบำงเรื่องแมว้่ำไม่ไดอ้ยู่ในเกณฑต์ำมทีก่ฎหมำยก ำหนดใหต้อ้งเปิดเผย แต่หำกบรษิทัฯ เหน็ว่ำมคีวำม
จ ำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทรำบบริษัทฯ ก็จะเปิดเผยข้อมูลนัน้ โดยเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง 
ครบถว้น ทนัเวลำ และโปร่งใส ดงันี้ 
- บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยโครงสรำ้งกำรถือหุน้ของบรษิทั รวมถงึรำยชื่อผูถ้อืหุน้ 10 อนัดบัแรกของบรษิทัฯ 

ณ ก ำหนดรำยชื่อผู้ถอืหุน้ (Record Date) เพื่อประชุมสำมญัประจ ำปีปัจจุบนัก่อนวนัประชุม จ ำนวน
กำรถอืหุน้ของผูถ้อืหุน้สว่นน้อย 

- ขอ้มลูกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั กำรซือ้ขำยสนิทรพัยท์ีส่ ำคญั 
- รำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยใน 14 วนันับจำกวนัประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของ

บรษิทัฯ เพื่อเป็นช่องทำงใหผู้ถ้อืหุน้รบัทรำบและสำมำรถตรวจสอบขอ้มลูได ้โดยไม่จ ำเป็นตอ้งรอใหถ้งึ
กำรประชุมในครำวถดัไป 

- ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน นโยบำยกำรบริหำรงำน กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัและ กำรซื้อขำย
สนิทรพัยท์ีส่ ำคญั ตลอดจนขอ้มูลอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นต่อกำรตดัสนิใจของผูถ้อืหุน้ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มัน่ใจและ
เชื่อมัน่ว่ำโครงสร้ำงกำรด ำเนินงำนมีควำมโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมด ำเนินงำนอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ เพื่อสรำ้งควำมเจรญิเตบิโต อย่ำงยัง่ยนื สรำ้งผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรำทีเ่หมำะสม
และต่อเนื่อง 

- บรษิทัไดจ้ดัช่องทำงใหผู้ถ้อืหุน้ ไม่ว่ำจะเป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูถ้อืหุน้ส่วนน้อย นักลงทุนสถำบนั หรอื
ผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ สำมำรถติดต่อสอบถำมข้อมูลเกี่ยวกบับริษัทโดยตรงจำกเลขำนุกำรบริษัท ผ่ำ น       
E-mail : info.ir@successmore.com  หรอื โทรศพัทส์ำยตรง  02-511-5955 ต่อ 113 

 

หมวดท่ี 3  การค านึงถึงบทบาทของผูมี้เสียได้เสีย  (The Role of Stakeholders) 
คณะกรรมกำรบรษิัทใหค้วำมส ำคญัต่อสทิธขิองผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม โดยจดัท ำเป็นนโยบำยและแนวปฏบิตัิ     

ไวใ้น “จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ” และเผยแพร่ใหก้บักรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกระดบั ยดึถอืเป็นแนวทำง
ในกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดควำมมัน่ใจว่ำผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับกำรดูแลอย่ำงเป็นธรรม บริษัทฯ             
ได้เผยแพร่หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิกบัผู้มสี่วนได้เสยีและสงัคม ให้กบัพนักงำน ผู้ถือหุ้น และบุคคลทัว่ไป
ไดร้บัทรำบผ่ำนเวบ็ไซต์บรษิทัฯ ภำยใต้หวัขอ้ “นักลงทุนสมัพนัธ”์  หมวดกำรก ำกบัดูแลกจิกำร : รำยงำนกำรก ำกบัดแูล
กจิกำรและเอกสำรดำวน์โหลด : จรรยำบรรณกำรด ำเนินธุรกจิ 

 

 การด าเนินงาน ปี 2564 
บรษิทัฯ ไดด้แูลสทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยีกลุ่มต่ำงๆ โดยเท่ำเทยีมกนั โดยมแีนวปฏบิตั ิดงันี้ 

1. ผูถ้ือหุ้น  
บรษิทัฯ เคำรพต่อสทิธขิ ัน้พืน้ฐำนของผูถ้อืหุน้ตำมทีก่ ำหนดไวโ้ดยกฎหมำย ขอ้บงัคบั จรรยำบรรณทำงธุรกจิ และ 

กฎระเบยีบต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุน้ทุกรำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั  มุ่งมัน่เป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในกำรด ำเนิน
ธุรกิจ เพื่อสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น  โดยค ำนึงถึงกำรเจริญเติบโตของมูลค่ำบริษัทในระยะยำว               
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ดว้ยผลตอบแทนทีเ่หมำะสมและเป็นธรรมอย่ำงต่อเนื่อง รวมทัง้มรีะบบบรหิำรจดักำรอย่ำงโปร่งใส ระบบบญัชทีีเ่ชื่อถอืได ้
และจดัให้มกีำรดูแลรกัษำไว้ซึ่งทรพัยส์นิของบรษิทั มกีำรควบคุมกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั มมีำตรกำรป้องกนัควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ และป้องกนักำรน ำขอ้มูลภำยในไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตน อกีทัง้ยงัมกีลไกทีท่ ำ ใหผู้ถ้อืหุน้มี
ควำมเชื่อมัน่ว่ำจะไดร้บัขอ้มลูทีถู่กตอ้ง  

ในปี 2564 บรษิทัฯ จ่ำยเงนิปันผลจำกผลประกอบกำรปี 2563 ในอตัรำหุน้ละ 0.086 บำทต่อหุน้ คดิเป็นอตัรำกำร
จ่ำยเงนิปันผลรอ้ยละ 65.19 ของก ำไรสุทธขิองงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร ทัง้น้ี เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษทั 

บรษิัทฯ มกีำรรำยงำนผลกำรด ำเนินของกจิกำรทีถู่กต้อง ครบถ้วน ตำมควำมเป็นจรงิอย่ำงสม ่ำเสมอเป็นประจ ำ      
ทุกไตรมำส และเปิดเผยกำรท ำรำยกำรกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัในเงื่อนไขทีเ่สมอืนท ำกบับุคคลภำยนอก ผ่ำนระบบข่ำว
ของตลำดหลกัทรพัยฯ์ และเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

ทัง้นี้  ผู้ถือหุ้นทุกรำยของบริษัทฯ ได้รบัเชิญเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2564 และมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนนในวำระส ำคญัต่ำงๆ 
 

2. พนักงาน 
พนักงำนของบรษิทัฯ และบรษิัทย่อยทุกคนเป็นทรพัยำกรทีม่คี่ำและเป็นส่วนส ำคญัทีสุ่ดในกำรขบัเคลื่อนธุรกจิสู่

ควำมส ำเรจ็ต่อ เป้ำหมำยทำงธุรกจิขององคก์ร จงึมุ่งมัน่พฒันำเสรมิสรำ้งวฒันธรรม สนับสนุนและเสรมิสรำ้งบรรยำกำศ
กำรท ำงำนร่วมกนัเป็นทมีเพื่อสร้ำงสรรคส์ิง่ใหม่ๆ ทัง้นวตักรรมและน ำเทคโนโลยใีหม่มำสนับสนุนกำรท ำงำน สร้ำงให้
พนักงำนทุกคนมคีวำมภำคภูมใิจและเชื่อมัน่ในองค์กร  โดยปฏบิตัต่ิอพนักงำนด้วยควำมสุภำพและใหค้วำมเคำรพต่อ
สทิธมินุษยชน ดูแลพนักงำน อย่ำงเสมอภำคกนั ปรำศจำกกำรเลอืกปฏบิตัิ บรษิัทมนีโยบำยพื้นฐำนในกำรส่งเสรมิให้
พนักงำนรูร้กัสำมคัค ีมคีวำมเชื่อมัน่ และไวใ้จกนั ปฏบิตัต่ิอกนัอย่ำงสุภำพ เคำรพศกัดิศ์รใีนควำมเป็นมนุษย ์และสทิธิ
ส่วนบุคคล กำรว่ำจำ้ง แต่งตัง้และโยกยำ้ย พนักงำนจะพจิำรณำบนพืน้ฐำนของคุณธรรมและกำรใชท้รพัยำกรบุคคลให้
เกดิประโยชน์สงูสดุแก่บรษิทั  

บรษิทัฯ มุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันำศกัยภำพของพนักงำน รวมทัง้มอบโอกำสในกำรสรำ้งควำมกำ้วหน้ำในกำรท ำงำนใหแ้ก่
พนักงำนทุกคนโดยเท่ำเทยีมกนั มีกำรส่งเสริมพฒันำทกัษะ ควำมรู้และควำมสำมำรถของพนักงำนทุกคน ให้พร้อม
ปฏิบตัิงำน และรองรบักำรขยำยตัวทำงธุรกิจในอนำคต รวมถึงกำรสร้ำงควำมมัน่คงในอำชพี  และให้โอกำสในกำร
เจรญิก้ำวหน้ำตำมศกัยภำพของแต่ละคน รวมถึงกำรให้พนักงำนมสี่วนร่วมในกำรก ำหนดทศิทำงกำรด ำเนินงำนและ
พัฒนำควบคู่ไปกับกำรก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกบักำรดูแลเรื่องค่ำตอบแทนโดยให้ผลตอบแทนด้วยควำมเป็นธรรม 
เหมำะสมกบัควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมรบัผดิชอบ และผลกำรปฏบิตังิำนของพนกังำนแต่ละคน  
 

ด้านค่าตอบแทนและสวสัดิการของพนักงาน 
บรษิทัฯ มนีโยบำยโครงสรำ้งค่ำตอบแทนของพนักงำนในระยะสัน้ คอื พจิำรณำจำกผลก ำไรของบรษิทัฯ ในแต่ละปี 

ซึ่งเป็นควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรของบริษัทฯ และควำมร่วมมือร่วมใจของพนักงำนทุกคนในองค์กร ส ำหรับ
ค่ำตอบแทนของพนักงำนโดยภำพรวมจะใช้วธิกีำรประเมนิจำกผลกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมดชันีชีว้ดัประสทิธภิำพ
หลัก (KPI) และอัตรำค่ำตอบแทนจะต้องสอดคล้องกับอัตรำค่ำตอบแทนในตลำดแรงงำน โดยค ำนึงถึงควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และผลกำรปฏิบัติงำนของแต่ละบุคคลเป็นส ำคัญ ซึ่งแนวทำงกำรก ำหนดโครงสร้ำ ง
ค่ำตอบแทนของบรษิทัฯ นัน้ ไม่เพยีงแต่พจิำรณำจำกอตัรำค่ำตอบแทนที่แข่งขนัได้ในในตลำดแรงงำน แต่ยงัค ำนึงถงึ
ควำมเท่ำเทียมกนัภำยในบริษัทฯ อีกด้วย ซึ่งควำมเท่ำเทียมกนับริษัทฯ ได้ประเมินจำกควำมรบัผิดชอบของแต่ละ
ต ำแหน่งงำน ประสบกำรณ์ และทักษะที่ใช้ในกำรท ำงำนต่ำงๆ ที่แตกต่ำงกัน และในแต่ละปีบริษัทฯ จะมีกำรปรบั
เงนิเดอืนแก่พนกังำน โดยพจิำรณำจำกขอ้มลูเงนิเฟ้อ (Inflation) และผลผลติมวลรวมภำยในประเทศ (GDP) เป็นเกณฑ ์ 
และในระยะยำวมกีำรวดัผลกำรปฏบิตังิำนและศกัยภำพของพนกังำนไวอ้ย่ำงชดัเจน และจดัใหม้กีำรเตบิโตตำมสำยงำน 
รวมทัง้มกีำรดแูลในเรื่องสวสัดกิำรต่ำงๆ ใหแ้กพ่นกังำนอย่ำงเหมำะสม 
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การจดัสวสัดิการท่ีเหมาะสมกบัพนักงาน 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัตัง้กองทุนส ำรองเลีย้งชพีเพื่อดแูลผลประโยชน์แก่พนกังำนในระยะยำวและเพื่อสง่เสรมิกำรออมเงนิไว้ 

ในอนำคต รวมทัง้เป็นแรงจูงใจให้พนักงำนปฏบิตังิำนกับบรษิัทเป็นระยะเวลำนำน โดยพนักงำนที่เป็นสมำชกิกองทุน
ส ำรองเลีย้งชพีจะไดร้บัเงนิสมทบกองทุนทุกเดอืนในอตัรำรอ้ยละ 2 ของอตัรำค่ำจำ้ง และสมำชกิตอ้งสะสมเงนิเขำ้กองทุน
ในอตัรำเดยีวกนัด้วย เมื่อพนักงำนพน้สมำชกิภำพ พนักงำนจะได้รบัเงนิสมทบรวมทัง้ส่วนเฉลี่ยผลประโยชน์สุทธขิอง
กองทุน และในอนำคตบรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรปรบัอตัรำเงนิสมทบกองทุนเพิม่ใหก้บัพนกังำน 

บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัในเรื่องสวสัดกิำรและควำมปลอดภยัของพนักงำนโดยได้จดัสวสัดกิำรและสทิธปิระโยชน์    
ขัน้พืน้ฐำนตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด อำท ิวนัเวลำท ำงำน วนัหยุด วนัหยุดพกัผ่อนประจ ำปี และวนัลำหยุดประเภทต่ำงๆ 
รวมถงึกำร ประกนัสงัคม กองทุนเงนิทดแทน กองทุนส ำรองเลีย้งชพี โดยมกีำรประชำสมัพนัธส์ทิธปิระโยชน์ต่ำงๆ ใหก้บั
พนกังำนอย่ำงต่อเนื่อง 

ทัง้นี้  นอกเหนือจำกค่ำตอบแทนรำยเดือนแล้ว บริษัทฯ ยังมีกำรให้รำงวัลตอบแทนแก่พนักงำนเป็นรำยปี            
โดยพจิำรณำจำกผลกำรด ำเนินของบรษิทัฯ ในแต่ละปี และมสีวสัดกิำรต่ำงๆ เช่น เบีย้ขยนั  เบีย้เลีย้งท ำงำนต่ำงจงัหวดั 
เบี้ยเลี้ยงท ำงำนต่ำงประเทศ  เบิกสินค้ำฟรีประจ ำเดือน  เงินช่วยค่ำครองชีพ  เงินช่วยเหลื องำนแต่งพนักงำน               
เงินช่วยเหลืองำนศพกรณีพนักงำนหรอืครอบครวัพนักงำนถึงแก่กรรม  กำรประกนัสุขภำพแก่พนักงำน เครื่องแบบ
พนักงำน  กองทุนส ำรองเลีย้งชพี  และสวสัดกิำรกูย้มืซือ้ทีอ่ยู่อำศยั นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ยงัค ำนึงถงึควำมสมดุลของกำร
ท ำงำนและชวีติสว่นตวัของพนกังำน (Work-Life-Balance) เป็นตน้ กำรตรวจสอบควำมปลอดภยัของสถำนทีท่ ำงำนอย่ำง
สม ่ำเสมอ กำรจดัใหม้อีุปกรณ์ดำ้นควำมปลอดภยัต่ำงๆ แก่พนกังำน 

 

นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
บรษิทัฯ มนีโยบำยพฒันำพนกังำนใหเ้ป็นผูม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถตำมควำมตอ้งกำรของแต่ละหน่วยงำน เพื่อสรำ้ง

ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัขององคก์ร ทัง้ในดำ้นกำรตลำด พฒันำวชิำชพี กำรจดักำร และคุณภำพชวีติ  โดยจดัใหก้ำร
ฝึกอบรมใหพ้นกังำนอย่ำงน้อย 6 ชม./คน/ปี  ซึง่จะตอ้งไม่น้อยกว่ำ 50% ของจ ำนวนพนกังำน ณ วนัสิน้ปี 
 

การฝึกอบรม 
จ านวน
พนักงาน 

อตัราการ
ฝึกอบรม 

อบรมครบ 6 ชัว่โมง 97 คน 55.75% 
อบรมยงัไม่ครบ 6 ชัว่โมง 77 คน 44.25% 
จ านวนพนักงาน ณ ส้ินปี 2564 174 คน 100.00% 

 
ช่ือหลกัสูตร จ านวนชัว่โมง 

ท ำ vector ง่ำยๆ ดว้ย Photoshop 6 
เจำะลกึควำมรู ้Transform 1-2 6 
กำรก ำกบัและประเมนิงำนอย่ำงมปีระสทิธผิล 3 
กำรสรำ้งระบบพีเ่ลีย้งในองคก์ร 3 
กำรดแูลพนกังำนใหม่ 3 
ภำวะผูน้ ำ 12 
กำรออกแบบบรกิำร (Service Design) 3 
วทิยำศำสตรช์ะลอวยัและฟ้ืนฟูสขุภำพ 12 
ผลติภณัฑบ์รษิทัฯ 3 
PDPA พ.ร.บ คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 3 
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ช่ือหลกัสูตร จ านวนชัว่โมง 
Orientation For New IPOs 6 
ทกัษะกำรขำย 6 
มำตรฐำนขัน้ตอนกำรบรกิำร (Service Blueprint) 2 
360 Business Mastery 18 
กลยุทธก์ำรตลำด ตน้ทุนต ่ำ ก ำไรสงู 2 
กำรตรวจสอบและกำรป้องกนักำรทุจรติ 6 
กำรบนัทกึบญัชรีำยไดแ้ละค่ำใชจ้่ำยผลกระทบต่อกำรค ำนวณก ำไรสทุธ ิ 6 
ภำษอีำกรเกีย่วกบัค่ำจำ้งและสวสัดกิำร HR 6 
ขอ้ควรระวงัในกำรยื่นงบกำรเงนิปี 2564 6 
เทคนิคกำรจดัท ำ JD บนพืน้ฐำน KPIs 6 
กำรออกแบบและบรหิำรโครงสรำ้งเงนิเดอืนอย่ำงมอือำชพี 6 

รวมทัง้ส้ิน 21 หลกัสูตร 124 
 

 

ความปลอดภยัและสุขอนามยัในการท างานและสภาพแวดล้อมในการท างาน     
บรษิทัฯ มคีวำมมุ่งมัน่สรำ้งสถำนทีท่ ำงำนใหม้คีวำมปลอดภยั เพื่อใหพ้นักงำนมคีุณภำพชวีติในกำรท ำงำนทีด่ ีโดย

มุ่งพฒันำระบบบรหิำรจดักำรด้ำนอำชวีอนำมยั ควำมปลอดภยั และสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง โดยให้
ควำมส ำคญักบักำรสรำ้งวฒันธรรมและพฤตกิรรมทีป่ลอดภยั จงึจดัหำสิง่อ ำนวยควำมสะดวกทีจ่ ำเป็นในกำรปฏบิตัหิน้ำที ่
เพื่อใหพ้นักงำนและผูป้ฏบิตังิำนทุกคนของบรษิทัฯ ไดร้บัควำมปลอดภยั มสีุขภำพ อนำมยัทีด่ ีภำยใต้สภำพกำรท ำงำน
และสิง่แวดลอ้มทีด่ ีเน่ืองจำกทรพัยำกรมนุษยถ์อืเป็นทรพัยำกรทีม่คีุณค่ำสงูสดุขององคก์ร โดยมุ่งสูอุ่บตัเิหตุเป็นศูนยแ์ละ
ปรำศจำกควำมสญูเสยีต่ำงๆ  

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไม่มพีนักงำนไดร้บัอุบตัเิหตุในงำนถงึขัน้หยุดงำนหรอืเจบ็ป่วยจำกกำรท ำงำน จงึคดิเป็นอตัรำ
กำรเกดิอุบตัเิหตุถงึขัน้หยุดหรอืเจบ็ป่วยจำกกำรท ำงำนรอ้ยละ 0 จำกจ ำนวนพนกังำนทัง้หมด  

บรษิทัฯ มกีำรสือ่สำรใหพ้นกังำนและผูป้ฏบิตังิำนทุกคนรบัทรำบและมสีว่นร่วมในกำรปฏบิตัดิงันี้ 
- สง่เสรมิและสรำ้งสรรคใ์หม้กีำรท ำงำนอย่ำงปลอดภยัและรกัษำไวซ้ึง่สิง่แวดลอ้ม 
- ใหก้ำรสนับสนุนเพื่อก่อใหเ้กดิควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน จดัเครื่องมอืเครื่องใชท้ีม่ ีสภำพปลอดภยัรวมทัง้

จดัใหม้สีภำพกำรท ำงำน และมวีธิกีำรท ำงำนทีป่ลอดภยั ตลอดจนส่งเสรมิใหค้วำมรูแ้ก่ผูป้ฏบิตังิำน และจงูใจ
ใหเ้กดิกำรท ำงำนไดอ้ย่ำงปลอดภยั 

- บรษิัทฯ ก ำหนดเป็นนโยบำยใหผู้้บงัคบับญัชำทุกคน ต้องมหีน้ำทีดู่แลรบัผดิชอบในเรื่องควำมปลอดภยั ใน
กำรท ำงำนของผู้ใต้บงัคบับญัชำให้เป็นไปตำมระเบยีบและกฎแห่งควำมปลอดภัยที่บริษัทและบริษัทย่อย
ก ำหนดขึน้อย่ำงเขม้งวด 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยงัมีกำรสื่อสำรเผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรควำมรู้ต่ำงๆ เกี่ยวกบักำรป้องกนัโรค และกำรดูแล
สขุภำพแก่พนกังำนผ่ำนระบบกำรเผยแพร่ขำ่วสำรของบรษิทัฯ เช่น ผ่ำนระบบอนิทรำเน็ต  ผ่ำนกลุ่มไลน์ 

 

ช่องทางการส่ือสารส าหรบัพนักงาน     
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหพ้นักงำนมชี่องทำงโดยตรงในกำรกำรสื่อสำร เสนอแนะ รอ้งเรยีน แจง้ปัญหำต่ำงๆ และ

รอ้งทุกขเ์กีย่วกบักำรท ำงำน ระหว่ำงพนกังำนกบัผูบ้งัคบับญัชำ โดยผ่ำนช่องทำงกำรรอ้งเรยีนบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ซึง่ 
ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนทรพัยำกรบุคคลและก ำกบัดูแลกจิกำรและเลขำนุกำรบรษิทั จะรบัขอ้รอ้งเรยีน และด ำเนินกำรสรุป
ขอ้เสนอแนะ และประเดน็ต่ำงๆ  เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรบรษิทัตำมล ำดบัต่อไป  
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บรษิทัฯ ก ำหนดมำตรกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรยีนทีเ่ป็นพนักงำน รวมถงึผูใ้หค้วำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ  
จะได้รบัควำมคุ้มครองจำกกำรปฏบิตัทิีไ่ม่เป็นธรรม อนัเนื่องมำจำกสำเหตุแห่งกำรแจง้ขอ้ร้องเรยีน  เช่น  รบกวนกำร
ปฏบิตังิำน เปลีย่นต ำแหน่งงำน เลกิจำ้ง เป็นตน้ 

ในปี 2564 บริษทัฯ ไม่ได้รบัการร้องเรียนจากพนักงาน  ส าหรบัข้อเสนอแนะต่างๆ ได้รบัการพิจารณาและ
ด าเนินการแก้ไข เพื่อเป็นการรกัษาความสมัพนัธ์อนัดีต่อกนั บริษัทฯ รบัฟังข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะจาก
พนักงานทุกระดบัอย่างเท่าเทียมและเสมอภาคกนั  
 

3. ลูกค้า            
คณะกรรมกำรบรษิทัใหค้วำมส ำคญัต่อกำรสรำ้งและดแูลรกัษำลกูคำ้ จงึก ำหนดนโยบำยใหบ้รษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิโดย 

ยดึถอืควำมซื่อสตัย ์สจุรติ เป็นธรรม และไม่กระท ำกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรละเมดิสทิธขิองลกูคำ้ พงึปฏบิตัต่ิอลกูคำ้อย่ำงเสมอ
ภำคและเป็นธรรม โดยตัง้อยู่บนพื้นฐำนของกำรได้รบัผลตอบแทนที่เป็นธรรมของทัง้สองฝ่ำย และส่งมอบสนิค้ำและ
บรกิำรในรำคำทีเ่ป็นธรรม  

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรตอบสนองควำมพงึพอใจของลกูคำ้ เพื่อน ำไปสูค่วำมส ำเรจ็ของธุรกจิบรษิทัดว้ยกำรปฏบิตั ิ
ตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ทีไ่ดต้กลงไวก้บัลกูคำ้ 

• จดัให้มกีำรใหค้ ำแนะน ำ รวมถึงขอ้มูลที่ถูกต้องและเพยีงพอแก่ลูกค้ำ ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำดว้ย
ควำมรวดเรว็ และรกัษำควำมลบัของลูกคำ้ รวมถงึไม่น ำควำมลบัของลูกคำ้ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนหรอืผูท้ี่
เกีย่วขอ้งโดยมชิอบ 

• มุ่งมัน่สร้ำงสรรค์พัฒนำสินค้ำและบริกำรเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงต่อเนื่ อง โดยคิดค้น
นวตักรรมใหม่ๆ เพื่อเพิม่คุณค่ำใหแ้ก่สนิคำ้และบรกิำรอย่ำงต่อเนื่อง  

• ให้ควำมส ำคญัในกำรรกัษำควำมลบัทำงกำรค้ำ โดยไม่น ำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรอืผู้เกี่ยวขอ้งโดย       
มชิอบ 

• ให้ควำมส ำคญักบักำรใหข้อ้มูลทีเ่ป็นประโยชน์แก่ลูกค้ำดว้ยฉลำกสนิค้ำทีช่ ัดเจนนอกเหนือจำกสิง่ทีก่ฎหมำย
ก ำหนดไว ้

• จดัให้มีหน่วยงำนลูกค้ำสมัพนัธ์ เพื่อให้บริกำรลูกค้ำหรือผู้บริโภค ร้องเรียน สอบถำมข้อมูล และเสนอแนะ 
เกีย่วกบัคุณภำพของสนิคำ้และบรกิำรไดอ้ย่ำงสะดวก  โดยเน้นกำรเขำ้ถงึควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อย่ำงแทจ้รงิ 
พรอ้มจะด ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรมต่อลกูคำ้หรอืผูบ้รโิภค ผ่ำนโทรศพัท ์อเีมล และ line official 

ในปี 2564 ไม่ปรำกฏข้อร้องเรียนจำกลูกค้ำที่เป็นนัยส ำคญั ส่วนข้อร้องเรียนอื่นๆ บริษัทฯ ได้น ำมำวิเครำะห์        
หำสำเหตุ เพื่อด ำเนินกำรแกไ้ข ป้องกนั และตดิตำมทัง้ระบบ และปรบัใชก้บัทัง้องคก์ร เพื่อมใิหข้อ้บกพร่องนัน้เกดิขึน้อกี 
และจำกกำรที่ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรใหค้วำมส ำคญัต่อเรื่องดงักล่ำว โดยก ำหนดใหห้น่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งมหีน้ำทีต่อ้ง
รำยงำนต่อฝ่ำยบรหิำรทุกครัง้ เพื่อด ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำต่ำงๆ ใหลุ้ล่วงไปดว้ยด ีพรอ้มเสรมิสรำ้งสมัพนัธภำพทีด่ต่ีอกนั 
สรำ้งควำมพงึพอใจแก่ลกูคำ้เดมิและลกูคำ้ใหม่ สง่ผลใหม้คี ำสัง่ซือ้สนิคำ้อย่ำงต่อเนื่อง 
 

4. คู่แข่งทางการค้า 
บรษิัทฯ มนีโยบำยทีจ่ะปฏบิตัต่ิอคู่แข่งทำงกำรคำ้ โดยไม่ละเมดิควำมลบัหรอืล่วงรู้ควำมลบัทำงกำรค้ำของคู่แข่ง

ดว้ยวธิฉ้ีอฉล จงึก ำหนดหลกัปฏบิตัดิงันี้ 
• บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิโดยปฏบิตัติำมกรอบกำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้ทีสุ่จรติและเป็นธรรม  ปฏบิตัติำมขอ้ตกลงทีม่ี

ต่อคู่แขง่ทำงกำรคำ้อย่ำงเสมอภำค ภำยใตก้รอบของกฎหมำยและจรยิธรรมทำงธุรกจิของบรษิทั  
• ไม่แสวงหำขอ้มลูทีเ่ป็นควำมลบัของคู่แขง่ทำงกำรคำ้ดว้ยวธิกีำรทีไ่ม่สจุรติหรอืไม่เหมำะสม 
• ไม่ท ำลำยชื่อเสยีงโดยกำรกล่ำวหำใหร้ำ้ยคู่แขง่ทำงกำรคำ้ 
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• สนับสนุนและส่งเสรมิกำรคำ้เสรเีป็นธรรมไม่ผูกขำดหรอืก ำหนดใหลู้กคำ้ของบรษิทัฯ ต้องท ำกำรคำ้กบับรษิัทฯ
เท่ำนัน้ 

• ไม่กระท ำกำรใดๆ ทีเ่ป็นกำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำของคู่แขง่ 
 

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไม่มขีอ้พพิำทใดๆ ในเรื่องทีเ่กีย่วกบัคู่แขง่ทำงกำรคำ้ 
 

5. คู่ค้า 
บริษัทฯ มีนโยบำยปฏิบัติต่อคู่ค้ำบนพื้นฐำนของกำรแข่งขนัที่เป็นธรรม เสมอภำค และเคำรพซึ่งกันและกัน         

โดยปฏบิตัติำมขอ้ตกลง เงื่อนไขกำรคำ้ และใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง มกีำรสรำ้งสมัพนัธภำพและควำมเขำ้ใจทีด่ต่ีอกนั และกำร
ด ำเนินธุรกจิกบัคู่คำ้ตอ้งไม่น ำมำซึง่ควำมเสือ่มเสยีต่อชื่อเสยีงของบรษิทัฯ หรอืขดัต่อกฎหมำย 

• ไม่เรยีก รบั หรอืยนิยอม ทีจ่ะรบัทรพัยส์นิ หรอืประโยชน์อื่นใดซึง่อยู่นอกเหนือขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ 
• มุ่งสร้ำงควำมสมัพนัธ์ ควำมร่วมมือที่ดี และกำรพฒันำผลิตภัณฑ์ร่วมกบัคู่ค้ำ  เพื่อเสริมสร้ำงศกัยภำพและ

ประสทิธภิำพในกำรด ำเนินธุรกจิร่วมกนัในระยะยำว ลกัษณะ Win Win Situation 
• กระบวนกำรจดัซือ้จดัหำ เป็นกระบวนกำรส ำคญัในกำรบรหิำรค่ำใชจ้่ำยและคุณภำพสนิคำ้ เพื่อประโยชน์สงูสดุ

ต่อบรษิทัฯ จงึมหีลกัเกณฑแ์ละระบบกำรประเมนิและคดัเลอืกคู่คำ้ และมแีนวทำงในกำรจดัซือ้จดัหำดงันี้ 
(1) จดัท ำรูปแบบสญัญำทีเ่หมำะสม เป็นธรรมกบัคู่ค้ำ และมกีำรปฏิบตัติำมเงื่อนไขในสญัญำอย่ำงครบถ้วน 

และป้องกนักำรทุจรติ ประพฤตมิชิอบในกระบวนกำรจดัซือ้จดัหำ 

(2) ตรวจสอบและประเมนิคุณภำพของงำน สนิคำ้ และบรกิำรทีไ่ดร้บั 

(3) มกีำรสง่มอบสนิคำ้และบรกิำรตรงตำมเวลำทีก่ ำหนดไว ้

• มแีนวปฏบิตัสิง่เสรมิใหคู้่คำ้มสีว่นร่วมในมำตรฐำนสำกลทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้ม 
นอกจำกนี้บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำระเบยีบกำรจดัซือ้จดัจำ้ง เพื่อเป็นคู่มอืใหก้ำรด ำเนินธุรกจิกบัคู่คำ้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ

เหมำะสม เป็นธรรมตำมหลกัก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
ในปี 2564 ไม่ปรำกฏว่ำมกีรณีทีบ่รษิทัฯ ไม่ปฏบิตัติำมสญัญำทีม่ต่ีอคู่คำ้ 

 

6. เจ้าหน้ี 
บรษิทัฯ ยดึมัน่ในกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงมหีลกักำรและมวีนิัย เพื่อสรำ้งควำมเชื่อถอืใหก้บัเจำ้หนี้ โดยมแีนวปฏบิตัิ

ต่อเจำ้หนี้ดงันี้ 
(1) ปฏบิตัต่ิอเจำ้หนี้ทุกกลุ่มอย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม 
(2) ปฏบิตัิตำมสญัญำหรอืเงื่อนไขทีม่ต่ีอเจำ้หนี้โดยเคร่งครดั โดยเฉพำะเรื่องเงื่อนไขกำรค ้ำประกนั กำรบรหิำร

เงนิทุน และกำรช ำระหนี้ 
(3) ในกรณีทีไ่ม่สำมำรถปฏบิตัติำมเงื่อนไขขอ้ใดขอ้หนึ่งใหร้บีแจง้ใหเ้จำ้หนี้ทรำบเป็นกำรล่วงหน้ำเพื่อร่วมกนัหำ

แนวทำงแกไ้ขและป้องกนัไม่ใหเ้กดิควำมเสยีหำย 
(4) บรษิทัฯ ใชว้ธิกีำรโอนเงนิผ่ำนธนำคำรในระบบ Media Clearing ซึง่เป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่เจำ้หนี้ 
นอกจำกนี้ บรษิัทฯ ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรบรหิำรเงนิทุนเพื่อควำมมัน่คงและแขง็แกร่ง ตลอดจนมกีำรบรหิำร

สภำพคล่อง เพื่อสำมำรถช ำระหนี้คนืแก่เจำ้หนี้ไดค้รบตำมก ำหนดระยะเวลำ ทัง้นี้เพื่อเป็นกำรป้องกนัไม่ใหบ้รษิทัฯ เกดิ
กำรผดินดัช ำระหนี้  และบรษิทัฯ ไม่มนีโยบำยกำรเขำ้ค ้ำประกนัเงนิกูท้ีไ่ม่ใช่บรษิทัย่อย หรอื บรษิทัร่วมของบรษิทัฯ 

ในปี 2564 บรษิทัฯ จ่ำยเงนิใหก้บัเจำ้หนี้ทุกรำยตรงตำมเงื่อนไขกำรช ำระเงนิทีไ่ดต้กลงไวล่้วงหน้ำ โดยไม่มกีำรผดิ
นดัช ำระหนี้แต่อย่ำงใด และปัจจุบนับรษิทัฯ ไม่มเีจำ้หนี้เงนิกูใ้ดๆ 
 

7. แรงงาน 
บรษิทัฯ ดแูลใหก้ำรด ำเนินงำนทีป่ฏบิตังิำน  ไม่ใชแ้รงงำนทีผ่ดิกฎหมำย 

 



 
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                สว่นที ่2 : การก ากบัดแูลกจิการ 

140 
 

8. สิทธิมนุษยชน 
บรษิทัฯ ตระหนักและใหค้วำมส ำคญักบัสทิธมินุษยชนอนัเป็นสทิธขิ ัน้พืน้ฐำน ด ำเนินธุรกจิโดยเคำรพต่อกฎหมำย

และหลกัสทิธมินุษยชนอย่ำงเคร่งครดั ซึง่มสีว่นส ำคญัในกำรเพิม่คุณค่ำของทรพัยำกรบุคคลนบัเป็นปัจจยัส ำคญัของธุรกจิ
ในกำรสรำ้งมูลค่ำเพิม่และเพิม่ประสทิธภิำพดว้ยกำรไม่เลอืกปฏบิตั ิ และส่งเสรมิและสนับสนุนกำรเคำรพสทิธมินุษยชน
โดยกำรปฏบิตัต่ิอผูท้ีม่สี่วนเกีย่วขอ้งไม่ว่ำจะเป็นพนักงำน ชุมชน และสงัคมรอบขำ้งดว้ยควำมเคำรพในคุณค่ำของควำม
เป็นมนุษย ์ค ำนึงถงึควำมเสมอภำคและเสรภีำพทีเ่ท่ำเทยีมกนั ไม่ละเมดิสทิธขิ ัน้พืน้ฐำน และไม่เลอืกปฏบิตัไิม่ว่ำจะเป็น
ในเรื่องของเชือ้ชำต ิสญัชำต ิศำสนำ ภำษำ สผีวิ เพศ อำยุ กำรศกึษำ สภำวะทำงร่ำงกำย หรอืสถำนะทำงสงัคม รวมถงึ
จดัใหม้กีำรดแูลไม่ใหธุ้รกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยเขำ้ไปมสี่วนเกีย่วขอ้งกบักำรละเมดิสทิธมินุษยชนทัง้ทำงตรงและ
ทำงออ้ม 

• ใหค้วำมรูเ้รื่องสทิธมินุษยชนใหก้บัพนกังำน และไม่สนบัสนุนกจิกำรทีล่ะเมดิหลกัสทิธมินุษยชน 
• หลกีเลีย่งกำรเป็นพนัธมติรกบัองคก์รทีจ่ะน ำไปสูก่ำรละเมดิหลกัสทิธมินุษยชน 
• ใหส้ทิธพินักงำนในกำรโต้แยง้เพื่อพสิจูน์ตนเองกรณีถูกบ่งชีค้วำมผดิ หรอืทุจรติต่อหน้ำทีก่ำรงำน ไม่มกีำรเลกิ

จำ้งอย่ำงไม่เป็นธรรม  
• จดัใหม้ชี่องทำงกำรสือ่สำร เพื่อใหพ้นกังำนหรอืผูท้ีเ่ชื่อว่ำสทิธขิองตนถูกละเมดิหรอืไดร้บักำรปฏบิตัอิย่ำงไม่เป็น

ธรรมสำมำรถรอ้งเรยีนต่อบรษิทัฯ และค ำรอ้งเรยีนพงึไดร้บักำรเอำใจใสแ่ละด ำเนินกำรอย่ำงเป็นธรรม 
ตลอดระยะเวลำของกำรด ำเนินธุรกจิ บรษิทัฯ ไม่เคยมปีระวตักิำรปฏบิตัต่ิอพนกังำนอย่ำงไม่เป็นธรรม และไม่เคยมี

คดขีึน้สูศ่ำลในเรื่องดงักล่ำว 
 

9. สิทธิทางการเมือง 

• บรษิทัฯ มนีโยบำยเป็นกลำงทำงกำรเมอืง 
• บริษัทฯ ส่งเสริมให้ผู้บริหำรและพนักงำนใช้สิทธิของตนในฐำนะพลเมืองดีตำมกฎหมำยรัฐธรรมนูญ และ

กฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง   
• ผูบ้รหิำรและพนักงำนไม่ใชอ้ ำนำจหน้ำทีช่ีช้วนใหเ้พื่อนร่วมงำน รวมทัง้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชำสนับสนุนกจิกรรมใดๆ 

ทำงกำรเมอืงไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงออ้ม  
 

10. ภาครฐั 
บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิภำยใต้ขอ้ก ำหนดของกฎหมำยและระเบยีบต่ำงๆ ของหน่วยงำนทีก่ ำกบัดูแลอย่ำงเคร่งครดั

โดยให้ควำมร่วมมอืในกำรให้ขอ้มูลข่ำวสำรที่ถูกต้อง  ตำมที่หน่วยงำนภำครฐัร้องขอ  พร้อมสร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่ดกีบั
หน่วยงำนภำครฐั  ทัง้นี้บรษิทัฯ ไดจ้่ำยภำษทีุกประเภทถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ ตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 
 

11. ชุมชนและสงัคม  
บริษัทฯ ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ได้ก ำหนดนโยบำยให้มีกำรปลูกฝังจิตส ำนึก               

ควำมรบัผิดชอบต่อชุมชนและสงัคมให้เกดิขึน้ภำยในบริษัทฯ และพนักงำนทุกระดบัอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงมนีโยบำย
สนับสนุนกจิกรรมอนัเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสงัคมโดยส่วนรวม ในกำรให้ควำมช่วยเหลอืและพฒันำสงัคม โดยมี
นโยบำยทีจ่ะใหค้วำมช่วยเหลอืผูด้อ้ยโอกำส โดยกำรบรจิำคสิง่ของขำดแคลน และตรวจรกัษำสขุภำพ จดัใหม้กีำรสื่อสำร
และประชำสมัพนัธ์โครงกำร หรือกิจกรรมเพื่อสงัคมและสิง่แวดล้อมแบบสองทำง (Two Ways Communication) กบั
ชุมชน สงัคมและผูม้สีว่นไดเ้สยี รวมทัง้เปิดโอกำสใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีไดม้สีว่นร่วมในโครงกำรหรอืกจิกรรมนัน้ๆ ตำมควำม
เหมำะสม พรอ้มก ำหนดควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม คอื “มุ่งมัน่ผลติสนิคำ้ทีม่คีุณภำพ มคีวำมปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค ใส่ใจ 
ดูแล และรบัผดิชอบต่อผลกระทบที่เกดิขึน้จำกกำรประกอบกจิกำรขององค์กรในด้ำนต่ำงๆ ต่อผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม   
โดยยดึหลกักำรด ำเนินธุรกจิทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได ้มจีรยิธรรม เคำรพต่อหลกัสทิธมินุษยชน ผลประโยชน์ของผูม้สี่วน  
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ไดเ้สยี ปฏบิตัติำมกฎหมำยและขอ้ก ำหนดอื่นๆ หรอืแนวปฏบิตัสิำกลทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อสรำ้งรำกฐำนควำมรบัผดิชอบต่อ
สงัคมอย่ำงต่อเนื่องและยัง่ยนื” 

บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม โดยใหค้วำมส ำคญักบักำรลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม
และหลกีเลีย่งกำรด ำเนินงำนทีอ่ำจสรำ้งผลกระทบเชงิลบต่อคุณภำพชวีติของชุมชนรอบสถำนประกอบ ในปี 2564 ไม่พบ
ขอ้รอ้งเรยีนจำกชุมชนในประเดน็ดำ้นสงัคมหรอืสิง่แวดลอ้ม  

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มนีโยบำยสง่เสรมิใหพ้นกังำน ผูบ้รหิำร รวมทัง้ลกูคำ้และพนัธมติรทำงธุรกจิไดม้สีว่นร่วมในกำร
ตอบแทนและรบัผิดชอบต่อสงัคมและชุมชนส่วนรวมผ่ำนกิจกรรม CSR อย่ำงต่อเนื่อง จึงมีนโยบำยในกำรให้ควำม
ช่วยเหลอืและพฒันำสงัคมนอกเหนือจำกกระบวนกำรท ำงำนภำยในองคก์ร โดยในทุกๆ ปี จะมจีดัท ำโครงกำรพลงักำร
แบ่งบนั “The Power of Sharing” และในปี 2564 บรษิทัฯ สนบัสนุนกจิกรรมควำมรบัผดิชอบต่อชุมชนและสงัคม จ ำนวน 
5 โครงกำร 
 
   

12. ส่ิงแวดล้อม  
บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญัในกำรมสี่วนร่วมดูแลรบัผดิชอบต่อสิง่แวดลอ้ม และกำรด ำเนินธุรกจิโดยค ำนึงถงึ

ผลกระทบต่อทรพัยำกรและสิง่แวดล้อม จงึไดก้ ำหนดเป็นนโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ซึง่ถอืเป็น
หนึ่งในพนัธกจิของบรษิทัฯ สง่เสรมิและใหค้วำมรูด้ำ้นสงัคมและสิง่แวดลอ้มกบัพนกังำนของบรษิทัฯ ทุกระดบั เพื่อใชเ้ป็น
แนวทำงร่วมกนัในกำรพฒันำและดแูลรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้มใหท้ัว่ถงึทัง้องคก์ร 

• ส่งเสริมให้มีโครงกำรหรือกิจกรรมเพื่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้ศักยภำพและทรัพยำกรของบริษัทฯ 
ด ำเนินกำรใหป้ระสบผลส ำเรจ็ตำมเป้ำหมำยและวตัถุประสงคอ์ย่ำงคุม้ค่ำและมปีระสทิธภิำพ 

• ปรบัปรุงและพฒันำกระบวนกำรผลติ เครื่องจกัรและเทคโนโลยอีย่ำงต่อเนื่อง มกีำรบรหิำรจดักำรอย่ำงเป็นระบบ  
ทัง้ในกระบวนกำรผลติสนิคำ้และบรกิำร เพื่อลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม 

 

เพื่อให้มัน่ใจถงึประสทิธภิำพกำรด ำเนินกำรด้ำนสิง่แวดล้อมและควำมปลอดภยัของผูบ้รโิภค  บรษิัทย่อยและคู่คำ้    
จงึต้องก ำหนดใหม้ำตรฐำนระบบกำรจดักำรควำมปลอดภยัของอำหำร (ISO22000) และระบบมำตรฐำน GHP/HACCP 
คอื ระบบทีโ่รงงำนผลติอำหำร หรอืผูป้ระกอบกำรทีอ่ยู่ในห่วงโซ่อำหำร ตอ้งมมีำตรกำรสอดคลอ้งกบันโยบำยขององค์กร
อนำมยัโลกทีต่้องกำรใหอ้ำหำรมคีวำมปลอดภยัตัง้แต่ กำรปลูกผกั เลีย้งสตัว ์จนกระทัง่ถงึโต๊ะอำหำร ทีเ่รยีกว่ำ  "FARM 
TO TABLE" หรอื "FARM TO FALK"   

 

การให้ความรูแ้ละฝึกอบรมพนักงานในเรือ่งส่ิงแวดล้อม   
บรษิทัฯ ตระหนกัถงึควำมส ำคญัต่อกำรรณรงคป์ลกูจติส ำนึกทีด่แีก่ผูบ้รหิำรและพนกังำนในกำรมสีว่นร่วมดแูลรกัษำ

สิง่แวดลอ้ม จงึมกีำรจดักจิกรรมภำยในและภำยนอกองคก์ร ซึง่จดัท ำอย่ำงต่อเนื่อง 
การส่งเสริมให้มีการใช้ทรพัยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรษิทัฯ สง่เสรมิใหม้กีำรใชท้รพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพในทุกกระบวนกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิ เพื่อให้

เกดิประโยชน์สงูสุด โดยค ำนึงถงึผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม และไดต้ดิตำมประเมนิผลกระทบ และก ำหนดมำตรกำรเพื่อ
ป้องกนัและบรรเทำผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้อย่ำงเป็นระบบ 

บรษิทัฯ ส่งเสรมิใหพ้นักงำนใชท้รพัยำกรอย่ำงมปีระสทิธภิำพและคุม้ค่ำ  มรีะบบควบคุมกำรใชพ้ลงังำน และสรำ้ง
จติส ำนึกให้พนักงำนทัง้องค์กรมสี่วนร่วมในประหยดัพลงังำนในทุกด้ำนทัง้ไฟฟ้ำ น ้ำมนั และน ้ำประปำอย่ำงต่อเนื่อง      
ทัง้สถำนทีท่ ำงำนและในครวัเรอืน ใหค้วำมรูเ้กีย่วกบักำรประหยดัพลงังำนและรบัทรำบถงึผลกระทบของภำวะโลกรอ้น 

บรษิทัฯ ลดปรมิำณกำรใชก้ระดำษดว้ยกำรรณรงคใ์หใ้ชก้ระดำษ 2 หน้ำ พรอ้มพฒันำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
ในรูปแบบระบบ Workflow เพื่อทดแทนกำรใช้กระดำษ ทัง้ในส่วนส ำนักงำน และกำรประชุมทำงไกลผ่ำนระบบ VDO 
Conference 
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13. นโยบายท่ีจะไม่เก่ียวข้องกบัการละเมิดทรพัยสิ์นทางปัญญา 
บรษิทัฯ ยดึถอืนโยบำยกำรด ำเนินธุรกจิบนพืน้ฐำนของจรยิธรรมและคุณธรรม ดงันัน้บรษิทัฯ จะไม่เกีย่วขอ้งกบักำร

ละเมิดทรพัย์สนิทำงปัญญำ  แต่สร้ำงสรรค์นวตักรรมทำงธุรกจิของตนเอง  โดยกำรสนับสนุนให้พนักงำนสร้ำงสรรค์
นวตักรรมต่ำงๆ ทัง้ดำ้นขบวนกำรผลติ  ผลติภณัฑ ์และบรกิำร  รวมถงึกำรร่วมคดิร่วมท ำกบัลกูคำ้และคู่คำ้อย่ำงต่อเนื่อง  
เพื่อใหไ้ดน้วตักรรมสนิคำ้ทีม่คีุณภำพ  ตอบสนองควำมตอ้งกำรของตลำดและลกูคำ้ และมนีโยบำยหำ้มกำรด ำเนินกำรทีม่ี
ลกัษณะเป็นกำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำทุกประเภท ตำมแนวปฏบิตัดิงันี้ 

1. พนกังำนทุกคน มหีน้ำทีป่กป้องและรกัษำควำมลบัอนัเกีย่วกบัทรพัยส์นิทำงปัญญำของบรษิทัฯ เพื่อมใิหข้อ้มลู
เหล่ำนัน้รัว่ไหล และตอ้งไม่น ำทรพัยส์นิทำงปัญญำประเภทต่ำงๆ ของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์สว่นตวัหรอื
เพื่อบุคคลอื่นโดยมไิดร้บัอนุญำต 

2. พนกังำนทุกคนตอ้งเคำรพและใหเ้กยีรตต่ิอทรพัยส์นิทำงปัญญำของผูอ้ื่น และไม่น ำผลงำนอนัมทีรพัยส์นิทำง
ปัญญำของผูอ้ื่นไมว่่ำทัง้หมด หรอืบำงสว่นของผลงำนไปใชโ้ดยทีไ่ม่ไดร้บัอนุญำตจำกเจำ้ของผลงำน 

 

ดำ้นเครื่องหมำยกำรคำ้ 
บรษิทัฯ มนีโยบำยไม่เกีย่วขอ้งกำรกำรละเมดิทรพัยส์ินทำงปัญญำหรอืลขิสทิธิข์องผูอ้ื่น และมนีโยบำยสรำ้งสรรค์

นวตักรรมของตนเอง ซึ่งบรษิัทฯได้จดทะเบยีนเครื่องหมำยกำรคำ้ต่อกรมทรพัยส์นิทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชยแ์ลว้ 
จ ำนวน 32 เครื่องหมำยกำรคำ้ และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรยื่นค ำขออกี 10 เครื่องหมำยกำรคำ้ 
 

ดำ้นกำรใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร ์
บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีนโยบำยกำรใช้เครือข่ำยคอมพิวเตอร์ของบริษัทอย่ำงถูกต้องเหมำะสม และกำรใช้

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ที่มลีขิสทิธิถ์ูกต้องตำมกฎหมำย ซึ่งบรษิัทได้ออกเป็นระเบยีบแนวทำงปฏบิตัิส ำหรบัทุกคนใน
องคก์ร ดงันี้ 

• ไม่ใชเ้ครอืขำ่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อกระท ำผดิกฎหมำย หรอืเพื่อก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่บุคคลอื่น 
• ไม่ใชเ้ครอืขำ่ยคอมพวิเตอรก์ระท ำกำรทีข่ดัต่อควำมสงบเรยีบรอ้ย หรอืศลีธรรมอนัดขีองประชำชน 
• ไม่ใชเ้ครอืขำ่ยคอมพวิเตอรเ์พื่อส่งเอกสำร หรอืกระท ำกำรใดๆ ทีม่ลีกัษณะเป็นกำรละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทำง

ปัญญำของบุคคลอื่น 
• จะต้องใชเ้ครอืข่ำยคอมพวิเตอรใ์นกำรคน้หำขอ้มูลเพื่อกำรท ำงำน หรอืเพื่อกำรคน้หำทีม่ปีระโยชน์ดำ้นควำมรู้

เพื่อพฒันำงำนใหม้ปีระสทิธภิำพ 
• โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีต่ดิตัง้และใชใ้นเครื่องคอมพวิเตอรต์้องเป็นโปรแกรมทีม่ลีขิสทิธิถ์ูกต้องตำมกฎหมำย

เท่ำนัน้ 
• ไม่ตดิตัง้โปรแกรมคอมพวิเตอรท์ีเ่ป็นกำรละเมดิสทิธใินทรพัยส์นิทำงปัญญำของผูอ้ื่น       

 

ในปี 2564 ทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ ไม่มกีรณีกำรละเมดิทรพัยส์นิทำงปัญญำ และกำรละเมดิลขิสทิธิท์ำงกำรคำ้ 
 

14. นโยบายและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการต่อต้านการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ และการให้หรอืรบัสินบน 
บรษิทัฯ มนีโยบำยปฏบิตัติำมกฎหมำยต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่โดยจดัท ำ “นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติอรร์ปัชัน่

ภำยในองค์กร” และแนวปฏบิตัไิวใ้น “หลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ” ควบคู่ไปกบัสรำ้งจติส ำนึก ทศันคติ ใหแ้ก่ 
กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนกังำนในกำรปฏบิตังิำนดว้ยควำมซื่อสตัยส์จุรติ 

กรรมกำรกลุ่มบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนักงำน จะไม่เรยีกรอ้ง ด ำเนินกำร หรอืยอมรบักำรคอรร์ปัชัน่ทุกรูปแบบไม่ว่ำ
กรณีใดๆ ทัง้โดยทำงตรงและทำงออ้ม เพื่อประโยชน์ต่อตนเอง เพื่อน และคนรูจ้กั โดยครอบคลุมถงึธุรกจิของกลุ่มบรษิทั
และทุกหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัไดก้ ำหนดแนวปฏบิตั ิและบทบำทหน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบ ตลอดจนจดัใหม้กีำร
สอบทำน และทบทวนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่นี้อย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับกำร
เปลีย่นแปลงของธุรกจิ ระเบยีบ ขอ้บงัคบั และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง  
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บรษิัทฯ มนีโยบำยต่อต้ำนกำรให้และรบัสนิบนและกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ทุกรูปแบบ โดยกรรมกำร ผู้บรหิำร และ
พนักงำนทุกระดบั ต้องปฏบิตัติำมนโยบำยต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ โดยต้องไม่เขำ้ไปเกีย่วขอ้งกบักำรคอรร์ปัชัน่ ไม่ว่ำโดย
ทำงตรง หรอืทำงออ้ม กำรตดิสนิบนและกำรแสวงหำผลประโยชน์อนัมคิวรไดใ้นรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรเรยีก รบั เสนอ 
หรอืให้ทรพัย์สนิ รวมถึงประโยชน์อื่นใดกบัเจ้ำหน้ำที่ของรฐัหรอืบุคคลอื่นใดที่ท ำธุรกจิกบับรษิัทฯ เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง ผู้อื่น หรือสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจแก่บริษัทฯ  และบริษัทฯ มีนโยบำยที่จะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่
เกี่ยวข้องกบักำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ในประเทศไทย และในทุกประเทศที่ตวัแทนของบรษิัท ฯ ประกอบธุรกจิ      
ในนำมของบรษิทัฯ 

และเพื่อยกระดบัมำตรฐำนในกำรประกอบธุรกิจอย่ำงโปร่งใสของบริษัทฯ  ในปี 2563 คณะกรรมกำรบรษิัทให้  
บริษัทฯ แสดงเจตนำรมณ์เขำ้ร่วมกบัโครงกำรแนวร่วมปฏบิตัิของภำคเอกชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต (Thai Private 
Sector Collective Action Against Corruption: “CAC”) ซึ่งได้ผ่ำนกำรอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 
5/2563 เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกำยน 2563  ปัจจุบนับริษัทฯ จดัท ำแบบประเมิน เพื่อยื่นขอรบัรองแล้ว อยู่ระหว่ำงกำร
พจิำรณำจำกคณะกรรมกำร CAC 

 

การประเมินความเส่ียง 
ใน ปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 4/2564 เมื่อวนัที่ 11 พฤศจกิำยน 2564 ร่วมกนัประเมนิตำรำง

ควำมเสีย่งดำ้นคอรร์ปัชัน่ทีส่ ำคญัต่อธุรกจิจ ำนวน 5 ควำมเสีย่ง เพื่อใชส้ ำหรบักำรยื่นขอรบัรองต่อคณะกรรมกำร CAC 
 

การฝึกอบรมและการส่ือสาร 
ในปี 2563 บรษิทัฯ ไดแ้สดงเจตนำรมณ์เขำ้ร่วมกบัโครงกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ 

(CAC) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2563  จึงได้ว่ำจ้ำง บริษัท อีสบำร์ คอร์เปอร์เรชัน่ จ ำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวขำญมำ
ด ำเนินกำรสือ่สำรและจดักำรฝึกอบรมใหค้วำมรูแ้ก่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทุกคน เพื่อใหร้บัทรำบแนวปฏบิตัใิน
กำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ นโยบำยของขวญัและกำรเลีย้งรบัรอง 

บรษิทัฯ สื่อสำรนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ช่องทำงกำรแจง้ขอ้มลู ขอ้รอ้งเรยีน บทลงโทษ 
หรอืขอ้เสนอแนะ ให้แก่ผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มของกลุ่มบรษิัทผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ เช่น กำรปฐมนิเทศกรรมกำรและ
พนกังำน ระบบอนิเตอรเ์น็ต เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และรำยงำนประจ ำปี เป็นตน้ เพื่อสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจและน ำนโยบำย
ไปปฏบิตั ิ

 

ในปี 2564 บรษิทัฯ จดัอบรมและสือ่สำรใหแ้ก่พนกังำนเพื่อใหค้วำมรูเ้กีย่วกบันโยบำยและแนวปฏบิตัใินกำรต่อต้ำน
กำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ของบรษิทัครบทุกคน จ ำนวน 178 คน เพื่อใหร้บัทรำบแนวปฏบิตัใินกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ 
นโยบำยของขวญัและกำรเลี้ยงรบัรอง และพนักงำนทุกคนที่เขำ้อบรมต้องจดัท ำแบบประเมินกำรฝีกอบรมหลกัสูตร 
“มำตรกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่และแนวทำงปฏบิตั”ิ  เพื่อใหท้รำบถงึควำมเขำ้ใจของพนกังำน 
 

แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการก ากบัดแูลและควบคมุ เพื่อป้องกนัและติดตามความเส่ียงจากทุจริต 
บรษิทัฯ ก ำหนดใหม้แีนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกนัและตดิตำมควำมเสีย่งจำกกำร

ทุจรติคอรร์ปัชัน่ สรุปดงันี้ 
1. จัดให้มีกระบวนกำรบริหำรทรพัยำกรบุคคลที่สะท้อนถึงควำมมุ่งมัน่ต่ อนโยบำยและมำตรกำรต่อต้ำนกำร

คอรร์ปัชัน่ ตัง้แต่กำรคดัเลอืกบุคลำกร กำรฝึกอบรม กำรประเมนิผลงำน กำรใหผ้ลตอบแทน กำรเลื่อนต ำแหน่ง 
กำรจดัโครงสร้ำงองค์กรใหม้กีำรแบ่งแยกหน้ำที่งำนอย่ำงเหมำะสม โปร่งใส เป็นธรรม สำมำรถตรวจสอบได้    
ใหเ้กดิกำรตรวจสอบถ่วงดุล ตลอดจนด ำเนินกำรเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำมบีุคลำกรทีม่ทีกัษะเพยีงพอและเหมำะสมต่อ
กำรน ำนโยบำยนี้ไปปฏบิตั ิ
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2. จดัใหม้กีำรตรวจสอบระบบงำนภำยในครอบคลุมกจิกรรมทีส่ ำคญัของกลุ่มบรษิทัอย่ำงสม ่ำเสมอ เช่น งำนด้ำน
กำรบริกำรลูกค้ำ กำรจดัซื้อจดัจ้ำง กำรท ำสญัญำ เป็นต้น เพื่อให้มัน่ใจว่ำระบบกำรควบคุมภำยในจะบรรลุ
เป้ำหมำยที่ก ำหนดไว้ รวมทัง้ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมระเบียบวิธีปฏิบัติงำน ข้อก ำหนด 
กฎระเบยีบ และใหค้ ำแนะน ำในกำรพฒันำปรบัปรุงระบบกำรปฏบิตังิำนใหม้ปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้ 

3. จดัให้มรีะบบกำรควบคุมภำยในซึ่งครอบคลุมด้ำนกำรเงนิ กำรด ำเนินกำรของกระบวนกำรทำงบญัช ีและกำร
เกบ็บนัทกึขอ้มลูรวมถงึกระบวนกำรอื่นๆ ภำยในกลุ่มบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งกบัมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ และ
มกีำรสือ่สำรผลกำรควบคุมภำยในใหบุ้คลำกรทีร่บัผดิชอบทรำบ 

4. จดัใหม้รีะเบยีบปฏบิตัดิำ้นอ ำนำจด ำเนินกำรภำยในองคก์รที่ชดัเจน รดักุม มปีระสทิธภิำพ โปร่งใส และสำมำรถ
ตรวจสอบได ้

5. จดัใหม้ชี่องทำงกำรรบัแจง้ขอ้มลู เบำะแส หรอืขอ้รอ้งเรยีน กำรกระท ำผดิ กำรฝ่ำฝืนกฎมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั
ของบรษิัท หรอืขอ้ปฏบิตัติำมนโยบำยต่อต้ำนกำรทุจรติและคอร์รปัชัน่ โดยมนีโยบำยกำรคุม้ครองผู้ใหข้อ้มูล
หรอืเบำะแส และจะเกบ็รกัษำขอ้มลูของผูใ้หข้อ้มลูเป็นควำมลบั รวมทัง้มมีำตรกำรในกำรตรวจสอบและก ำหนด
บทลงโทษทำงวินัยของบริษัท กฎหมำยที่เกี่ยวข้องของผู้ให้ข้อมูลเป็นควำมลบั กรณีที่สำมำรถติดต่อผู้ให้
เบำะแสหรอืผูร้อ้งเรยีนได ้บรษิทัฯ จะแจง้ผลกำรด ำเนินกำรใหร้บัทรำบเป็นลำยลกัษณ์อกัษร 

6. หวัหน้ำส่วนงำนทีเ่กีย่วขอ้งรบัผดิชอบในกำรตดิตำมกำรปฏบิตั ิกำรปรบัปรุงแกไ้ขบกพร่อง (ถ้ำม)ี และรำยงำน
ใหผู้บ้งัคบับญัชำตำมสำยงำนทรำบตำมล ำดบั 

 

แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบติัตามข้อปฏิบติัตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอรร์ปัชัน่ 
คณะกรรมกำรบรษิัท ก ำหนดให้มแีนวทำงกำรติดตำมประเมนิผลกำรปฏบิตัิตำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริต  

คอรร์ปัชัน่ ดงันี้  
1. ก ำหนดช่องทำงกำรแจง้เบำะแสขอ้รอ้งเรยีน กำรด ำเนินกำรสบืสวนและบทลงโทษ และมำตรกำรคุม้ครองผูแ้จง้

เบำะแส เผยแพร่บนเวบ็ไซตบ์รษิทัฯ และสือ่สำรใหพ้นกังำนทุกระดบัรบัทรำบ 
2. ก ำหนดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบสอบทำนโอกำสที่จะเกดิกำรทุจรติในธุรกจิ เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบำย

ต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รัปชัน่ของบริษัท และสอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk 
Management)  ทีเ่หมำะสมและมปีระสทิธผิล และรำยงำนใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ 

3. ใหก้รรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนักงำนทุกคนถอืปฏบิตัติำมอย่ำงเคร่งครดั และถอืเป็นเงื่อนไขหนึ่งของกำร
ว่ำจำ้ง หำกผูใ้นละเมดิ จะไดร้บักำรพจิำรณำโทษตำมระเบยีบบรษิทั และโทษตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด (ถำ้ม)ี  

 

ในปี 2564 ไดป้ฏบิตัติำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครดั ไม่พบควำมผดิปกตแิต่อย่ำงใด 
 

นโยบายและแนวปฏิบติัการให้หรอืรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์อ่ืนใด 
1. กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกระดบั ต้องปฏบิตัิตำมนโยบำยต่อต้ำนกำรคอร์รปัชัน่ โดยต้องไม่เขำ้ไป

เกีย่วขอ้งกบักำรคอรร์ปัชัน่ ไม่ว่ำโดยทำงตรง หรอืทำงออ้ม กำรตดิสนิบนและกำรแสวงหำผลประโยชน์อนัมคิวร
ได้ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น กำรเรยีก รบั เสนอ หรอืให้ทรพัย์สนิ รวมถึงประโยชน์อื่นใดกบัเจำ้หน้ำทีข่องรฐัหรอื
บุคคลอื่นใดทีท่ ำธุรกจิกบับรษิทั เพื่อประโยชน์ของตนเอง ผูอ้ื่น หรอืสรำ้งโอกำสทำงธุรกจิแก่บรษิทั 

2. บริษัทฯ มีนโยบำยที่จะปฏิบตัิตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวขอ้งกบักำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รปัชัน่ใน
ประเทศไทย และในทุกประเทศทีต่วัแทนของบรษิทัฯ ประกอบธุรกจิในนำมของบรษิทัฯ 

 

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไมม่รีำยกำรใหห้รอืเรยีกรบัของขวญัหรอืผลประโยชน์อื่นใด 
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ขอบเขตของเรือ่งรอ้งเรียนหรอืเบาะแส 
กรรมกำร พนักงำน หรือบุคคลใดๆ ที่กระท ำกำรแทนบริษัทฯ อำจถูกร้องเรียน หำกมีกำรกระท ำที่ฝ่ำฝืน หรอื       

ไม่ปฏิบตัิตำมกฎหมำย หรือระเบียบของบริษัทฯ รวมถึงนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีและจรรยำบรรณในกำร
ประกอบธุรกจิของบรษิทั 
 ทัง้นี้ เหตุกำรณ์อำจครอบคลุมกำรประพฤติอันมิชอบในรูปแบบต่ำงๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ำกัดเฉพำะเหตุกำรณ์
ดงัต่อไปนี้ 

• กำรกระท ำควำมผดิทำงอำญำหรอืกำรยุยงใหก้ระท ำควำมผดิ 
• กำรกระท ำทีสุ่ม่เสีย่งใดๆ ซึง่รวมถงึกำรทุจรติ กำรใหส้นิบน และกำรขูก่รรโชก 
• กำรไม่ปฏบิตัหิน้ำทีห่รอืแนวทำงปฏบิตัใินดำ้นกฎหมำยหรอืกำรก ำกบัดแูล 
• กำรกระท ำ ควำมประพฤติ หรอืกำรละเว้นกำรกระท ำในทำงบญัช ีรำยงำน บนัทกึรำยกำร และแนวทำง

ปฏบิตัิ และ/หรอืกำรรำยงำนทำงกำรเงนิหรอืกำรควบคุมภำยในที่มพีริุธหรอืไม่เป็นไปตำมมำตรฐำนหรอื
แนวทำงกำรปฏบิตัทิัว่ไป  

• เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ทีเ่ป็นอนัตรำยต่อสขุภำพหรอืควำมปลอดภยัของบุคคลใด 
• เมื่อเกดิเหตุกำรณ์ทีก่่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อสิง่แวดลอ้ม 
• กำรกระท ำทีเ่ป็นกำรกระท ำผดิรำ้ยแรง 
• กำรกระท ำโดยเจตนำใหบ้รษิทัฯ เสยีหำยหรอืเสยีประโยชน์ 
• กรณีที่ไม่สำมำรถแก้ไขหรือด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนอันสมเหตุผลในกำรรำยงำนเรื่องที่อำจท ำให้เกิด

ค่ำใชจ้่ำยหรอืควำมเสยีหำยรำ้ยแรงต่อบรษิทัฯ โดยไม่อำจหลกีเลีย่งได ้
• กำรปิดบงักำรกระท ำควำมผดิประเภทต่ำงๆ ขำ้งตน้โดยเจตนำ 

 

นโยบายการแจ้งเบาะแสหรอืรอ้งเรียน  
บรษิทัฯ มกีำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดแีละใหส้ทิธแิก่พนักงำนทุกคนและผูม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่มสำมำรถติดต่อสื่อสำร 

หรือแจ้งเบำะแส เมื่อพบเรื่องที่อำจเป็นกำรทุจริตคอร์รปัชัน่ ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม กำรกระท ำผิดกฎหมำย หรือ
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ หรอื นโยบำยบรษิทัหรอืกำรรอ้งเรยีนกำรถูกละเมดิสทิธิ ตลอดจนพฤตกิรรมทีอ่ำจเป็น
ปัญหำและก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อบรษิทัฯ หรอืไม่ไดร้บัควำมเป็นธรรม รวมถงึขอ้เสนอแนะเกีย่วกบักำรด ำเนินธุรกจิ
ของบรษิทัฯ บรษิทัฯ จดัใหม้ชี่องทำงในกำรแจง้เบำะแสและรอ้งเรยีน ดงันี้ 

• ทำงอเีมล ตดิต่อ 
ผศ. ดร. กญัญำรตัน์ สำนโอฬำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

  อเีมล : scm.advise.bod@successmore.com 
• ทำงไปรษณีย ์ตดิต่อ 

ผศ. ดร. กญัญำรตัน์ สำนโอฬำร 
  ทีอ่ยู่ : 777/137 The Room Rama 4 แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

 

โดยเบำะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่ำงๆ จะได้รบักำรพจิำรณำและด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสมโดย
พจิำรณำเป็นรำยกรณีไป 

1. คณะกรรมกำรบรษิทัจะมอบหมำยใหก้รรมกำรตรวจสอบ เป็นผูดู้แลและก ำหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบักำรบรหิำร
จดักำรเรื่องรอ้งเรยีนหรอืขอ้มลูเบำะแสทีผ่่ำนเขำ้มำตำมช่องทำงทีก่ ำหนด 



 
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                สว่นที ่2 : การก ากบัดแูลกจิการ 

146 
 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบแต่งตัง้ใหบุ้คคลซึง่มคีวำมเป็นอสิระในกำรปฏบิตังิำนและรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ท ำหน้ำทีเ่ป็นผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบำะแส โดยท ำหน้ำทีร่บัเรื่องรอ้งเรยีนหรอืขอ้มูลเบำะแสทีผ่่ำน
เขำ้มำตำมช่องทำงทีก่ ำหนดไว ้

3. ผู้ที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่บริหำร จัดกำร รวบรวม คัดกรอง ตรวจสอบ          
ขอ้รอ้งเรยีนหรอืเบำะแสทีไ่ดร้บั พจิำรณำควำมชดัแจง้เพยีงพอของพยำนหลกัฐำนในเบื้องตน้ และหำกมขีอ้มลู
ควำมจรงิจะด ำเนินกำรตรวจสอบเพื่อรวบรวมหลกัฐำนและพยำนเสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

4. คณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแต่งตัง้บุคคลหรอืคณะอนุกรรมกำรเพื่อสอบสวนบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกบักำรทุจรติ 
และพิจำรณำข้อมูลที่ได้รบัร้องเรียนรวมถึงขอ้มูลหลกัฐำนอื่นๆ เพิ่มเติม และหำกเห็นว่ำกำรประพฤติผดิที่
เกดิขึน้ เกดิจำกควำมตัง้ใจ หรอืมผีลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ อย่ำงมสีำระส ำคญั คณะกรรมกำรตรวจสอบจะ
พจิำรณำด ำเนินกำรโดยใชม้ำตรกำรทีเ่หมำะสม เพื่อปรบัปรุงแกไ้ขสถำนกำรณ์ดงักล่ำวใหถู้กตอ้ง 

5. บรษิทัฯ จะแจง้กำรด ำเนินกำร แกไ้ข ปรบัปรุง ตำมขอ้รอ้งเรยีนหรอืเบำะแสทีไ่ดร้บัมำ ใหผู้ร้อ้งเรยีนหรอื  ผูแ้จง้
เบำะแสไดท้รำบตำมขัน้ตอนภำยในระยะเวลำทีเ่หมำะสม 

6. ผูถู้กรอ้งเรยีนไดแ้ก่ กรรมกำร พนกังำน หรอืบุคคลใดๆ ทีก่ระท ำกำรแทนของบรษิทั ทีถู่กรอ้งเรยีกหรอืกล่ำวหำ 
โดยผูแ้จง้เรื่องรอ้งเรยีนว่ำมกีำรประพฤตผิดิ 

7. ในกำรพิจำรณำเรื่องที่ได้รบัร้องเรียนหรือเบำะแส หำกพบว่ำมบีุคคลอื่นเป็นผู้ร่วมกระท ำกำรสนับสนุนกำร
กระท ำ จำ้งวำน หรอืสัง่กำรเกีย่วกบัเรื่องรอ้งเรยีนดว้ย ใหถ้อืว่ำบุคคลอื่นนัน้เป็นผูถู้กรอ้งเรยีนดว้ย 

8. ผูใ้หค้วำมร่วมมอืในกำรตรวจสอบเรื่องรอ้งเรยีน ไดแ้ก่ กรรมกำร พนักงำน หรอืบุคคลภำยนอกทีไ่ดร้บักำรขอ
ควำมร่วมมอืจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ในกำรใหข้อ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง หรอือำจเกีย่วขอ้งกบัเรื่องรอ้งเรยีน 

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไม่มกีรณีกำรรอ้งเรยีน เรื่องกำรใหห้รอืรบัสนิบนเพื่อประโยชน์ทำงธุรกจิของบรษิทัฯ แต่อย่ำงใด 
 

นโยบายมาตรการคุ้มครองผูร้อ้งเรียน (Whistle Blowing) 
1. ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบำะแสจะได้รบัควำมคุ้มครองที่เหมำะสมจำกบริษัทฯ เช่น ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง

ต ำแหน่งงำน หรอืลกัษณะงำน และสถำนทีท่ ำงำน รวมไปถงึกำรไม่พกังำน ไม่ข่มขู ่หรอืรบกวนกำรปฏบิตังิำน 
กำรเลกิจ้ำง หรอืกำรอื่นใดที่มลีกัษณะเป็นกำรปฏบิตัิอย่ำงไม่เป็นธรรมต่อผู้นัน้ รวมถึงขอ้มูลส่วนบุคคลของ     
ผู้แจ้งเรื่องร้องเรยีนหรอืเบำะแส หรอืขอ้มูลเกี่ยวกบักำรแจ้งเรื่องร้องเรยีน หรอืเบำะแส  จะถูกเกบ็รกัษำเป็น
ควำมลบั ไม่เปิดเผยต่อผูไ้ม่เกีย่วขอ้ง เวน้แต่ทีจ่ ำเป็นตอ้งเปิดเผยตำมขอ้ก ำหนดของกฎหมำย 

2. บุคคลใดๆ ทีไ่ดร้บัทรำบเรื่องกำรแจง้เรื่องรอ้งเรยีนหรอืเบำะแส หรอืขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรแจง้เรื่องรอ้งเรยีน
หรอืเบำะแส จะต้องปกป้องขอ้มูลเรื่องกำรรอ้งเรยีนหรอืกำรแจง้เบำะแส หรอืทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องกำรรอ้งเ รยีน
หรอืกำรแจง้เบำะแสใหเ้ป็นควำมลบัและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น โดยค ำนึงถงึควำมปลอดภยั และควำมเสยีหำย
ของผู้แจ้งร้องเรยีนหรือเบำะแส แหล่งที่มำของขอ้มูล หรือบุคคลที่เกี่ยวขอ้ง เว้นแต่กรณีที่มคีวำมจ ำเป็นใน
ขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรตำมระเบยีบนี้ หรอืตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด หำกมกีำรจงใจฝ่ำฝืนน ำขอ้มลูออกไปเปิดเผย 
บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรลงโทษทำงวนิยั และ/หรอื ด ำเนินกำรทำงกฎหมำยกบัผูท้ีฝ่่ำฝืน แลว้แต่กรณี 

3. บรษิทัฯ จะไม่ยอมใหม้กีำรกระท ำใดๆ อนัเป็นกำรตอบโตพ้นกังำนทีร่อ้งเรยีนหรอืแจง้เบำะแส และจะด ำเนินกำร
ทำงวนิัยต่อบุคคลทีพ่บว่ำไดก้ระท ำกำรตอบโต้ดงักล่ำว โดยบรษิทัฯ จะด ำเนินกำรตำมขัน้ตอนทีเ่หมำะสมเพื่อ
ป้องกนัมใิหส้ภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนและ/หรอืควำมสมัพนัธด์ำ้นกำรท ำงำนของพนักงำนทีแ่สดงตนและแจง้
เบำะแสเพื่อประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยรวมไดร้บัผลกระทบ 

4. บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีแสดงควำมคิดเหน็ขอ้เสนอแนะ ตลอดจนขอ้รอ้งเรยีนผ่ำนช่องทำง
และกิจกรรมที่บริษัทจดัขึน้ อำทิ กำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปีของบริษัทฯ และ บริษัทจดทะเบยีนพบ       
ผูล้งทุน (Opportunity Day) ซึง่ขอ้ซกัถำม ขอ้ตชิม ขอ้เสนอแนะ และขอ้รอ้งเรยีนต่ำงๆ จะส่งต่อใหห้น่วยงำนที่
เกีย่วขอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขปรบัปรุงเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทุกภำคสว่น 
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ในปี 2564 กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ปรำกฏว่ำถูกด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนก ำกบัดูแล เนื่องจำกไม่ได้
ประกำศขอ้มลูจำกเหตุกำรณ์ส ำคญัภำยในระยะเวลำทีท่ำงกำรก ำหนด รวมถงึไม่ปรำกฏกรณีทีบ่รษิทัฝ่ำฝืนกฎหมำยดำ้น
แรงงำน กำรจำ้งงำน ผูบ้รโิภค กำรแขง่ขนัทำงกำรคำ้ และสิง่แวดลอ้ม และไม่ปรำกฏขอ้รอ้งเรยีนจำกผูม้สี่วนไดเ้สยี 

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มคีณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำทีพ่จิำรณำสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน และตดิตำมผล
กำรตรวจสอบภำยใน หำกพบกรณีทุจรติคณะกรรมกำรตรวจสอบจะรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั  
 

หมวดท่ี 4  การเปิดเผยข้อมูลและความโปรง่ใส  (Disclosure and Transparency) 
 บรษิัทฯ ด ำเนินธุรกจิทีม่ศีกัยภำพและมโีอกำสเติบโต โดยมุ่งเน้นกำรใช้ควำมเชีย่วชำญ เทคโนโลย ีและกำร
จดักำร เพื่อพฒันำประสทิธภิำพใหธุ้รกจิและสรำ้งผลตอบแทนใหก้บัผู้ถอืหุน้ในรูปแบบทีห่ลำกหลำย ได้อย่ำงมัน่คงใน
ระยะยำว  ดงันัน้ คณะกรรมกำรบรษิัทใหค้วำมส ำคญัและดูแลให้บรษิทัเปิดเผยขอ้มูลส ำคญั ทัง้ขอ้มูลทำงกำรเงนิและ
ขอ้มูลทีม่ใิช่ขอ้มูลทำงกำรเงนิ หรอืขอ้มูลทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรเปลีย่นแปลงรำคำหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ แก่ผูถ้อืหุน้
และผูล้งทุนอย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอ ทนัเวลำ โปร่งใสและเป็นธรรม ผ่ำนช่องทำงทีเ่ขำ้ถงึขอ้มลูได้ง่ำย มคีวำมเท่ำ
เทยีมกนัและน่ำเชื่อถือ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้สนใจลงทุนได้ทรำบข่ำวสำรที่ส ำคญัของบรษิัทฯ อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน 
รวดเรว็ ทนัเวลำ โปร่งใส เท่ำเทยีมกนั และคุณภำพเดยีวกนั 
 

 การด าเนินงาน ปี 2564 
บรษิัทฯ เปิดเผยขอ้มูลผ่ำนช่องทำงทีเ่ขำ้ถงึได้ง่ำยและหลำกหลำย ซึ่งเผยแพร่ขอ้มูลทัง้ขอ้มูลภำษำไทยและ

ภำษำองักฤษ ผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และผ่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ www.successmore.com 
เพื่อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำยเกดิควำมมัน่ใจ ดงันี้ 

1.  การก ากบัดูแลกิจการ   บริษัทฯ ได้จดัท ำและได้มีกำรเปิดเผยนโยบำยเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำร 
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ นโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง นโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยในบรษิทั นโยบำยเกีย่วกบักำร
ป้องกนัควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ นโยบำยกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหวำ่งกนัของบรษิทั  นโยบำยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคม
และสิง่แวดล้อม รวมทัง้นโยบำยและแนวปฏบิติต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ภำยในองค์กร เป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดย
เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ มีรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ซึ่งสอดคล้องกับ
หลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรบับริษัทบริษัทจดทะเบียนของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้โดยได้
เผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 

 

2. เปิดเผยข้อมูลส าคญัทัง้ข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน บรษิัทฯ ได้ด ำเนินกำรเปิดเผย
ข้อมูลส ำคญัของบริษัท ทัง้ข้อมูลทำงกำรเงินและขอ้มูลที่มใิช่ขอ้มูลทำงกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย และ ส ำนกังำน ก.ล.ต. อย่ำงถูกตอ้ง ครบถว้น ทนัเวลำ โปร่งใส ซึง่ผ่ำนกำรพจิำรณำตรวจสอบตำมขัน้ตอน
ที่ก ำหนดไว้ โดยเผยแพร่ผ่ำนช่องทำงตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบรษิัทฯ ทัง้ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ ดงันี้ 

• ข้อมูลท่ีเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี แบบ 56-1 One Report / รายงานประจ าปี   
บรษิทัฯ ไดจ้ดัท ำและเปิดเผยชดัเจน ครบถ้วน ตำมหลกัเกณฑข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ 
ส ำนักงำน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์ส ำหรบัผูถ้อืหุน้ในกำรพจิำรณำตดัสนิใจ โดยไดม้กีำรดูแลปรบัปรุงขอ้มลูให้
เป็นปัจจุบนัอยู่เสมอ โดยเผยแพร่ผ่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  
 

ในปี 2564 ทีผ่่ำนมำ บรษิทัฯ ไม่ไดร้บักำรด ำเนินกำรจำก ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอื ส ำนกังำน 
ก.ล.ต. อนัเนื่องมำจำกกำรเปิดเผยขอ้มลูไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด 
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• ด้านงบการเงินประจ าปีและงบการเงินประจ าไตรมาส 
บรษิัทฯ ได้จดัท ำงบกำรเงนิ ซึ่งผ่ำนกระบวนกำรพจิำรณำตรวจสอบจำกผู้สอบบญัชขีองบรษิัท และผ่ำน
ควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัก่อนเผยแพร่ต่อผูถ้อืหุน้ 
และน ำส่งตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนักงำน ก.ล.ต. ทัง้นี้ไดเ้ปิดเผยต่อผูถ้อืหุน้หรอืนักลงทุน 
ก่อนครบระยะเวลำที่ก ำหนด พร้อมเปิดเผยขอ้มูลทีส่ ำคญัเพิม่เตมิอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน  และจดัให้มคี ำอธบิำยและกำรวเิครำะห์ของฝ่ำยจดักำรเพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงนิทุก      
ไตรมำส ซึง่ผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปสำมำรถใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำตดัสนิใจในกำรลงทุน 

• การรายงานผลการด าเนินงานรายไตรมาส   
บริษัทฯ มีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนทุกไตรมำส ในกรณีที่ก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินล่ำสุดมีกำร
เปลีย่นแปลงจำกงบกำรเงนิในงวดเดยีวกนัของปีก่อนเกนิกว่ำรอ้ยละยีส่บิ บรษิทัไดม้กีำรเผยแพร่ค ำอธบิำย
ผลกำรด ำเนินงำนรำยไตรมำส ผ่ำนระบบเผยแพร่ขอ้มลูของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และเวบ็ไซต์
ของบรษิทัฯ  

 

ทัง้นี้ ผู้สอบบญัชขีองบรษิัทฯ เป็นผู้ที่มคีวำมรู้ ควำมช ำนำญ มคีวำมเป็นอสิระ และได้รบัควำมเหน็ชอบจำก
ส ำนกังำน ก.ล.ต. นอกจำกนี้ ผูส้อบบญัชไีม่มคีวำมสมัพนัธ ์หรอืสว่นไดเ้สยีกบับรษิทั / บรษิทัย่อย /บรษิทัร่วม/ ผูบ้รหิำร/
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว จึงมีควำมเป็นอสิระในกำรตรวจสอบและแสดงควำมเหน็ต่องบ
กำรเงนิของบรษิทัอย่ำงแทจ้รงิ  ทัง้นี้บรษิทัไดเ้ปิดเผยค่ำสอบบญัช ีและค่ำบรกิำรอื่นๆ ทีจ่่ำยใหก้บัผูส้อบบญัชไีวใ้นขอ้  
“7.6.3 ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัช”ี 

ในปี 2564 ได้เปิดเผยงบกำรเงินของบริษัทฯ ทุกรำยไตรมำส และงบกำรเงินประจ ำปี ทัง้ภำษำไทยและ
ภำษำองักฤษ ผ่ำนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และสำมำรถดำวน์โหลดได้ และงบกำรเงนิของบรษิทัไดร้บักำรรบัรองแบบไม่มี
เงื่อนไข และไม่มขีอ้สงัเกต จำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัไดน้ ำส่งงบกำรเงนิต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
และ ส ำนักงำน ก.ล.ต. ตรงต่อเวลำและไม่ถูกสัง่แกไ้ขงบกำรเงนิแต่อย่ำงใด และไม่ไดร้บักำรด ำเนินกำรอนัเนื่องมำจำก
กำรเปิดเผยขอ้มลูไม่เป็นไปตำมขอ้ก ำหนด  
 

3. การก ากบัดแูลการจดัท ารายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทัต่อรายงานทางการเงิน   
บริษัทฯ ตระหนักถึงกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินให้มขีอ้มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัช ี      
ซึง่กำรเปิดเผยขอ้มลูดงักล่ำวไดผ้่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชทีีเ่ป็นอสิระ  และผ่ำนควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกดิควำมมัน่ใจคณะกรรมกำรบรษิัทได้จดัท ำ
รำยงำนควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรต่อรำยงำนทำงกำรเงิน  โดยแสดงควบคู่กบัรำยงำนของผู้สอบบญัชี โดย
รำยงำนของผู้สอบบญัชีได้แสดงถึงกำรปฏบิตัิตำมหลกักำรบญัชทีี่รบัรองโดยทัว่ไป และใช้นโยบำยบญัชทีี่เหมำะสม      
ถอืปฏบิตัสิม ่ำเสมอ ซึง่นกัลงทุนสำมำรถใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบกำรพจิำรณำตดัสนิใจ 

 

4. การเปิดเผยการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั (รายการระหว่างกนั) และ/หรือ การได้มาหรือจ าหน่ายไป
ซ่ึงสินทรพัย ์กำรท ำรำยกำรดงักล่ำวของบรษิทัฯ จะต้องได้รบักำรพจิำรณำเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบและ
อนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อขจดัปัญหำควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อย่ำงรอบคอบ มเีหตุผล และเพื่อประโยชน์
สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรเปิดเผยรำยกำรดงักล่ำวทีไ่ดร้บักำรพจิำรณำและอนุมตั ิ โดยปฏบิตัติำม
กฎเกณฑต์ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนักงำน ก.ล.ต. เปิดเผยชื่อบุคคลทีท่ ำรำยกำร ควำมสมัพนัธ ์ลกัษณะ
ของรำยกำร และมูลค่ำของรำยกำร ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และเผยแพร่
ผ่ำนทำงเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  พรอ้มจดัท ำรำยกำรสรุปไวใ้นขอ้ “9.2 รำยกำรระหว่ำงกนั” 
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5. การก าหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจดัท าแบบรายงานการซ้ือขายหลกัทรพัย ์การถือ
ครองหลกัทรพัยข์องบริษทั และบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ โดยจดัท ำ
แบบรำยงำนต่ำงๆ ตำมที่กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับผู้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและผู้บริหำร โดยรำยงำนให้ที่ประชุม
คณะกรรมกำรรบัทรำบ และรำยงำนต่อ ส ำนกังำน ก.ล.ต. ดงันี้  

• รำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถือครองหลกัทรพัย์ของบรษิัททุกครัง้ เมื่อมกีำร ซื้อขำย โอน หรอืรบัโอน 
(แบบ 59) ภำยใน 3 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลง 

• กำรแสดงชื่อบุคคลในระบบขอ้มลูรำยชื่อกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัทีอ่อกหลกัทรพัย ์(แบบ 35-E1) 
ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีม่ดี ำรงต ำแหน่ง 

ในปี 2564 กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลดังกล่ำว         
ไดด้ ำเนินกำรจดัท ำแบบรำยงำนกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์กำรถอืครองหลกัทรพัยข์องบรษิทั กรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงใน
รอบปีเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ พรอ้มจดัท ำรำยกำรสรุปไวใ้นขอ้ “ 7.2 ขอ้มลูเกีย่วกบัคณะกรรมการ” 

 

6. การก าหนดให้กรรมการบริษทัและผูบ้ริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลท่ีมีความ
เก่ียวข้อง  ซึง่เป็นส่วนไดเ้สยีทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรบรหิำรจดักำรกจิกำรของบรษิทัฯ ใหร้ำยงำนต่อบรษิทัทรำบทุกครัง้ทีม่ ี
กำรเปลีย่นแปลง  โดยมมีำตรกำรดแูลและนโยบำยใหป้ฏบิตัติำมหลกัเกณฑท์ีไ่ดก้ ำหนดไว ้ดงันี้  

• รำยงำนมสีว่นไดเ้สยีเมื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรระดบัสงูเป็นครัง้แรก 
• รำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีทุกครัง้ เมื่อมกีำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูกำรมสีว่นไดเ้สยี 
• ในกรณีที่กรรมกำรพ้นจำกต ำแหน่ง และได้กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมกำร     

ท่ำนนัน้ไม่ตอ้งยื่นแบบรำยงำนใหม่ หำกไม่มกีำรเปลีย่นแปลงขอ้มลูกำรมสีว่นไดเ้สยี 
• ใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรสง่แบบรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยี แก่เลขำนุกำรบรษิัท ภำยใน 1 เดอืน นบัจำกวนัที่

ได้รบักำรเลอืกตัง้ / แต่งตัง้ และภำยใน 15 วนั เมื่อมกีำรเปลี่ยนแปลง เลขำนุกำรบรษิัทจะต้องส่งส ำเนำ
รำยงำนกำรมสี่วนไดเ้สยีนี้ใหแ้ก่ประธำนกรรมกำรบรษิทั และประธำนกรรมกำรตรวจสอบภำยใน 7  วนัท ำ
กำรนบัแต่วนัทีไ่ดร้บัรำยงำน  

ในปี 2564 กรรมกำรบริษัทและผู้บริหำร ได้ด ำเนินกำรจัดท ำแบบรำยงำนกำรมีส่วนได้เสียกรณีที่มีกำร
เปลีย่นแปลงในรอบปีเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้   

 

7.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทฯ มีมำตรกำรดูแลเรื่องกำรใช้ขอ้มูลภำยใน โดยก ำหนดไว้ใน
นโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยในของบรษิทั  และกำรรกัษำขอ้มลูอนัเป็นควำมลบัทีต่อ้งปฏบิตัต่ิอบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่น
ได้เสยี ปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์  มีควำมรบัผิดชอบ มีวินัยและมีจิตส ำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเองไม่ใช้
ต ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ รกัษำผลประโยชน์และทรพัย์สนิของบริษัทฯ      
โดยไม่น ำขอ้มูลและทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรอืผูอ้ื่น  และหำ้มกระท ำกำรอนัเป็นกำร
สนบัสนุนบุคคลอื่นใหท้ ำธุรกจิแขง่ขนักบับรษิทัและบรษิทัย่อย  ทัง้นี้ บรษิทัฯ ยงัไดก้ ำหนดโทษส ำหรบักรณีทีม่กีำรฝ่ำฝืน
ในกำรน ำขอ้มูลภำยในของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์ส่วนตวัไวใ้นระเบยีบของบรษิทัฯ โดยมโีทษตัง้แต่กำรตกัเตอืนดว้ย
วำจำถงึขัน้เลกิจำ้ง 

นอกจำกนี้ในระเบียบข้อบงัคับเกี่ยวกับกำรท ำงำนของบริษัทก็มีกำรก ำหนดในเรื่องดังกล่ำว โดยก ำหนด
บทลงโทษทำงวนิยัไว ้ ซึง่กรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนกังำนกไ็ดป้ฏบิตัติำมทีก่ ำหนด 

ในปี 2564 กรรมกำร ผู้บริหำรและพนักงำนของบริษัท ได้ปฏิบัติตำมนโยบำยกฎระเบียบอย่ำงเคร่งครดั          
ไม่ปรำกฏว่ำมกีำรใชข้อ้มลูภำยในของบรษิทัไปในทำงมชิอบ  
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8. การก าหนดนโยบายความรบัผิดชอบต่อสงัคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม  บรษิัทฯ จดัท ำนโยบำยควำม
รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และก ำหนดไวใ้นพนัธกจิของบรษิทัฯ เพื่อให้เป็นหลกัปฏบิตัิและด ำเนินกำรใหเ้กดิ
เป็นรปูธรรม  ซึง่ถอืเป็นภำรกจิทีทุ่กคนในองคก์รตอ้งมสีว่นร่วม  

   

9. การพบปะและส่ือสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกบัผู้บริหารระดบัสูง และผู้บงัคบับญัชา
สูงสุดของทุกหน่วยงานทัง้บริษทั บรษิทัฯ จดัใหม้กีำรประชุมร่วมกนัระหว่ำงคณะกรรมกำรบรหิำรกบัผูบ้รหิำรระดบัสงู
และผูบ้งัคบับญัชำสงูสุดของทุกหน่วยงำนเป็นประจ ำทุกสปัดำหแ์ละทุกเดอืน  เพื่อรบัทรำบถงึเป้ำหมำยธุรกจิขององคก์ร
และกลยุทธก์ำรด ำเนินธุรกจิ  โดยมกีำรสื่อสำรใหพ้นักงำนทัว่ทัง้องคก์รเขำ้ใจและปฏบิตัไิปในทศิทำงเดยีวกนั พรอ้มทัง้
เป็นแนวทำงในกำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมควำมรบัผดิชอบของตนทีไ่ดร้บัมอบหมำย  เพื่อใหบ้รรลุเป้ำหมำยธุรกจิ 

ในปี 2564 ประธำนกรรมกำรบรษิทัไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรเขำ้ร่วมประชุมกบัคณะกรรมกำรบรหิำร ผูบ้รหิำร
ระดบัสงู และผูบ้งัคบับญัชำสงูสุดของทุกหน่วยงำน โดยเสนอแนะหลกัคดิ กลยุทธเ์ชงิรุกและปรชัญำกำรท ำงำน พรอ้ม
แลกเปลีย่นควำมคดิเหน็กนัอย่ำงเป็นอสิระ เพื่อสนบัสนุนกำรบรหิำรจดักำรใหบ้รรลุเป้ำหมำยทำงธุรกจิขององคก์ร 

 

10. การพบปะและส่ือสารกบัผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์ บริษัทฯ เข้ำร่วมงำน Opportunity Day 
จ ำนวน 2 ครัง้ ซึง่เป็นกำรรำยงำนผลกำรประกอบกำรไตรมำสที ่1 และไตรมำสที ่3 ประจ ำปี 2564 และพบนกัวเิครำะหท์ี่
บรษิทัฯ จดัขึน้ในงำน “ซคัเซสมอร ์Group Interview & Thank Press 2021” จ ำนวน 1 ครัง้ ในวนัที ่7 ธนัวำคม 2664  

 

นอกเหนือจำกกำรเปิดเผยรำยงำนทำงกำรเงนิ หรอืสำรสนเทศอื่นๆ ต่อ ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  และ
ส ำนักงำน  ก.ล.ต. ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ตำมขอ้ก ำหนดอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลำแล้ว บรษิัทฯ ยงัได้เปิดเผย
ขอ้มลูต่อไปนี้ 

1.  เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น โดยเปิดเผยสดัส่วนกำรถือหุน้ รำยชื่อผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 10 อนัดบัแรกของ
บรษิทั ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้เพื่อประชุมสำมญัประจ ำปีปัจจุบนัก่อนวนัวนัประชุม และเผยแพร่ผ่ำนเวบ็ไซตข์อง
บรษิทัฯ  

2.  เปิดเผยการเปล่ียนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดบัสูง โดยแสดงจ ำนวนหุ้น     
ทีถ่อื ณ ตน้ปี สิน้ปี และทีม่กีำรซือ้ขำยระหว่ำงปี ของกรรมกำรและผูบ้รหิำรทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม ไวใ้นขอ้  “7.2 ขอ้มลู
เกีย่วกบัคณะกรรมการ” 

3.  เปิดเผยลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท และวิเครำะห์ภำวะอุตสำหกรรมและศกัยภำพในกำร
แข่งขนัของบรษิทัฯ รวมถึงมกีำรวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ ในขอ้ “1.2 ลกัษณะกำร
ประกอบธุรกจิ” และผ่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ สำมำรถดำวน์โหลดได ้

4.  เปิดเผยโครงสรา้งกลุ่มธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อย ในขอ้ “1.3 โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทั” 
และผ่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ สำมำรถดำวน์โหลดได ้

5.  เปิดเผยปัจจยัความเส่ียงของบริษัท ลกัษณะควำมเสี่ยง สำเหตุ และผลกระทบ รวมทัง้แนวทำงกำร
ป้องกนัหรอืลดควำมเสีย่ง ไวใ้นขอ้ “2. กำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง”  

6.  เปิดเผยรายช่ือกรรมการ  กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทัง้ประวตั ิบทบำท 
และหน้ำที ่จ ำนวนครัง้ของกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรแต่ละท่ำน สดัสว่นกำรถอืหุน้ กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและ
กรรมกำรอสิระในบรษิทัจดทะเบยีน วนั เดอืน ปี ทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ ไวใ้นขอ้ “7.2 ขอ้มลู
เกีย่วกบัคณะกรรมการ” และ ขอ้ “8.1.2 กำรเขำ้ร่วมประชุมและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรรำยบุคคล” 

7.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษทั รวมทัง้รูปแบบ ลกัษณะ และ
จ ำนวนค่ำตอบแทนทีแ่ต่ละท่ำนไดร้บัจำกกำรเป็นกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรชุดย่อย และนโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ของผู้บริหำรระดับสูง ส ำหรับค่ำตอบแทนประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร บริษัทไม่มีนโยบำยให้ค่ำตอบแทนอื่น
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นอกเหนือไปจำกค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรหรอืพนักงำนซึง่ไดร้บัจำกบรษิทัตำมปกติ  ไวใ้นขอ้ “7.4.3 ค่ำตอบแทน
ของผูบ้รหิำร” และ ขอ้ “8.1.2 กำรเขำ้ร่วมประชุมและกำรจ่ำยค่ำตอบกรรมกำรคณะกรรมกำรรำยบุคคล” 

8.  เปิดเผยข้อมูลการเข้ารบัการพฒันาและฝึกอบรมของกรรมการในปีท่ีผา่นมา ไวใ้น “หมวดที ่5 ควำม
รบัผดิชอบของคณะกรรมกำร ขอ้ 21 กำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้รหิำร” 

9.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัและบริษทัย่อย ไวใ้นขอ้ “1.6 นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล” 
10. เปิดเผยการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ที่มคีวำมเป็นอสิระและมคีุณสมบตัิทีไ่ด้รบัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำน 

ก.ล.ต.  รวมทัง้เปิดเผยค่ำสอบบญัชแีละค่ำบริกำรอื่นๆ ที่จ่ำยให้กบัผู้สอบบญัชหีรือบรษิัทสอบบญัชี  ไว้ในขอ้ “7.6.3 
ค่ำตอบแทนของผูส้อบบญัช”ี  

11. เปิดเผยโครงสร้างองคก์รของบริษทั  ไว้ในขอ้ “7.1 โครงสร้ำงกำรก ำกบัดูแลกจิกำร” และผ่ำนเวบ็ไซต์
ของบรษิทัฯ และสำมำรถดำวน์โหลดได ้

12. เปิดเผยการควบคมุภายในและ ผลการประเมินระบบควบคมุภายใน  ตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำน 
ก.ล.ต.  พรอ้มรำยงำนกำรก ำกบัดแูลกจิกำรจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ไวใ้นขอ้ “เอกสำรแนบ 6 รำยงำนกำรก ำกบัดแูล
กจิกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ”  

13. เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด ไว้ใน “หมวดที่ 3  กำรค ำนึงถึงบทบำทของผูม้เีสยีได้
เสยี  ขอ้ 14 นโยบำยและแนวปฏบิตัิเกี่ยวกบักำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอร์รปัชัน่ และกำรให้หรอืรบัสนิบน” และผ่ำน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ  

14. เปิดเผยงบการเงินของบริษทัทุกรายไตรมาส ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ผ่ำนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ 
และสำมำรถดำวน์โหลดได ้

15. เปิดเผยข้อมูลประจ าปี / รายงานประจ าปี (แบบ56-1 One Report) ของบริษทั และหนังสือนัดประชุม
ผูถ้ือหุ้น ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ผ่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ และสำมำรถดำวน์โหลดได ้

16. เปิดเผยข้อบงัคบั  วิสยัทศัน์ และพนัธกิจของบริษทั ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ผ่ำนเวบ็ไซต์ของ
บรษิทัฯ  

17.  เผยแพรข่้อมูลและข่าวสารของบริษทั ผ่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 
 

ช่องทางการเผยแพรข่้อมูลสารสนเทศของบริษทั 
บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลทีค่รบถว้น ถูกตอ้ง โปร่งใส โดยมชี่องทำงกำรสือ่สำร ขำ่วสำรผ่ำน

สือ่ทีห่ลำกหลำย เพื่อประโยชน์ต่อผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง 
1. จดัใหม้หีน่วยงำนดำ้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์ เพื่อเป็นช่องทำงตดิต่อโดยตรงกบันกัลงทุน 

บริษัทฯ ได้ก ำหนดบุคคลที่ท ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำงในกำรเปิดเผยข้อมูลส ำคัญ ต่อนักลงทุนและผู้ที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ม้สี่วนได้เสยีสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลได้ง่ำย และหลำกหลำยช่องทำง โดยสำมำรถ
ตดิต่อไดท้ี ่
  คุณธำรกิำ  ฐำนณกรวชัร ์  
  เลขำนุกำรบรษิทัและฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธ ์
  โทรศพัท ์:   02-511-5955 ต่อ 113 

E-mail  :  info.ir@successmore.com 
2. สำรสนเทศทีส่ ำคญัทีเ่ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ  มดีงันี้ 

• ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ 
• งบกำรเงนิของบรษิทัฯ 
• เอกสำรขำ่ว Press Release ของบรษิทั 
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• โครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ 
• โครงสรำ้งองคก์ร 
• โครงสรำ้งกลุ่มบรษิทั 
• ขอ้มลูเกีย่วกบัคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
• ขอ้มลูกำรตดิต่อดำ้นนกัลงทุนสมัพนัธ ์
• ขอ้บงัคบับรษิทั 
• ขอ้มลูประจ ำปี แบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ ำปี 
• หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ 
• รำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
• กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
• นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ภำยในองคก์ร 
• หลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ 
• รำยงำนคณะกรรมกำร 

 

หมวดท่ี 5  ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ  (Board Responsibilities) 
 คณะกรรมกำรบรษิัทมบีทบำทหน้ำที่ส ำคญัในกำรชี้แนะทศิทำงกำรด ำเนินงำนของบรษิัทฯ ติดตำมดูแลกำร
ท ำงำนของฝ่ำยจดักำร จดัใหม้นีโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี หลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ  นโยบำย
ต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ภำยในองค์กร รวมถึงแนวทำงปฏบิตัติำมนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติคอร์รปัชัน่ พร้อม
จดัท ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษรและเผยแพร่ใหร้บัทรำบและปฏบิตัทิัง้องคก์รผ่ำนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ โดยก ำกบัดูแลกจิกำร
เพื่อผลประโยชน์สงูสุดของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ พรอ้มดูแลใหบ้รษิทัฯ มกีำรด ำเนินกจิกรรมต่ำงๆ อย่ำงถูกต้องและตำม
กฎหมำย   

อกีทัง้ บรษิัทฯ ให้มคีวำมส ำคญัในกำรแสดงบทบำทหน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร เพื่อดูแล
รกัษำผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยี เช่น กำรก ำหนดกลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิ กำรตรวจสอบดูแลใหก้ำร
ด ำเนินธุรกจิเป็นไปอย่ำงโปร่งใส โดยบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรปฏบิตัดิงันี้ 

การด าเนินงาน ปี 2564 
1. คณะกรรมกำรบรษิัทตระหนักถึงบทบำทหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบในกำรก ำกบัดูแลให้บรษิัทฯ มกีำร

บรหิำรจดักำรทีด่ใีนฐำนะผูน้ ำขององค์กร โดยมเีป้ำหมำยทีช่ดัเจนว่ำ กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทฯ ต้อง
มไิดมุ้่งหวงัเพยีงแค่สรำ้งกำรเติบโตทำงเศรษฐกจิ แต่มคีวำมตัง้ใจในกำรสรำ้งธุรกจิทีย่ ัง่ยนืและขบัเคลื่อน
สงัคมไปพร้อมๆ กนั ซึ่งประกอบด้วยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม กำรมธีรรมำภิบำลทีจ่บั   
ตอ้งได ้เป็น “องคก์รคุณค่ำ” 

2. คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย เพื่อสรำ้งมลูค่ำและกำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนืใหแ้ก่
กลุ่มบรษิทั เพื่อประโยชน์สงูสดุแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกรำย อนัเป็นเป้ำหมำยสงูสดุของบรษิทั ภำยใตห้ลกักำร
กำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีและกำรค ำนึงถึงผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่ม ไม่ว่ำจะเป็นกำรค ำนึงถึงผลตอบแทน
สงูสดุและสง่ผ่ำนผลตอบแทนนัน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

 

3. คณะกรรมกำรบริษัทได้ร่วมกนัก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำนประจ ำปีของบริษัทฯ จะต้องสอดคล้องกบั
วสิยัทศัน์และพนัธกจิด้วย ในกำรก ำหนดกลยุทธแ์ละแผนงำนในแต่ละปีนัน้ กรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำ
อย่ำงรอบด้ำน โดยมีกำรวเิครำะห์ปัจจยัควำมเสี่ยงต่ำงๆ เช่น ด้ำนกำรเงิน ด้ำนกลยุทธ์ และด้ำนกำร
ด ำเนินงำน เป็นต้น โดยค ำนึงถงึสงัคม สิง่แวดลอ้ม และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม   และไดพ้จิำรณำทบทวน
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และอนุมตัิวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และกลยุทธ์ของบรษิัทฯ เพื่อให้ผู้บรหิำรและพนักงำนมจีุดมุ่งหมำยในกำร
ด ำเนินงำนไปในทศิทำงเดยีวกนัและก ำหนดแนวปฏบิตัิของกำรมสีว่นร่วมไวด้งันี้ 
(1) กำรก ำหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ กลยุทธ ์เป้ำหมำย แผนธุรกจิ และงบประมำณของบรษิทัฯ โดยจดัใหม้ี

กำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเป็นอิสระเพื่อร่วมกันก ำหนดทิศทำงองค์กร ผ่ำนกำรสมัมนำเชิง
ปฏบิตักิำรระหว่ำงคณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรเป็นประจ ำทุกปี 

(2) ก ำหนดให้แต่ละปีมีกำรทบทวนและปฏิบัติต่อไปทุกๆ ปี เพื่อติดตำมให้ฝ่ำยบริหำรปฏิบัติตำม
แผนงำนและทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิอย่ำงสม ่ำเสมอ 

(3) จดัใหม้กีำรอภปิำยและแสดงควำมคดิเหน็ของฝ่ำยบรหิำรอย่ำงเป็นอสิระ เพื่อก ำหนดกรอบทศิทำง
องคก์รและเตรยีมพรอ้มเพื่อรองรบัสถำนกำรณ์ทีอ่ำจมกีำรเปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ 

(4) ให้ค ำแนะน ำ ข้อคิดเห็น และแนวทำงบริหำรจดักำรองค์กร เพื่อใช้ในกำรจัดแผนงำนที่ชดัเจน 
ตอบสนองเป้ำหมำยองคก์ร 

(5) สื่อสำรนโยบำย เป้ำหมำย และทศิทำงกำรด ำเนินงำน ให้พนักงำนทุกระดบัทัว่ทัง้องคก์ร รบัทรำบ
ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของบรษิทัฯ เป็นประจ ำทุกเดอืน โดยประธำนกรรมกำรบรหิำรและประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเป็นผูช้ีแ้จง 

 

ส ำหรบัปี 2564 ไดพ้จิำรณำทบทวนวสิยัทศัน์และพนัธกจิของบรษิทั จ ำนวน 1 ครัง้ และก ำหนดเป้ำหมำย
ระยะสัน้ ระยะกลำง และระยะยำว เพื่อมุ่งเน้นกำรพฒันำผลติภณัฑใ์หแ้ขง็แกร่งทัง้ในดำ้นตุน้ทุน คุณภำพ 
กำรจดัสง่ และตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้ รวมทัง้กำรสรำ้งคุณค่ำแก่ผูม้สีว่นไดเ้สยีอย่ำงรอบดำ้น  
 

4. คณะกรรมกำรบริษัทได้ติดตำมดูแลให้มีกำรน ำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ โดยในกำรประชุม
คณะกรรมกำรบรษิัททุกไตรมำส คณะกรรมกำรบรษิทัได้ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของฝ่ำยบรหิำร โดย
ก ำหนดใหม้กีำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและผลประกอบกำรของบรษิทัฯ โดยเฉพำะในส่วนของแผนกล
ยุทธแ์ละเป้ำหมำยทำงกำรเงนิ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมกลยุทธท์ีว่ำงไว้ 
 

5. เพื่อน ำไปสู่กำรปฏบิตังิำนดำ้นกำรก ำกบัดูแลกจิกำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ คณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนด 
นโยบำยเกีย่วกบักรรมกำรดงันี้ 
(1) ประธำนกรรมกำรบริษัทเป็นกรรมกำรอิสระ  เพื่อให้กำรต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริษัทและ

ต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรไม่เป็นบุคคลคนเดยีวกนั และเพื่อไม่ใหค้นใดคนหนึ่งมอี ำนำจโดย
ไม่จ ำกดั 

(2) กรรมกำรอสิระมกีำรด ำรงต ำแหน่งต่อเน่ืองไม่เกนิ 9 ปีนับจำกวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรอสิระครัง้แรก 

(3) แต่งตัง้กรรมกำรอสิระ เป็นประธำนคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ เช่น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ และ
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

(4) จ ำนวนบรษิทัจดทะเบยีนทีก่รรมกำรแต่ละคนจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรไดไ้ม่เกนิ 5 บรษิทั 
(5) กรรมกำรอสิระทีด่ ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนไม่เกนิ 3 บรษิทั 
(6) ผูบ้รหิำรทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดดทะเบยีนอื่นไม่เกนิ 2 บรษิทั 

 

ในปี 2564  1) ประธำนกรรมกำรบรษิทัเป็นกรรมกำรอสิระ   
2) กำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระไม่เกนิ 9 ปีต่อเนื่องกนั   
3) กรรมกำรแต่ละคนด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีน จ ำนวน 1 บรษิทั          
4) กรรมกำรอสิระด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีน จ ำนวน 1 บรษิทั  
5) ไม่มกีรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น 
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6) กรรมกำรบรษิทัทุกคนเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรสม ่ำเสมอ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของ    
    กำรประชุมคณะกรรมกำรทัง้หมด 

 

6. กรรมกำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯ ไม่เคยเป็นพนกังำนหรอืหุน้ส่วนของบรษิทัสอบบญัชภีำยนอก
ทีบ่รษิทัใชบ้รกิำรอยู่ในช่วง 2 ปีทีผ่่ำนมำ 

 

7. บริษัทฯ กรรมกำรบริษัท และผู้บริหำรระดับสูง ไม่มีประวัติกระท ำผิดกฎระเบียบของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

8. คณะกรรมกำรบริษัทจัดให้มีระบบกำรควบคุมภำยในที่ครอบคลุมทัง้ด้ำนกำรเงิน กำรปฏิบัติงำน 
ด ำเนินกำร ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้จดัใหม้กีำรบรหิำรควำมเสีย่ง
ที่เหมำะสมเพียงพอ ตลอดจนให้มีกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลที่มีประสิทธิภำพเพียงพอในกำร
ด ำเนินงำน รวมทัง้ดูแลทรพัยส์นิ โดยมหีน่วยงำนตรวจสอบภำยในอสิระจำกภำยนอก คอื บรษิทั อสีบำร ์
คอร์เปอร์เรชัน่ จ ำกัด และมีนำยศิริศักดิ ์ มำนิตคุณำกำร เป็นหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งเป็น
หน่วยงำนอสิระรำยงำนตรงต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และมนีำงธำรกิำ ฐำนณกรวชัร์ เป็นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ จดัท ำรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งเปิดเผยจ ำนวนครัง้ของกำรประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบในรอบปีนัน้ และมกีำรประเมนิ ตรวจสอบ สอบทำน ระบบควบคุมภำยใน กำรท ำ
รำยกำรระหว่ำงกนั กำรพิจำรณำเสนอแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน ก ำหนด
นโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรดูแลด้ำนกำรปฏบิตัติำมกฎ ระเบยีบ และนโยบำย และมขีอ้สรุปและ
ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ ต่อกำรด ำเนินกำรในดำ้นต่ำงๆ โดยรวม 
 

9. คณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดให้คณะกรรมกำรประกอบดว้ยกรรมกำรทีม่คีุณสมบตัหิลำกหลำยทัง้ในด้ำน
ทกัษะ ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถและคุณลกัษณะเฉพำะด้ำน เพื่อให้มัน่ใจว่ำ จะได้คณะกรรมกำร
โดยรวมที่มีคุณสมบัติเหมำะสม สำมำรถ เข้ำใจและตอบสนองควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้เ สียได้ 
คณะกรรมกำรบรษิทัจะพจิำรณำจำกทกัษะทีจ่ ำเป็นทีย่งัขำดอยู่ในคณะกรรมกำรบรษิทั โดยไม่ได้จ ำกดั
เพศ อำยุ ประวตักิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ในวชิำชพี ทกัษะควำมรู้ ทีจ่ะมำเป็นกรรมกำรแต่อย่ำงใด เพื่อให้
คณะกรรมกำรบรษิทัด ำเนินงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้สอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิ และ
สนับสนุนให้องค์ประกอบคณะกรรมกำรบริษัททัง้คณะมีควำมครบถ้วนสมบูรณ์ ทัง้ในมิติควำมรู้  
ควำมสำมำรถ และมติคิวำมหลำกหลำย ทีเ่อือ้ประโยชน์ใหก้ำรท ำงำนมปีระสทิธภิำพสงูสดุ 
 

ปัจจุบนั ประกอบดว้ยกรรมกำรทัง้หมด 7 คน โดยมกีรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร จ ำนวน 5 คน (ในจ ำนวนนี้
มีกรรมกำรอิสระ จ ำนวน 4 คน) และกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำร จ ำนวน 2 คน ซึ่งมีกรรมกำรครบตำม
โครงสรำ้งแลว้ และบรษิทัฯ ไม่มกีรรมกำรทีด่ ำรงต ำแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนมำกกว่ำ 5 บรษิทั 
  

10. หลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรในกำรสรรหำและคดัเลอืกกรรมกำรใหม่ คอื ในกรณีทีม่กีรรมกำรของบรษิัท
ว่ำงลง คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน จะท ำหน้ำทีใ่นกำรพจิำรณำสรรหำกรรมกำรคนใหม่ 
โดยมหลกัเกณฑค์อื จะพจิำรณำจำกคุณสมบตั ิควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน ทกัษะที่
จ ำเป็นที่ยงัขำดอยู่ในคณะกรรมกำรบรษิัท โดยให้สอดคล้องกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัท เพื่อปฏบิตัิ
หน้ำที่อย่ำงเต็มที่ รวมทัง้ไม่มีลกัษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำยและหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี ทัง้นี้        
ในกำรสรรหำและคดัเลอืกกรรมกำรของบรษิทัฯ จะพจิำรณำจำกฐำนขอ้มลูกรรมกำรซึง่จะก่อใหเ้กดิควำม
หลำกหลำยในโครงสรำ้งของกรรมกำร นอกจำกนี้ บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้เสนอรำยชื่อ    
ผู้ที่เหมำะสมเขำ้เป็นกรรมกำร โดยมคีณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนท ำหน้ำทีก่ลัน่กรอง
คุณสมบตัแิละควำมเหมำะสมของผูส้มคัร ผูไ้ดร้บักำรเสนอชื่อหรอืกรรมกำรบรษิทัทีค่รบก ำหนดทีต่อ้งออก
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ตำมวำระ โดยเสนอควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อเหน็ชอบใหเ้สนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้เป็น
กรรมกำรบรษิทั โดยพจิำรณำคุณสมบตัอิย่ำงน้อย ดงันี้ 
(1) จะต้องเป็นผู้ที่มคีุณสมบตัิเหมำะสม และไม่มลีกัษณะต้องห้ำมตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชน

จ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มกีำรแก้ไขเพิม่เติม) พระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์   
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) หรอืตำมหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย์ก ำหนด รวมทัง้ไม่มีลกัษณะที่แสดงถึงกำรขำดควำมเหมำะสมที่จะได้รบัควำม
ไวว้ำงใจใหบ้รหิำรจดักำรกจิกำรทีม่ปีระชำชนทัว่ไปเป็นผูถ้อืหุน้ตำมทีส่ ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนดและหลกัเกณฑอ์ื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

(2) เป็นผูท้ีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ มคีวำมซื่อสตัยส์จุรติ มคีุณธรรม มจีรยิธรรมในกำรด ำเนินธุรกจิ และ
มปีระสบกำรณ์เกีย่วกบักำรประกอบธุรกจิของบรษิทั 

(3) สำมำรถใชดุ้ลยพนิิจอย่ำงตรงไปตรงมำและเป็นอสิระจำกฝ่ำยจดักำรและกลุ่มทีม่ผีลประโยชน์อื่นใด 
(4) สำมำรถอุทศิเวลำใหก้บับรษิทัทีต่นเป็นกรรมกำรได้อย่ำงเพยีงพอและเอำใจใส่ในกำรปฏบิตัหิน้ำที่

ตำมควำมรบัผดิชอบของตน 
 

11. หลกัเกณฑแ์ละกระบวนกำรในกำรสรรหำผูบ้รหิำรระดบัสงู โดยเฉพำะต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
โดยบรษิทัฯ มอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน เป็นผูท้ ำหน้ำทีส่รรหำคดัเลอืก
และเสนอชื่อบุคคลทีม่ีคุณวุฒ ิคุณสมบตัทิี่เหมำะสม มคีวำมรู ้ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถ ทกัษะเฉพำะ
ดำ้นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ หรอืทีเ่กีย่วขอ้งในธุรกจิทีบ่รษิทัฯ ด ำเนินกำรอยู่ ใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธ์
และทศิทำงกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำแต่งตัง้ 
 

12. จดัให้มหีน่วยงำนก ำกบักำรปฏบิตัิงำน (Compliance Unit) โดยแต่งตัง้ นำยอมัรนิทร์ สุทศัน์ ณ อยุธยำ 
ผูช้่วยผูจ้ดักำรฝ่ำยก ำกบัดแูลกจิกำร เพื่อก ำกบัดแูลกำรปฏบิตังิำน 

 

13. บรษิทัฯ มนีโยบำยใหก้รรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร (Non-Excutive Director : NED) มโีอกำสประชุมระหว่ำง
กนัเอง เพื่ออภปิรำยปัญหำต่ำงๆ ทีเ่กีย่วกบัธุรกจิหรอืเรื่องอื่นๆ ทีอ่ยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มฝ่ีำยบรหิำร
ร่วมดว้ย อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้  

 

14. คณะกรรมกำรบรษิทัจดัท ำนโยบำยบรหิำรควำมเสีย่ง และเผยแพร่ผ่ำนเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และมรีะบบ
บรหิำรควำมเสีย่งทีเ่พยีงพอและตดิตำมกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงสม ่ำเสมอ  

 

15. คณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ก ำหนดให้มีกำรวดัผลกำร
ด ำเนินงำนของผู้บริหำรระดบัสูงในรูปของดชันีวดัผล (KPI) โดยเปรียบเทยีบกบั KPI ที่ก ำหนดไว้เป็น
เป้ำหมำยซึง่เชื่อมโยงกบัอตัรำค่ำตอบแทนทีไ่ด้รบั ตำมหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทนก ำหนดไว ้และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตัิ 
 

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเป็นผู้พิจำรณำซึ่งค่ำตอบแทนดงักล่ำว มีกำร
ก ำหนดอย่ำงเหมำะสม ตำมโครงสร้ำงค่ำตอบแทนของบรษิัท และพจิำรณำเปรยีบเทยีบจำกขอ้มูลกำร
ส ำรวจกำรจ่ำยค่ำตอบแทนจำกสถำบนั องค์กร และหน่วยงำนทีไ่ดร้บัควำมเชื่อถอื อตัรำกำรเตบิโตของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ อตัรำเงินเฟ้อ รวมทัง้พิจำรณำจำกผลกำรปฏบิตัิงำนและสอดคล้องกบั
ภำระหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำย และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัเพื่อพจิำรณำ
อนุมตั ิ(เปิดเผยไวใ้นขอ้ 7.4.3  จ านวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร) 
 

16. คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้กีำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั  บรษิทัย่อย และบรษิทัร่วม โดยมกีลไก
ในกำรก ำกบัดูแลที่สำมำรถควบคุมดูกำรจดักำรและควำมรบัผดิชอบกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและ
บรษิทัร่วมเพื่อดแูลรกัษำผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะสง่ตวัแทนของบรษิทัฯ ซึง่มี
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คุณสมบตัิและประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสมกบัธุรกจิทีบ่รษิัทฯ เขำ้ลงทุนเขำ้เป็นกรรมกำรในบรษิัทย่อยและ
บรษิัทร่วมของบรษิทัดงักล่ำว โดยตวัแทนดงักล่ำวอำจเป็นประธำนกรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
กรรมกำร ผู้บรหิำรระดบัสูง หรอืบุคคลใดๆ ของบรษิัทฯ ที่ปรำศจำกผลประโยชน์ขดัแย้งกบัธุรกจิของ
บรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมเหล่ำนัน้ ทัง้นี้ เพื่อใหบ้รษิทัสำมำรถควบคุมดแูลกจิกำร และกำรด ำเนินงำนของ
บรษิทัย่อยไดเ้สมอืนเป็นหน่วยงำนหนึ่งของบรษิทั และ/หรอืสำมำรถตรวจสอบดูแลกำรด ำเนินกจิกำรของ
บรษิทัร่วมไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ บรษิทัฯ จงึก ำหนดใหต้วัแทนของบรษิทัจะตอ้งบรหิำรจดักำรธุรกจิของ
บริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม (แล้วแต่กรณี) ให้เป็นไปตำมระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งก ำหนดไว้ใน
ขอ้บงัคบั และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมนัน้ๆ นอกจำกนี้ 
กำรส่งตวัแทนเพื่อเป็นกรรมกำรในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ของ
บรษิทั และ/หรอืขอ้ตกลงระหว่ำงผูถ้อืหุน้ในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมดงักล่ำว 
 

17. คณะกรรมกำรบรษิทัจดัใหม้กีำรทบทวน ขอบเขต บทบำทอ ำนำจหน้ำทีข่องกรรมกำรบรษิทั เป็นประจ ำ
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 

 

18. ก ำหนดช่องทำงใหพ้นักงำนทุกคนและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มกบับรษิทั ทัง้ภำยในและภำยนอก ทัง้ทีเ่ป็น
บุคคลและกลุ่มบุคคล หน่วยงำนองค์กร เช่น พนักงำน ผู้ลงทุน ลูกค้ำ คู่ค้ำ ชุมชน สงัคม  สิง่แวดล้อม 
หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก ำกบัดูแล  สำมำรถตดิต่อสื่อสำร หรอืแจง้เบำะแส เมื่อพบเรื่องทีอ่ำจเป็น
กำรทุจรติคอร์รปัชัน่ ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม กำรกระท ำผดิกฎหมำย หรอืจรรยำบรรณทำงธุรกจิ หรอื  
นโยบำยบรษิัทหรอืกำรร้องเรยีนกำรถูกละเมดิสทิธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อำจเป็นปัญหำและก่อให้เกิด
ควำมเสยีหำยต่อบรษิัท หรอืไม่ได้รบัควำมเป็นธรรม รวมถึงขอ้เสนอแนะเกี่ยวกบักำรด ำเนินธุรกจิของ
บรษิทัฯ  บรษิทัฯ จดัใหม้ชี่องทำงในกำรแจง้เบำะแสและรอ้งเรยีน ดงันี้ 

• ทำงอเีมล ตดิต่อ 
ผศ. ดร. กญัญำรตัน์ สำนโอฬำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

   อเีมล : scm.advise.bod@successmore.com 
• ทำงไปรษณีย ์ตดิต่อ 

ผศ. ดร. กญัญำรตัน์ สำนโอฬำร 
   ทีอ่ยู่ : 777/137 The Room Rama 4 แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330   

โดยเบำะแส ขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ จะไดร้บักำร พจิำรณำและด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม
โดยพจิำรณำเป็นรำยกรณีไป   
 

คณะกรรมกำรบรษิัทได้มอบหมำยให้ประธำนกรรมกรรมตรวจสอบเป็นผู้พจิำรณำรบัเรื่องแจ้งเบำะแส    
ขอ้ร้องเรยีน  และขอ้เสนอแนะของผูม้สี่วนได้เสยีต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ  และท ำกำรสอบสวน และ
รำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั โดยผูแ้จง้เบำะแสและขอ้รอ้งเรยีนดำ้นต่ำงๆ จะถูกรกัษำไวเ้ป็นควำมลบั
ของบรษิทั 
 

ในปี 2564 ทีผ่่ำนมำ บรษิทัและบรษิทัย่อยไม่มกีรณีกำรรอ้งเรยีน เรื่องกำรให ้หรอืรบัสนิบนเพื่อประโยชน์
ทำงธุรกจิของบรษิทัฯ แต่อย่ำงใด 

19. ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกบักำรป้องกนัควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  นโยบำยกำรใช้ขอ้มูลภำยในของ
บรษิทั  นโยบำยกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทั  เพื่อป้องกนักำรใชโ้อกำสแสวงหำผลประโยชน์
สว่นตน และเผยแพร่ผ่ำนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ 
 

 

mailto:scm.advise.bod@successmore.com
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20. คณะกรรมกำรบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำร      
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน คณะกรรมกำรบริหำควำมเสี่ยง  คณะกรรมกำรบรหิำร และประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร โดยก ำหนดอ ำนำจหน้ำทีแ่ละอ ำนำจอนุมตัไิวช้ดัเจน (เปิดเผยไวใ้นขอ้ 7.3 ขอ้มลูเกีย่วกบั
คณะกรรมการชุดย่อย)  

 

21. คณะกรรมกำรบรษิัทก ำหนดตำรำงกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท และคณะกรรมกำรชุดย่อยเป็นกำร
ล่วงหน้ำทัง้ปี โดยในกำรประชุมแต่ละครัง้ได้ก ำหนดวำระกำรประชุมทีช่ดัเจน เป็นวำระเพื่อทรำบ วำระ
เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิโดยมเีอกสำรประกอบกำรประชุมทีค่รบถว้นเพยีงพอ และจดัส่งใหก้รรมกำรล่วงหน้ำ
ไม่น้อยกว่ำ 7 วนั เพื่อให้กรรมกำรได้มเีวลำศกึษำขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอก่อนเขำ้ร่วมประชุม และในกำร
ประชุมประธำนกรรมกำรบรษิทัท ำหน้ำทีป่ระธำนทีป่ระชุมไดจ้ดัสรรเวลำ เพื่อใหก้รรมกำรทุกคนสำมำรถ
อภปิำยและแสดงควำมเหน็ไดอ้ย่ำงอสิระ และประธำนจะเป็นผูป้ระมวลควำมเหน็และสรุปประเดน็ทีไ่ดจ้ำก
กำรประชุม โดยมเีลขำนุกำรบรษิทัจดัท ำรำยงำนกำรประชุมเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ซึง่ภำยหลงัทีผ่่ำนกำร
รบัรองจำกทีป่ระชุมแลว้จะถูกเกบ็ไวท้ีเ่ลขำนุกำรบรษิทั ณ ส ำนกังำนบรษิทัฯ 

 

22. ปฐมนิเทศกรรมกำรเขำ้ใหม่ 
ในกรณีมกีรรมกำรเขำ้ใหม่ บรษิัทฯ ได้ก ำหนดแนวปฏบิตัิเกี่ยวกบักำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรปฏบิตัิ
หน้ำที่กรรมกำรบรษิัท เพื่อให้กรรมกำรเขำ้รบัต ำแหน่งสำมำรถปฏิบตัิหน้ำที่ได้ทนัท ีโดยมเีลขำนุกำร
บรษิทัเป็นผูป้ระสำนงำนในดำ้นต่ำงๆ ดงันี้ 
(1) ประสำนงำนในกำรให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ในด้ำนกฎหมำยและอื่นๆ เช่น ข้อบังคับบริษัท 

วตัถุประสงค์บริษัท โครงสร้ำงองค์กร คู่มือนโยบำยเกี่ยวกบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี นโยบำย
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ภำยในองค์กร นโยบำยกำรใช้ข้อมูลภำยในของบริษัท และหลัก
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ เป็นตน้ 

(2) จดัให้มีกำรพบปะกบัประธำนกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และ
ผูบ้รหิำรของบรษิทั เพื่อรบัทรำบขอ้มลูเกีย่วกบักำรด ำเนินธุรกจิ 

 

ทัง้นี้ ในปี 2564 ไม่มกีำรปฐมนิเทศกรรมกำรใหม่ เน่ืองจำกไม่มกีำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ 
 

23. กำรพฒันำกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
คณะกรรมกำรบรษิัทได้ให้ควำมส ำคญักำรพฒันำกรรมกำร โดยสนับสนุนให้กรรมกำรบรษิัทเขำ้อบรม
หลกัสตูรต่ำงๆ หรอืเขำ้ร่วมกำรสมัมนำหลกัสตูรทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำที ่โดยเลง็ถงึประโยชน์
ของกำรศกึษำ/กำรอบรมว่ำ จะเป็นกำรพฒันำกรรมกำรใหไ้ดค้วำมรู้ทีท่นัต่อสถำนกำรณ์ทำงธุรกจิทีม่กีำร
แขง่ขนัอยู่ตลอดเวลำ และมนีโยบำยพฒันำศกัยภำพบุคลำกรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรโดยกำรจดัฝึกอบรมทัง้ภำยใน
และภำยนอกบรษิทั เพื่อมุ่งสู่กำรเป็นองคก์รแห่งกำรเรยีนรู ้ในช่วงทีผ่่ำนมำกรรมกำรบรษิทัไดเ้ขำ้ร่วมรบั
กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำรของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) ตำมที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ลต.) ก ำหนดใหก้รรมกำรของบรษิทัจดทะเบยีน
ต้องผ่ำนกำรอบรมอย่ำงน้อยหนึ่งหลกัสตูร ไดแ้ก่ Director Accreditation Program (DAP) และ Director 
Certification Program (DCP) และนอกจำกหลกัสูตรทีก่ ำหนดแล้ว กรรมกำรบรษิัทยงัใหค้วำมส ำคญัใน
กำรเข้ำร่วมอบรมหลกัสูตรอื่นๆ ของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย (IOD) เช่นหลกัสูตร 
Roles of Compensation Committee Program (RCC) ห ลัก สู ต ร  Company Secretary ของสม ำคม
สง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย (IOD) โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเสรมิสรำ้งศกัยภำพควำมเป็นผูน้ ำที่เป็น
มอือำชพี มคีวำมรู ้ควำมเขำ้ใจในบทบำทหน้ำทีอ่ย่ำงแทจ้รงิ และเป็นตน้แบบในกำรขบัเคลื่อนองคก์ร เพื่อ
น ำไปสู่กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งคณะกรรมกำรบริษัทได้อบรมหลักสูตรขัน้พื้นฐำนคือ  Director 
Accreditation Program (DAP) ครบทุกคน 
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ในปี 2564 กรรมกำรบรษิทั และผูบ้รหิำรเขำ้ร่วมสมัมนำ และอบรม ดงันี้ 
 

กรรมการบริษทั / ผูบ้ริหาร  หลกัสูตรการสมัมนา / อบรม / เข้ารว่มกิจกรรม 
นำยณรงคฤ์ทธิ ์ ถำวรวศิษิฐพร 
ประธำนกำรกรรมกำรบรษิทั / 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
กรรมกำรอสิระ 

- Director Leadership Certification Program (DLCP) 
รุ่นที ่3/2021 

นำยแพทยส์ทิธวรี ์ เกยีรตชิวนนัต์ 
รองประธำนกำรรมกำรบรษิทั / 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

- มำตรกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่และแนวทำงปฏบิตั ิ

นำยนพกฤษฏิ ์ นิธเิลศิวติร 
รองประธำนกรรมกำรบรษิทั / 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร /  
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

- Digital Transformation for CEO รุ่น 3 
- The Secret Sauce Strategy Forum 2022 
- กลยุทธก์ำรตลำด ตน้ทุนต ่ำ ก ำไรสงู 
- มำตรกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่และแนวทำงปฏบิตั ิ

ผศ. ดร.กญัญำรตัน์  สำนโอฬำร 
กรรมกำรอสิระ / 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

- Oracle Fusion, Oracle NetSuite, Oracle EPM 
- The Eighth International Conference of the Journal 

of International Accounting Research 
- Excellence in Teaching for the Next Normal 
- Train the Trainer: Communication Skills 
- Accounting for Risk 
- Deloitte Forum Week 2021 Beyond the Crisis 

Thriving in the Post Pandemic World: 
• The Secret Sauce of Driving Successful Digital 

Transformation – How to Turn the Digital 
Transformation Strategy into a Reality 

• The Next Normal: Emerging Trends Shaping the 
Future of Business 

• Accounting Snapshot and Sustainability Trend & 
Reporting 

• Post-Pandemic Business Transformation - 
Recover and Thrive Through Value Creation 

• Creating Value Through Digital Identity, and the 
Game Changing World of Data 

- Growth: Rectifying Two Common Mistakes 
ดร.วจิติร  เตชะเกษม 
กรรมกำรอสิระ 

- คู่มอืและเตรยีมควำมพรอ้มส ำหรบักำรจดัท ำรำยงำนกำร
ปล่อยก๊ำซเรอืนกระจกส ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน 

- ESG Q&A: One on Group 
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กรรมการบริษทั / ผูบ้ริหาร  หลกัสูตรการสมัมนา / อบรม / เข้ารว่มกิจกรรม 
นำยณิชกุล  กอ้งภวศิฐำกรู 
กรรมกำรบรหิำร /  
ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนทรพัยำกรบุคคล
และก ำกบัดแูลกจิกำร  

- กำรก ำกบัและประเมนิงำนอย่ำงมปีระสทิธผิล 
- ภำวะผูน้ ำ 
- PDPA พ.ร.บ. คุม้ครองขอ้มลูสว่นบุคคล 
- ภำษอีำกรเกีย่วกบัค่ำจำ้งและสวสัดกิำร HR 
- เทคนิคกำรจดัท ำ JD บนพืน้ฐำน KPIs 
- กำรออกแบบและบริหำรโครงสร้ำงเงินเดือนอย่ำงมือ

อำชพี 
- The leader as coach ศำสตรแ์ห่งผูน้ ำดว้ยกำรโคช้ 
- ค ำถำมเปลีย่น-ผลลพัธเ์ปลีย่น 
- มำตรกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่และแนวทำงปฏบิตั ิ

นำยพงษ์นรนิทร ์ กระแสรน์ำค 
รกัษำกำรสำยงำนปฏบิตักิำร / 
ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนบรหิำรคลงัสนิคำ้ 

- กำรก ำกบัและประเมนิงำนอย่ำงมปีระสทิธผิล 
- ภำวะผูน้ ำ 
- The leader as coach ศำสตรแ์ห่งผูน้ ำดว้ยกำรโคช้ 
- ค ำถำมเปลีย่น-ผลลพัธเ์ปลีย่น 
- มำตรกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่และแนวทำงปฏบิตั ิ

นำงสำวธติมิำพร  ป่ินทอง 
รกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนขำย / 
ผูจ้ดักำรอำวุโสฝ่ำยขำย 

- เจำะลกึควำมรู ้Transform 1-2 
- กำรก ำกบัและประเมนิงำนอย่ำงมปีระสทิธผิล 
- ภำวะผูน้ ำ 
- ผลติภณัฑบ์รษิทัฯ 
- The leader as coach ศำสตรแ์ห่งผูน้ ำดว้ยกำรโคช้ 
- ค ำถำมเปลีย่น-ผลลพัธเ์ปลีย่น 
- มำตรกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่และแนวทำงปฏบิตั ิ

นำงสำวกณัฐฏ์ำปกรณ์  อฏัฐำกมล 
รกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนบญัชี
และกำรเงนิ (CFO) / 
ผูจ้ดักำรอำวุโสฝ่ำยบญัช ี

- ขอ้ควรระวงัในกำรยื่นงบกำรเงนิปี 2564 
- กำรบนัทึกบญัชรีำยได้และค่ำใช้จ่ำยผลกระทบต่อกำร

ค ำนวณก ำไรสทุธ ิ
- ภำวะผูน้ ำ 
- The leader as coach ศำสตรแ์ห่งผูน้ ำดว้ยกำรโคช้ 
- ค ำถำมเปลีย่น-ผลลพัธเ์ปลีย่น 
- มำตรกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่และแนวทำงปฏบิตั ิ

นำงสำวชญัณชัชำ  แกว้ศุภหริญั 
ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงนิ 

- The leader as coach ศำสตรแ์ห่งผูน้ ำดว้ยกำรโคช้ 
- ค ำถำมเปลีย่น-ผลลพัธเ์ปลีย่น 
- มำตรกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่และแนวทำงปฏบิตั ิ
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24. กำรประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำนของกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรชุดย่อยและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำร
คณะกรรมกำรบรษิทัได้มกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของตนเองทัง้คณะ อย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยมี
วตัถุประสงคใ์นกำรน ำผลกำรประเมนิไปใชป้ระโยชน์ในกำรปรบัปรุงกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำร
บรษิทั คณะกรรมกำรชุดย่อย และประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร โดยแจง้ผลประเมนิใหค้ณะกรรมกำรบรษิัท
ทรำบ และน ำไปวเิครำะหผ์ลกำรประเมนิ เพื่อพฒันำปรบัปรุงประสทิธภิำพในกำรด ำเนินงำน กำรจดัระดบั
คะแนนมดีงันี้ 
 
 

ช่วงคะแนน เกณฑป์ระเมนิ 
มำกกว่ำรอ้ยละ 80 ดมีำก 
มำกกว่ำรอ้ยละ 70-80 ด ี
มำกกว่ำรอ้ยละ 60-70 พอใช ้
น้อยกว่ำหรอืเท่ำกบัรอ้ยละ 60  ต ่ำกว่ำมำตรฐำน 

 

ทัง้นี้ ปี 2564 ผลกำรประเมนิคณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรชุดย่อย และประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร    
มดีงัต่อไปนี้ 
(1) กำรประเมนิคณะกรรมกำรบรษิทั 

- ผลกำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรบรษิทั รายคณะ 
 

หวัขอ้ประเมนิ 
ผลประเมนิ 
(รอ้ยละ) 

ระดบั 

1. โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทั 98.10 ดมีำก 
2. บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของ

คณะกรรมกำรบรษิทั 
99.37 

ดมีำก 

3. กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั 98.41 ดมีำก 
4. กำรท ำหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรษิทั  99.32 ดมีำก 
5. ควำมสมัพนัธก์บัฝ่ำยจดักำร 98.10 ดมีำก 
6. กำรพฒันำตนเองของกรรมกำรและกำรพฒันำผูบ้รหิำร 94.44 ดมีำก 
 ภาพรวมเฉล่ีย 97.96 ดีมาก 

 

- ผลกำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรบรษิทั รายบุคคล 
 

หวัขอ้ประเมนิ 
ผลประเมนิ 
(รอ้ยละ) 

ระดบั 

1. โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรษิทั 97.62 ดมีำก 
2. กำรประชุมของคณะกรรมกำรบรษิทั 100.00 ดมีำก 
3. บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร

บรษิทั 
99.05 ดมีำก 

ภาพรวมเฉล่ีย 98.89 ดีมาก 
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(2) กำรประเมนิคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
- ผลกำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รายคณะ 

 
หวัขอ้ประเมนิ 

ผลประเมนิ 
(รอ้ยละ) 

ระดบั 

1. โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรตรวจสอบ 97.78 ดมีำก 
2. กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 96.30 ดมีำก 
3. บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
98.15 ดมีำก 

ภาพรวมเฉล่ีย 98.41 ดีมาก 
 

- ผลกำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรตรวจสอบ รายบุคคล 
 

หวัขอ้ประเมนิ 
ผลประเมนิ 
(รอ้ยละ) 

ระดบั 

1. โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรตรวจสอบ 94.44 ดมีำก 
2. กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 97.22 ดมีำก 
3. บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร

ตรวจสอบ 
97.78 ดมีำก 

ภาพรวมเฉล่ีย 96.48 ดีมาก 
 

(3) กำรประเมนิคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
- ผลกำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน รายคณะ 

 
หวัขอ้ประเมนิ 

ผลประเมนิ 
(รอ้ยละ) 

ระดบั 

1. โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

100.00 ดมีำก 

2. กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 98.15 ดมีำก 
3. บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร

สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
97.78 ดมีำก 

ภาพรวมเฉล่ีย 98.64 ดีมาก 
 

- ผลกำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน รายบุคคล 
 

หวัขอ้ประเมนิ 
ผลประเมนิ 
(รอ้ยละ) 

ระดบั 

1. โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

100.00 ดมีำก 

2. กำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 100.00 ดมีำก 
3. บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร

สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
100.00 ดมีำก 

ภาพรวมเฉล่ีย 100.00 ดีมาก 
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(4) กำรประเมนิคณะกรรมกำรบรหิำร 
- ผลกำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรบรหิำร รายคณะ 

 
หวัขอ้ประเมนิ 

ผลประเมนิ 
(รอ้ยละ) 

ระดบั 

1. โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรหิำร 91.67 ดมีำก 
2. กำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร 98.15 ดมีำก 
3. บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร

บรหิำร 
97.22 ดมีำก 

ภาพรวมเฉล่ีย 95.68 ดีมาก 
 
 
 

- ผลกำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรบรหิำร รายบุคคล 
 

หวัขอ้ประเมนิ 
ผลประเมนิ 
(รอ้ยละ) 

ระดบั 

1. โครงสรำ้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรหิำร 100.00 ดมีำก 
2. กำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำร 100.00 ดมีำก 
3. บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร

บรหิำร 
100.00 ดมีำก 

ภาพรวมเฉล่ีย 100.00 ดีมาก 
 
 

(5) กำรประเมนิคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
- ผลกำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง รายคณะ 

 
หวัขอ้ประเมนิ 

ผลประเมนิ 
(รอ้ยละ) 

ระดบั 

1. โครงสรำ้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 97.22 ดมีำก 
2. กำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 98.15 ดมีำก 
3. บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร

บรหิำรควำมเสีย่ง 
100.00 ดมีำก 

ภาพรวมเฉล่ีย 98.46 ดีมาก 
 

- ผลกำรประเมนิตนเองของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง รายบุคคล 
 

หวัขอ้ประเมนิ 
ผลประเมนิ 
(รอ้ยละ) 

ระดบั 

1. โครงสรำ้งและคณุสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 100.00 ดมีำก 
2. กำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 100.00 ดมีำก 
3. บทบำท หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร

บรหิำรควำมเสีย่ง 
100.00 ดมีำก 

ภาพรวมเฉล่ีย 100.00 ดีมาก 
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(6) กำรประเมนิประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

หวัขอ้ประเมนิ 
ผลประเมนิ 
(รอ้ยละ) 

ระดบั 

1. ควำมเป็นผูน้ ำ 100.00 ดมีำก 
2. กำรก ำหนดกลยุทธ ์ 97.62 ดมีำก 
3. กำรปฏบิตัติำมกลยุทธ ์ 98.41 ดมีำก 
4. กำรวำงแผนและผลปฏบิตัทิำงกำรเงนิ 100.00 ดมีำก 
5. ควำมสมัพนัธก์บัคณะกรรมกำร 98.41 ดมีำก 
6. กำรบรหิำรงำนและควำมสมัพนัธก์บับุคลำกร 98.10 ดมีำก 
7. ควำมรูด้ำ้นผลติภณัฑ ์ 100.00 ดมีำก 

ภาพรวมเฉล่ีย 98.93 ดีมาก 
 

23. คณะกรรมกำรบรษิทัไดม้กีำรวำงแผนกำรสบืทอดต ำแหน่ง (Succession Plan)  และก ำหนดกระบวนกำร
สรรหำทีช่ดัเจน โปร่งใส  โดยพจิำรณำจำกควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ จรยิธรรมและควำมเป็น
ผู้น ำ เพื่อให้มัน่ใจว่ำบริษัทและบริษัทย่อยได้ผู้บริหำรที่มีควำมเป็นมืออำชีพ รวมทัง้มีกำรประเมิน
ประสทิธภิำพและศกัยภำพของผู้บรหิำร และติดตำมผลกำรพฒันำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อยจะสำมำรถด ำเนินต่อไปไดต้ำมแผนทีว่ำงไว ้ 
แผนกำรสบืทอดต ำแหน่งของบรษิทัฯ  โดยครอบคลุมต ำแหน่งงำน ดงันี้ 
1) ระดบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  

เมื่อต ำแหน่งผู้บรหิำรระดบัประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรว่ำงลงหรอืผู้อยู่ในต ำแหน่งไม่สำมำรถปฏบิตัิ
หน้ำที่ในต ำแหน่งได้ บริษัทฯ จะมีระบบกำรให้ผู้บริหำรในระดับใกล้เคียง หรือระดับรองเป็น            
ผู้รกัษำกำรในต ำแหน่งจนกว่ำจะมีกำรสรรหำและคดัเลือกบุคคลที่มีคุณสมบตัิต ำมหลกัเกณฑ์ที่
บริษัทก ำหนด โดยคุณสมบตัิของผู้ที่จะด ำรงต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรจะต้องเป็นผู้ที่มี
วสิยัทศัน์ ควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ และมคีวำมเหมำะสมกบัวฒันธรรมองค์กร โดย
คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทนจะเป็นผู้สรรหำและน ำเสนอชื่อต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อพจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้ผูท้ีม่คีวำมเหมำะสมใหด้ ำรงต ำแหน่งแทนต่อไป 
 

2) ระดบัผูบ้รหิำร 
เมื่อต ำแหน่งระดบัผูบ้รหิำรตัง้แต่ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนขึน้ไปว่ำงลงหรอืผูอ้ยู่ในต ำแหน่งไม่สำมำรถ
ปฏิบตัิหน้ำที่ในต ำแหน่งได้ ผู้บงัคบับญัชำโดยตรงตำมสำยงำนเป็นผู้รบัผิดชอบเบื้องต้นต่อกำร    
สรรหำ และน ำเสนอพจิำรณำอนุมตัิโดยประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร ทัง้นี้ กำรวำงแผนกำรสบืทอด
ต ำแหน่งระดบัผูบ้รหิำรมกีระบวนกำร ดงันี้ 
(1) วเิครำะห์สถำนกำรณ์กำรประกอบธุรกจิของบรษิัท ในด้ำนกลยุทธ์บรษิัท นโยบำย แผนกำร

ลงทุน แผนงำนกำรขยำยตวั 
(2) ประเมนิควำมพรอ้มของก ำลงัคนใหส้อดคลอ้งกบักลยุทธข์องบรษิทั ทัง้ในระยะสัน้และระยะยำว 
(3) ก ำหนดแผนสร้ำงควำมพร้อมของก ำลงัคน โดยจะพฒันำพนักงำนหรือสรรหำพนักงำนเพื่อ

เตรยีมทดแทนคนทีอ่อก 
(4) สร้ำงแผนสรรหำพนักงำน (Recruitment) และพฒันำฝึกอบรมพนักงำน (Employee Training 

and Development) ไวไ้ดล่้วงหน้ำ ก่อนพนกังำนจะเกษยีณหรอืออกจำกต ำแหน่งก่อนเวลำ 
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(5) ก ำหนดควำมสำมำรถ (Competencies) ซึง่หมำยถงึ ควำมรู ้ทกัษะ บุคลกิภำพ และทศันคตทิี่
พงึปรำรถนำของพนักงำนในต ำแหน่งนัน้ๆ และจดัท ำแผนพฒันำเป็นรำยบุคคล ( Individual 
Development Plan) 

(6) คดัเลอืก ประเมนิผลงำน และประเมนิศกัยภำพของพนกังำนเพื่อพจิำรณำควำมเหมำะสม 
(7) ใชเ้ครื่องมอืทดสอบและประเมนิบุคลำกรเพื่อวเิครำะหศ์กัยภำพของพนกังำน 
(8) ระบุทำยำทผู้สบืทอดต ำแหน่ง จำกกำรประเมนิและวเิครำะห์ศกัยภำพ ผลงำนของพนักงำน 

ต้องมีกำรแจ้งให้พนักงำนทรำบล่วงหน้ำ เพื่อเตรียมรบัมอบและเรียนรู้งำน และก ำหนดหำ
ทำยำทส ำรอง 

(9) พฒันำและประเมนิพนกังำนทีค่ำดว่ำจะเป็นทำยำทว่ำจะสำมำรถมพีฒันำกำร และสรำ้งผลงำน
ตำมที่คำดหวงัได้จรงิ ทำยำทอำจมกีำรเปลี่ยนแปลง กรณีที่ผลกำรประเมนิไม่เป็นไปตำมที่
คำดหวงัไว ้
 

 

24. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทแต่ละปี นอกเหนือจำกกำรก ำหนดพนัธกิจแล้ว ยงัร่วมกนัก ำหนด      
กลยุทธ์ นโยบำยกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกบัพนัธกิจในแต่ละปี เพื่อให้ฝ่ำยบรหิำรและฝ่ำยจดักำร
ด ำเนินกำรตำมที่นโยบำยก ำหนด และให้กรรมกำรบรษิัทจะต้องบริหำรให้กำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ
เป็นไปตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนแนวทำงทีไ่ดก้ ำหนดไว ้รวมทัง้มกีระบวนกำร
อนุมตักิำรด ำเนินงำนทีส่ ำคญัใหเ้ป็นไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด รวมถงึกำรก ำหนดอ ำนำจอนุมตัเิรื่องต่ำงๆ 
ของบรษิทัฯ 

25. บรษิทัฯ แต่งตัง้ นำงธำรกิำ  ฐำนณกรวชัร ์ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบรษิทั เพื่อท ำใหห้น้ำทีใ่หค้ ำแนะน ำ
ด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำงๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบ และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมกำร
รวมทัง้ประสำนงำนใหม้กีำรปฏบิตัติำมมตคิณะกรรมกำร  (เปิดเผยไวใ้นขอ้ 7.6.1 รายชื่อบุคคลผูท้ีไ่ดร้บั
มอบหมาย)  
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7.   โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการ และข้อมลูล าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ  
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืนๆ 

 
7.1 โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการ 
 
 

โครงสรา้งการก ากบัดแูลกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
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7.2 ข้อมลูเก่ียวกบัคณะกรรมการ 
7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการ 

เพื่อให้เป็นไปตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ (Corporate Govenmance) และให้มีกำรถ่วงดุลกันระหว่ำง
กรรมกำรอสิระ กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร และกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร ดงันัน้ องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิทั ณ 
วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ย 
 

องคป์ระกอบของคณะกรรมกำร 
จ ำนวน (คน) สดัสว่น 

รอ้ยละ ชำย หญงิ รวม 
กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร 2 - 2 29 
กรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร - 1 1 14 
กรรมกำรอสิระ 3 1 4 57 

รวม 5 2 7 100 
  

คณะกรรมกำรบรษิทัประกอบดว้ย กรรมกำรอสิระ จ ำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 57 ของกรรมกำรทัง้คณะซึง่
เป็นสดัสว่นทีม่ากกว่ามาตรฐาน 1 ใน 3 หรอืรอ้ยละ 33.33 ตำมขอ้ก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
 

7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและมีผูอ้ านาจควบคมุบริษทัรายบุคคล 
คณะกรรมกรรรมกำรบรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน) ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 มจี ำนวนทัง้สิน้ 7 

คน ตำมหนงัสอืรบัรองกำรจดทะเบยีนของกระทรวงพำณิชย ์ซึง่ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒ ิทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ และ
ประสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิท โดยมรีำยนำมดงันี้ 
 

รายช่ือกรรมการบริษทั ต าแหน่ง 
วนัท่ีได้รบั 
การแต่งตัง้ 

จ านวนปี 
ด ารงต าแหน่ง 

1. นำยณรงคฤ์ทธิ ์ ถำวรวศิษิฐพร - กรรมกำรอสิระ 
- ประธำนกรรมกำรบรษิทั 

20 กมุภำพนัธ ์2562 2 ปี 10 เดอืน 

2. นำยแพทยส์ทิธวรี ์ เกยีรตชิวนนัต ์ - รองประธำนกรรมกำรบรษิทั 
- ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

20 กมุภำพนัธ ์2562 2 ปี 10 เดอืน 

3. นำยนพกฤษฏิ ์ นิธเิลศิวจิติร - รองประธำนกรรมกำรบรษิทั 
- รองประธำนกรรมกำรบรหิำร 
- ประธำนกรรมกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง 

- กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 

- ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

20 กมุภำพนัธ ์2562 2 ปี 10 เดอืน 

4. ผศ. ดร. กญัญำรตัน์ สำนโอฬำร - กรรมกำรอสิระ 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 

- กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

20 กมุภำพนัธ ์2562 2 ปี 10 เดอืน 
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รายช่ือกรรมการบริษทั ต าแหน่ง 
วนัท่ีได้รบั 
การแต่งตัง้ 

จ านวนปี 
ด ารงต าแหน่ง 

5, นำยสหศกัย ์ ศรสีรรพำงศ ์ - กรรมกำรอสิระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

20 กมุภำพนัธ ์2562 2 ปี 10 เดอืน 

6. ดร. วจิติร เตชะเกษม - กรรมกำรอสิระ 
- กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

20 กมุภำพนัธ ์2562 2 ปี 10 เดอืน 

7. นำงสำวกมลทพิย ์ เกยีรตชิวนนัต ์ - กรรมกำรบรษิทั 20 กมุภำพนัธ ์2562 2 ปี 10 เดอืน 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 บรษิทัฯ มกีรรมกำรอสิระจ ำนวน 4 คน จำกจ ำนวนกรรมกำรบรษิทั ทัง้หมดจ ำนวน 
7 คน โดยคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 57 และมกีรรมกำรตรวจสอบ 3 คน โดยมคีุณสมบตัเิป็นกรรมกำรอสิระและกรรมกำร
ตรวจสอบตำมหลกัเกณฑข์องคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ไดแ้ก่ 

1. นำยณรงคฤ์ทธิ ์ ถำวรวศิษิฐพร กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
2. ผศ. ดร.กญัญำรตัน์ สำนโอฬำร กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำยสหศกัย ์  ศรสีรรพำงศ ์ กรรมกำรอสิระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
4. ดร.วจิติร  เตชะเกษม กรรมกำรอสิระ 
 

กรรมการผูมี้อ านาจลงนามแทนบริษทั 
 กรรมกำรซึ่งมีอ ำนำจลงนำมและท ำกำรแทนบริษัท คือ นำยสิทธวีร์  เกียรติชวนันต์ ลงลำยมือชื่อร่วมกบั            
นำยนพกฤษฏิ ์ นิธเิลศิวจิติร   และประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั 
 

ประวติัข้อมูลส่วนบุคคลของกรรมการ 
 โปรดพจิำรณำตำมเอกสำรแนบ 1 รำยละเอยีดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บรหิำร ผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัท ผู้ที่
ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำร
ควบคุมดแูลกำรท ำบญัช ีและเลขำนุกำรบรษิทั 
 

7.2.3 บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
 กฎบตัรคณะกรรมการบริษทั 
 คณะกรรมกำรบรษิทัมบีทบำทส ำคญัในกำรท ำหน้ำทีก่ ำกบัดูแลกจิกำรเพื่อประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและผู้ถือ
หุน้ และใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมกำรบรษิทัและมตทิีป่ระชุมผูถ้อื
หุ้น ด้วยควำมรับผิดชอบ ควำมระมัดระวังและควำมซื่อสัตย์สุจ ริต รักษำผลประโยชน์ของบริษัท นอกจำกนี้  
คณะกรรมกำรบรษิทัยงัมหีน้ำทีก่ ำหนดทศิทำง นโยบำยและกลยุทธท์ำงธรุกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้ำ่
บรษิทัและบรษิทัย่อยจะด ำเนินงำนไปในทศิทำงทีเ่ป็นประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้ รวมถงึตดิตำมกำรด ำเนินงำนของฝ่ำย
จดักำรเพื่อตรวจสอบ ถ่วงดุลและรบัผดิชอบผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้ ซึง่ไดท้บทวนกฎบตัรคณะกรรมกำร
บรษิทั และไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่25 กุมภำพนัธ ์2564 

 (กฎบตัรของคณะกรรมการบรษิทั ไดป้ระกาศใช้และเผยแพร่ให้กบัผู้ถอืหุ้น และบุคคลทัว่ไป ไดร้บัทราบผ่านเว็บไซต์
บรษิทัฯ ภายใต้หวัข้อ “นักลงทุนสมัพนัธ์”  หมวดการก ากบัดูแลกิจการ : รายงานการก ากบัดูแลกิจการและเอกสารดาวน์โหลด :     
กฎบตัรคณะกรรมการบรษิทั) 
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 อ านาจหน้าท่ีและความรบัผิดชอบคณะกรรมการบริษทั 
คณะกรรมกำรบรษิทัมอี ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรด ำเนินกำรกจิกำรของบรษิทัดว้ยควำมซื่อสตัย์

สุจริต และพึงหลีกเลี่ยงปัญหำในเรื่องควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์  เพื่อระมดัระวงัผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวม     
โดยไม่จ ำกดัเฉพำะผูถ้อืหุน้กลุ่มใดหรอืรำยใด โดยทัว่ไปคณะกรรมกำร  จะมอี ำนำจหน้ำทีก่ ำกบัดแูลบรษิทัในกำรก ำหนด
นโยบำย กำรดูแลให้มีกระบวนกำรบริหำรจดักำรที่เหมำะสม มีระบบกำรติดตำมตรวจสอบให้ปฏบิตัิตำมนโยบำยที่
ก ำหนด ดงันี้ 

(1) ปฏิบัติหน้ำที่ให้เป็นไปตำมกฎหมำย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำยของบริษัท มติที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงัและควำมซื่อสตัย์
สจุรติ เพื่อรกัษำสทิธแิละผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ทุกรำย 

(2) พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบและก ำหนดรำยละเอยีด วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้ำหมำย วตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนิน
ธุรกจิ กลยุทธท์ำงธุรกจิ แผนงำนทำงธุรกจิ และแผนงบประมำณประจ ำปีของบรษิทัและบรษิทัย่อย ตำมที่
ฝ่ำยจดักำรจดัท ำและน ำเสนอ 

(3) ก ำกบัดูแลกำรบริหำรงำนและผลกำรปฏบิตัิงำนของฝ่ำยจดักำรหรือบุคคลใดๆ ซึ่งได้รบัมอบหมำยให้       
ท ำหน้ำทีด่งักล่ำว เพื่อใหเ้ป็นไปตำมวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้ำหมำย วตัถุประสงคใ์นกำรด ำเนินธุรกจิ กลยุทธ์
ทำงธุรกจิ แผนงำนทำงธุรกจิ และงบประมำณประจ ำปี ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนด 

(4) ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่ำงต่อเนื่องและสม ่ำเสมอ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมแผนกำร
ด ำเนินงำนและงบประมำณของบรษิทั 

(5) ด ำเนินกำรใหบ้รษิทัและบริษทัย่อยน ำระบบงำนบญัชทีีเ่หมำะสมและมปีระสทิธภิำพมำใช ้รวมทัง้จดัใหม้ี
ระบบควบคุมภำยใน และระบบกำรตรวจสอบภำยในที่เพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทัง้จัดให้มี
กระบวนกำรประเมนิควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย อย่ำงสม ่ำเสมอ 

(6) จดัให้มกีำรท ำงบดุล และงบก ำไรขำดทุน (บญัชีก ำไรขำดทุน) ณ วนัสิ้นสุดรอบปีบญัชขีองบริษัท และ    
ลงลำยมอืชื่อเพื่อรบัรองงบกำรเงนิดงักล่ำว เพื่อน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี 
เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

(7) พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบกำรคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและพจิำรณำค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสม 
ตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอ ก่อนน ำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกำรประชุมสำมญัประจ ำปี   
เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

(8) จดัใหม้นีโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรตำมหลกัธรรมำภบิำลทีเ่ป็นลำยลกัษณ์อกัษร และกำรปรบั
ใชน้โยบำยดงักล่ำวอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อใหเ้ชื่อมัน่ไดว้่ำบรษิทัมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนเกีย่วขอ้ง
ทุกกลุ่มดว้ยควำมเป็นธรรม 

(9) พจิำรณำอนุมตัแิต่งตัง้บุคคลทีม่คีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมทีก่ ำหนดในพระรำชบญัญตับิรษิทั
มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) พระรำชบญัญตัหิลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม) รวมถึง ประกำศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง       
กำรเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง ในกรณีที่ต ำแหน่งกรรมกำรว่ำงลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกกำรออกตำมวำระ และ
พิจำรณำให้ควำมเหน็ชอบแต่งตัง้กรรมกำร  เข้ำใหม่แทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ (เว้นแต่วำระของ
กรรมกำรจะเหลอืน้อยกว่ำ 2 เดอืน) และกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร เพื่อน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

(10) แต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย และก ำหนดอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรชุดย่อยดงักล่ำวเพื่อช่วยเหลอื
และสนับสนุนกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำร และพจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนรวมส ำหรบักรรมกำร
ชุดย่อยตำมงบประมำณทีเ่สนอโดยฝ่ำยบรหิำร (ไม่เกนิกว่ำจ ำนวนรวมทีไ่ดร้บัอนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้) 
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(11) พจิำรณำแต่งตัง้ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร รวมทัง้ประเมนิผลกำรท ำงำนและพจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทน
ของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

(12) พจิำรณำอนุมตัิกำรใชจ้่ำยเงนิเพื่อกำรลงทุน กำรด ำเนินงำนต่ำงๆ กำรกู้ยมืหรอืกำรขอสนิเชื่อใดๆ จำก
สถำบนักำรเงนิ ตลอดจนกำรเขำ้เป็นผู้ค ้ำประกนั เพื่อกำรประกอบธุรกจิตำมปกติของบรษิทัและบรษิทั
ย่อยภำยใต้ขอ้บงัคบั ระเบยีบของบรษิทั รวมทัง้กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 

(13) พจิำรณำอนุมตักิำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัระหว่ำงบรษิทั บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม กบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 
ตำมทีก่ ำหนดในพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีม่กีำรแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
รวมทัง้กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งของตลำดหลกัทรพัย ์และคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และพจิำรณำอนุมตัิ
หลกักำรเกีย่วกบัขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีม่เีงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไปในกำรเขำ้ท ำธุรกรรมระหว่ำงบรษิทั และ
บรษิทัย่อย กบักรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง เพื่อก ำหนดกรอบกำรด ำเนินกำรใหฝ่้ำย
จดักำรมีอ ำนำจด ำเนินกำรธุรกรรมดงักล่ำวภำยใต้กรอบและขอบเขตของกฎหมำยและหลกัเกณฑ์ที่
เกีย่วขอ้ง 

(14) จดัใหม้ชี่องทำงในกำรสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้แต่ละกลุ่มอยำ่งเหมำะสม และก ำกบัดแูลกำรเปิดเผยขอ้มลู เพื่อให้
มัน่ใจว่ำมคีวำมถูกตอ้ง ชดัเจน โปร่งใส มคีวำมน่ำเชื่อถอืและมมีำตรฐำนสงูสดุ 

(15) แต่งตัง้บุคคลใหด้ ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร หรอืผูบ้รหิำรของบรษิทัย่อย หรอืบรษิทัร่วมในจ ำนวนอย่ำง
น้อยตำมสดัส่วนกำรถือหุ้นในบรษิัทย่อย หรอืบรษิัทร่วม และมกีำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่และ
ควำมรบัผดิชอบของกรรมกำรและผูบ้รหิำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ไวอ้ย่ำงชดัเจน ซึง่รวมถงึกำรก ำหนดกรอบ
อ ำนำจในกำรใชดุ้ลพนิิจทีช่ดัเจนใหก้ำรออกเสยีงในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัย่อย หรอืบรษิทั
ร่วมในเรื่องส ำคญัซึ่งจะต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรบรษิัทก่อน เพื่อให้มกีำรควบคุมกำร
บรหิำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทั และกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ ใหถู้กตอ้งตำมกฎหมำย  ซึง่รวมถงึกำร
เปิดเผยขอ้มูลฐำนะทำงกำรเงนิ ผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำย
ไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นียัส ำคญัใหค้รบถว้นถูกตอ้ง 

(16) พจิำรณำอนุมตักิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิัท 
(17) พจิำรณำก ำหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงชื่อกรรมกำรซึง่มอี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทั 
(18) ขอควำมเหน็ทำงวชิำชพีจำกองคก์รภำยนอก หำกมคีวำมจ ำเป็นเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจทีเ่หมำะสม 
(19) ดูแลกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัใหเ้ป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและปกป้องผลประโยชน์ใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบั    

ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย 
(20) จดัให้มกีำรประชุมผู้ถอืหุน้เป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปีภำยใน 4 เดอืน นับแต่วนัสิน้สุดรอบระยะเวลำ

บญัชขีองบรษิทั 
(21) จดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรอย่ำงน้อยทุกๆ 3 เดอืน 
(22) จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร และรบัผดิชอบในกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงนิของบรษิทั

และบรษิทัย่อยเพื่อแสดงถงึฐำนะกำรเงนิ และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อยในรอบปีทีผ่่ำน
มำ และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำและอนุมตัิ 

(23) ประเมนิผลกำรท ำงำนของกรรมกำรทัง้คณะ เพื่อพจิำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรคในแต่ละปี 
เพื่อสำมำรถน ำผลกำรประเมนิไปใชใ้นกำรพฒันำและปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนในดำ้นต่ำงๆ ได ้
 
 



 
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                สว่นที ่2 : การก ากบัดแูลกจิการ 

170 
 

(24) ก ำกับและดูแลกำรบริหำรจดักำรและกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ของบริษัทและบริษัทย่อย ให้เป็นไปตำม
นโยบำยต่ำงๆ ของบริษัท กฎหมำยหลักทรัพย์ ตลอดจนประกำศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่ำงๆ            
ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย์ เช่น กำรท ำรำยกำรที่เกีย่วโยงกนั และกำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิทีส่ ำคญั เท่ำที่    
ไม่ขดัหรอืแยง้กบักฎหมำยอื่น รวมทัง้จดัใหม้รีะบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในทีเ่พยีงพอ
และเหมำะสม 

(25) ก ำกบัดูแลบรษิทัย่อยเสมอืนหน่วยงำนหนึ่งของบรษิทั และควบคุมดูแลบรษิทัย่อยใหป้ฏบิตัติำมขอ้บงัคบั
ของบรษิทัย่อยอย่ำงเคร่งครดั 

(26) สอบทำนกฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ 
(27) พจิำรณำอนุมตัเิรื่องต่ำงๆ โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่มของบรษิทัอย่ำง

เป็นธรรม 
 

คณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถมอบอ ำนำจ และ/หรอื มอบหมำยใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิำนเฉพำะอย่ำงแทนได ้โดย
กำรมอบอ ำนำจ หรอืกำรมอบอ ำนำจช่วงดงักล่ำวใหอ้ยู่ภำยในขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนงัสอืมอบอ ำนำจทีใ่หไ้ว ้
และ/หรือ ให้เป็นไปตำมระเบียบ ข้อก ำหนด หรือค ำสัง่ที่คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือ บริษัท ก ำหนดไว้ ทัง้นี้            
กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรษิทันัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรอื
มอบอ ำนำจช่วงที่ท ำใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัหรอืผู้รบัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถอนุมตัริำยกำรทีต่น
หรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง (ตำมนิยำมที่ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และ/หรือ 
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรอื หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด) อำจมสี่วนได้
เสยี หรอือำจไดร้บัประโยชน์ในลกัษณะใดๆ หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อยของ
บรษิทั ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมนโยบำย และหลกัเกณฑท์ีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้หรอืคณะกรรมกำรบรษิัท
พจิำรณำอนุมตัิไว้ และเป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นไปตำมธุรกจิปกติและเงื่อนไขกำรค้ำปกติ ซึ่งเป็นไปตำมประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรอื ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำด
หลกัทรพัย ์และ/หรอื หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการเปล่ียนแปลงการถือหลกัทรพัยข์องกรรมการ และผูบ้ริหารของบริษทั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 

รายช่ือกรรมการบริษทั 
และผูบ้ริหาร 

ยกมา  
ณ 1 ม.ค. 2564 

 

เพ่ิม (ลด)  
ระหว่าง ปี 2564 ณ 31 ธ.ค. 2564 

กรรมการ/
ผูบ้ริหาร 

คู่สมรส บุตรท่ี 
ยงัไม่

บรรลุนิติ
ภาวะ 

กรรมการ/ 
ผูบ้ริหาร 

คู่สมรส บุตรท่ี 
ยงัไม่

บรรลุนิติ
ภาวะ 

กรรมการ/ 
ผูบ้ริหาร 

คู่สมรส บุตรท่ี 
ยงัไม่

บรรลุนิติ
ภาวะ 

รวม 
คิด
เป็น 
% 

1. นำยณรงคฤ์ทธิ ์ ถำวรวศิษิฐพร ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี - 
2. นำยแพทยส์ทิธวรี ์ เกยีรตชิวนนัต ์ 184,500,000 25,200,000 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 184,500,000 25,200,000 ไม่ม ี 209,700,000 34.95 
3. นำยนพกฤษฏิ ์ นิธเิลศิวจิติร 138,600,000 525,000 260,000 ไม่ม ี 100,000 ไม่ม ี 138,600,000 625,000 260,000 139,485,000 23.25 
4. ผศ. ดร. กญัญำรตัน์ สำนโอฬำร 500,000 ไม่ม ี ไม่ม ี (300,000) ไม่ม ี ไม่ม ี 200,000 ไม่ม ี ไม่ม ี 200,000 0.03 
5, นำยสหศกัย ์ ศรสีรรพำงศ ์ ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี - 
6. ดร. วจิติร เตชะเกษม ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี - 
7. นำงสำวกมลทพิย ์ เกยีรตชิวนนัต ์ 25,200,000 184,500,000 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 25,200,000 184,500,000 ไม่ม ี 209,700,000 34.95 
8. นำยณิชกุล กอ้งภวศิฐำกรู 220,000 ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 220,000 ไม่ม ี ไม่ม ี 220,000 0.04 
9. นำงสำวธติมิำพร ป่ินทอง 10,500 ไม่ม ี ไม่ม ี (1,100) ไม่ม ี ไม่ม ี 9,400 ไม่ม ี ไม่ม ี 9,400 0.00 
10. นำยพงษ์นรนิทร ์ กระแสรน์ำค ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี 1,900 ไม่ม ี ไม่ม ี 1,900 ไม่ม ี ไม่ม ี 1,900 0.00 
11. นำงสำวกณัฐฏ์ำปกรณ์ อฏัฐำกมล 1,300 ไม่ม ี ไม่ม ี 81,000 ไม่ม ี ไม่ม ี 82,300 ไม่ม ี ไม่ม ี 82,300 0.01 
12. นำงสำวชญัณชัชำ แกว้ศุภหริญั ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี ไม่ม ี - 

 

หมายเหต ุ:      ล ำดบัที ่8 - 12 เป็นผูบ้รหิำร ตำมนิยำมของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
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7.3 ข้อมลูเก่ียวกบัคณะกรรมการชุดย่อย 
7.3.1 โครงสรา้งคณะกรรมการชุดย่อย 
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 ประกอบดว้ยคณะกรรมกำรชุดย่อยจ ำนวน 4 คณะ ไดแ้ก่ 

1. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
2. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
3. คณะกรรมกำรบรหิำร 
4. คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 

7.3.2  รายช่ือและขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 
 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยคณะกรรมการทีม่คีวามเป็นอสิระ ท าหน้าทีต่รวจสอบการด าเนินกจิการ
ของบริษัทและบริษัทย่อย สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในเพื่อให้มีความมัน่ใจว่าการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ ถูกตอ้งตามกฎหมาย สอดคลอ้งตามระเบยีบการปฏบิตังิานทีด่ ีการบรหิาร
กจิการด าเนินไปอย่างเหมาะสม มปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิลสงูสุด คณะกรรมการตรวจสอบยงัท าหน้าทีใ่นการ
สอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย ร่วมกบัผูส้อบบญัช ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่ารายงานทางการเงนิดงักล่าว   
มคีวามน่าเชื่อถอื มกีารเปิดเผยขอ้มูลอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานและขอ้ก าหนดที่เกีย่วขอ้ง สรา้งความ
มัน่ใจและความน่าเชื่อถือแก่ผู้ลงทุน และผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีว่ามกีารตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการอย่างรอบคอบ มี
ความยุตธิรรม โปร่งใส และมกีารด าเนินธุรกจิตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

ทัง้นี้ มติที่ประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 20 กุมภำพนัธ ์2562 ได้มมีติแต่งตัง้คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ จ ำนวน 3 คน ซึง่เป็นกรรมกำรอสิระทัง้หมด ใหด้ ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี 

ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มจี ำนวน 3 คน ดงัมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

รายช่ือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่ง 
ประสบการณ์/ 
ความเช่ียวชาญ 

จ านวนครัง้ 
ในการเข้ารว่ม

ประชมุ 
1.  ผศ. ดร.กญัญำรตัน์   สำนโอฬำร - กรรมกำรอสิระ 

- ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ 

มคีวำมรู ้
ดำ้นบญัช ี
และกำรเงนิ 

4/4 

2.  นำยณรงคฤ์ทธิ ์ ถำวรวศิษิฐพร - กรรมกำรอสิระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

มคีวำมรู ้
ดำ้นบรหิำรธุรกจิ 

4/4 

3.  นำยสหศกัย ์ ศรสีรรพำงศ ์ - กรรมกำรอสิระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

มคีวำมรู ้
ดำ้นกฎหมำย  

4/4 

    นำงธำรกิำ ฐำนณกรวชัร ์ เลขำนุกำร
คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

  

  

คณะกรรมกำรตรวจสอบ โดย ผศ. ดร. กญัญำรตัน์  สำนโอฬำร ประธำนธำนกรรมกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผูม้ี
ควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอืของงบกำรเงนิของบรษิทั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมกีำรประชุมร่วมกนัอย่ำงสม ่ำเสมอ และมกีำรรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั โดยในปี 
2563 มกีำรประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบทัง้หมด 4 ครัง้ 
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 ทัง้นี้  คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัทุกท่ำน ไม่มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิหรอืกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีกบั
ทำงบรษิทั  บรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม  หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ และไม่ไดด้ ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรตรวจสอบ
บรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม 
   

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 
(1) สอบทานให้บรษิัทและบรษิัทย่อย ให้มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้ รวมถึงการ

เปิดเผยขอ้มูลอย่างเพยีงพอตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิโดยการประสานงานกบัผู้สอบบญัชี
ภายนอกและผู้บริหารที่ร ับผิดชอบจัดท ารายงานทางการเงิน   ทัง้รายไตรมาสและประจ าปี โดย
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผู้ส้อบบญัชสีอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดๆ ทีเ่หน็ว่าเป็น
เรื่องส าคญัและจ าเป็นในระหว่างการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย 

(2) สอบทานระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายในของบริษัท ให้มีความเหมาะสมและมี
ประสทิธผิลและอาจเสนอแนะใหม้กีารสอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดทีเ่หน็ว่าจ าเป็นและเป็นสิง่ส าคญั 
พรอ้มทัง้น าขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการปรบัปรุงแกไ้ขระบบการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน
ที่ส าคญัและจ าเป็นเสนอคณะกรรมการบรษิัท โดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชภีายนอกและผู้จดัการ
แผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

(3) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเหน็ชอบในการพิจารณา
แต่งตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง หวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรอืหน่วยงานอื่นใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบั
การตรวจสอบภายใน 

(4) มอี านาจเขา้ถงึขอ้มูลไดทุ้กระดบัของบรษิทั รวมถงึการเชญิผูบ้รหิาร ฝ่ายจดัการ หวัหน้างาน พนักงาน 
หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมประชุมเพื่อชีแ้จงขอ้มูล รวมทัง้จดัส่งและใหข้อ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง ภายใต้การ
ปฏบิตังิานตามขอบเขตอ านาจหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 

(5) สอบทานการปฏบิตัติาม พ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถงึประกาศ ขอ้บงัคบั และ/
หรอืระเบยีบของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 

(6) พจิารณา คดัเลอืก และเสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวามเป็นอสิระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชขีองบริษทั 
พรอ้มทัง้เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีรวมทัง้เขา้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไม่มฝ่ีายจดัการเขา้
ร่วมประชุมดว้ยอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุม 

(7) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกนั หรือรายการที่อาจจะมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมทัง้ขอ้บงัคบัและประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย/กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งมผีลใช้บงัคบักบับรษิัท และ/หรอืธุรกจิของบรษิัท ทัง้นี้ เพื่อให้
มัน่ใจว่ารายการดงักล่าวมคีวามสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัและผูถ้อืหุน้ 

(8) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบรษิทั ตามวธิกีารและมาตรฐานทีย่อมรบัโดยทัว่ไป 
(9) พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบงบประมาณประจ าปี อตัราก าลงั และทรพัยากรทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิาน

ของฝ่ายตรวจสอบภายใน อนุมตัิแผนการตรวจสอบประจ าปี รวมถึงการพจิารณาอนุมตัิการทบทวน
ปรบัเปลีย่นแผนงานตรวจสอบในส่วนทีม่นีัยส าคญั รวมถงึก ากบัดูแลการปฏบิตังิานของฝ่ายตรวจสอบ
ภายในใหส้อดคลอ้งตาม แผนการตรวจสอบประจ าปีทีไ่ดร้บัอนุมตั ิและเป็นไปตามมาตรฐานสากลในการ
ปฏบิตัิงานวชิาชพีตรวจสอบภายใน และประเมนิคุณภาพการปฏบิตัิงานตรวจสอบภายในเป็นประจ า    
ทุกปี 

(10) ร่วมใหค้วามเหน็ในการพจิารณาแต่งตัง้ ถอดถอน ประเมนิผลงานของเจา้หน้าทีข่องหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน 
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(11) สอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่งทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธภิาพ 
(12) รายงานผลการปฏบิตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบอย่างน้อยปีละ 4 

ครัง้ 
(13) ในการปฏบิตัิงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมอี านาจเชญิให้ฝ่ายจดัการผู้บรหิาร

หรอืพนกังานของบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งมาใหค้วามเหน็ เขา้ร่วมประชุมหรอืสง่เอกสารทีเ่หน็ว่าเกีย่วขอ้งหรอื
จ าเป็น 

(14) ให้มอี านาจเสนอพจิารณาว่าจ้างที่ปรกึษา หรอืบุคคลภายนอกตามระเบยีบของบรษิัทมาใหค้วามเหน็
หรอืใหค้ าปรกึษาในกรณีจ าเป็น 

(15) จดัท ารายงานการก ากบัดูแลกจิการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของ
บรษิทั ซึง่รายงานดงักล่าวตอ้งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

(16) คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมนิผลการปฏิบตัิงาน โดยการประเมนิตนเองและรายงาน ผลการ
ประเมนิพรอ้มทัง้ปัญหาอุปสรรคในการปฏบิตังิานทีอ่าจเป็นเหตุใหก้ารปฏบิตังิานไม่บรรลุวตัถุประสงค์
ในการจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบทุกปี 

(17) พจิารณาทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ 
(18) จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั โดยเปิดเผยไวใ้นรายงาน

ประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้อง
ประกอบดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
(ก) ความเหน็เกีย่วกบัความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิของบรษิทัและ

บรษิทัย่อย 
(ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคุมภายในของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
(ค) ความเหน็เกี่ยวกบัการปฏบิตัติามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้บงัคบัและ

ประกาศของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งและมผีลใชบ้งัคบักบั
บรษิทัและบรษิทัย่อยและ/หรอืธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

(ง) ความเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ) ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ฉ) จ านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละ

ท่าน 
(ช) ความเหน็หรอืขอ้สงัเกตโดยรวมทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏบิตัหิน้าทีต่ามกฎบตัร 

(charter) 
(ซ) รายการอื่นทีเ่หน็ว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทุนทัว่ไปควรทราบ ภายใตข้อบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ

ทีไ่ดม้อบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั  
(19) ทบทวนและเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแกไ้ขขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบที่

ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
(20) ตรวจสอบและสอบสวนผูท้ีเ่กีย่วขอ้งภายใต้อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และมอี านาจใน

การว่าจา้งหรอืน าผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นมาช่วยในงานตรวจสอบและสอบสวน 
(21) หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามรีายการหรอืการกระท าดงัต่อไปนี้ ซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อ

ฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษิทัโดยทนัท ีเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข 
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(ก) รายการทีเ่กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
(ข) การทุจรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่ าคญัในระบบคบคุมภายใน 
(ค) การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับและประกาศของตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย หรอืกฎหมายอื่นทีเ่กีย่วขอ้งและมผีลใชบ้งัคบักบับรษิทั และ/หรอืธุรกจิ
ของบรษิทั 

หากคณะกรรมการบรษิทัหรอืผูบ้รหิารไม่ด าเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาขา้งตน้ กรรมการ
ตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท าตามขา้งตน้ต่อส านกังานคณะกรรมการ
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(22) สอบทานและใหค้วามเหน็เกีย่วกบันโยบายการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม และการ
ต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ 

(23) ทบทวนกระบวนการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมถึงการต่อต้านคอรร์ปัชัน่ของ
บรษิทั 

(24) สอบทานและใหค้วามเหน็ในรายงานผลการประเมนิการก ากบัดูแลกจิการและความรบัผดิชอบต่อสงัคม
และการต่อตา้นคอรร์ปัชัน่ประจ าปีของบรษิทั 

(25) ปฏิบตัิงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหน้าที่และความรบัผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

 

(กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดป้ระกาศใช้และเผยแพรใ่หก้บัผูถ้อืหุน้ และบุคคลทัว่ไป ไดร้บัทราบผา่นเวบ็ไซต์
บรษิทัฯ ภายใต้หวัข้อ “นักลงทุนสมัพนัธ์”  หมวดการก ากบัดูแลกิจการ : รายงานการก ากบัดูแลกิจการและเอกสารดาวน์โหลด :     
กฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ) 
 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (Remuneration and Nomination Committee) 
 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน จัดตัง้ขึ้นเพื่อท ำหน้ำที่ร ับผิดชอบในกำรด ำเนินกำรตำม
กระบวนกำรสรรหำที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบด้วยควำมโปร่งใส เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบตัิ จริยธรรม และ
ประสบกำรณ์ที่เหมำะสมส ำหรับต ำแหน่งกรรมกำรหรือกรรมอิสระ และมีหน้ำที่พิจำรณำหลักเกณฑ์ วิธีกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทน และสทิธปิระโยชน์ใหแ้ก่กรรมกำร อนุกรรมกำร และคณะท ำงำนทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
ทีเ่ป็นธรรมและสมเหตุสมผล และเสนอคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิำรณำอนุมตัิ 

ทัง้นี้ มติที่ประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 20 กุมภำพนัธ ์2562 ได้มมีติแต่งตัง้คณะกรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน จ ำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมกำรอสิระจ ำนวน 2 คน และกรรมกำรที่เป็นผู้บรหิำร คอื
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร จ ำนวน 1 คน ใหด้ ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี  

ทัง้นี้  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน มีจ ำนวน 3 คน ดังมี
รำยละเอยีดดงันี้ 
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รายช่ือคณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ 

ในการเข้ารว่มประชุม 
1.  นำยสหศกัย ์ ศรสีรรพำงศ ์ - กรรมกำรอสิระ 

- ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

2/2 

2.  ผศ. ดร. กญัญำรตัน์   สำนโอฬำร - กรรมกำรอสิระ 
- กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 

2/2 

3.  นำยนพกฤษฏิ ์ นิธเิลศิวจิติร - กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 

- ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

2/2 

    นำงธำรกิำ ฐำนณกรวชัร ์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำ 
และพจิำรณำค่ำตอบแทน 

 

 

ในปี 2564 มกีำรประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน จ ำนวน 2 ครัง้  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 
(1) ด้านการสรรหา 

1. ก ำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และนโยบำยในกำรสรรหำกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย และ
ผู้บริหำรระดับสูงโดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของจ ำนวน โครงสร้ำง และองค์ประกอบของ
คณะกรรมกำร ให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์และ/หรอืกฎหมำยที่เกีย่วขอ้ง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำร
บรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่กรณี 

2. พจิำรณำสรรหำ คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีเ่หมำะสมใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัทีค่รบวำระ และ/
หรอืมตี ำแหน่งว่ำงลง และ/หรอืแต่งตัง้เพิม่ 

3. พจิำรณำสรรหำ และคดัเลอืกผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั โดยเฉพำะต ำแหน่งกรรมกำรผูจ้ดักำร หรอื
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

4. พจิำรณำเกณฑป์ระเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และน ำเสนอใหค้ณะกรรมกำร
บรษิทัพจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบ 

5. พจิำรณำและใหค้วำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัและตดิตำมดูแลกำรด ำเนินกำร เกี่ยวกบัวสิยัทศัน์ 
และกลยุทธท์ำงดำ้นทรพัยำกรบุคคลของบรษิทั รวมทัง้ แผนงำนพฒันำผูบ้รหิำรของบรษิทัดว้ย 

6. ปฏบิตักิำรอื่นใดเกีย่วกบักำรสรรหำตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย 
 

(2) ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน  
1. จดัท ำหลกัเกณฑแ์ละนโยบำยในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษิทักรรมกำรชุดย่อย และ

ผูบ้รหิำรระดบัสงูเพื่อเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอืเสนอขออนุมตัต่ิอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้แต่
กรณี 

2. ก ำหนดค่ำตอบแทนทีจ่ ำเป็นและเหมำะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมกำรบรษิทัเป็น
รำยบุคคลโดยกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร และผู้บรหิำรของบรษิทั ให้พจิำรณำควำม
เหมำะสมกบัภำระหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ ผลงำน และเปรยีบเทยีบกบับรษิทัในธุรกจิทีค่ลำ้ยคลงึกนั 
และประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกกรรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษิทั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั
พจิำรณำและน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรเพื่อขออนุมตั ิ
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3. รบัผดิชอบต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และมหีน้ำทีใ่หค้ ำชีแ้จง ตอบค ำถำมเรื่องค่ำตอบแทนของกรรมกำร 
กรรมกำรชุดย่อย และผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

4. รำยงำนนโยบำย หลกักำร เหตุผลของกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร ตำมขอ้ก ำหนด
ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยเปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (56-1) และ
รำยงำนประจ ำปีของบรษิทั 

5. ปฏิบตัิกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนตำมที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยโดย    
ฝ่ำยบริหำรและหน่วยงำนต่ำงๆ ต้องรำยงำนหรือน ำเสนอข้อมูลและเอกสำรที่เกี่ยวข้องต่อ
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน เพื่อสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทนใหบ้รรลุตำมหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำย 

 

(กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดป้ระกาศใช้และเผยแพร่ให้กบัผูถ้ือหุ้น และบุคคลทัว่ไป 
ไดร้บัทราบผ่านเวบ็ไซต์บรษิทัฯ ภายใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ”์  หมวดการก ากบัดูแลกจิการ : รายงานการก ากบัดูแลกจิการและ
เอกสารดาวน์โหลด : กฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน) 
 

 คณะกรรมการบริหาร  (Executive Committee) 
 คณะกรรมกำรบรหิำรจดัตัง้ขึน้เพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรบรหิำรจดักำรกจิกำรของบรษิทัให้
เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน ขอ้บงัคบั และค ำสัง่ใดๆ รวมทัง้เป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว ้ภำยใต้กรอบทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิทั โดยคณะกรรมกำรบรหิำรต้องปฏบิตัหิน้ำที ่บรหิำรงำนของบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยดว้ยควำม
ระมดัระวงัรอบคอบ ซื่อสตัย์สุจรติ ยดึหลกักำรบรหิำรจดักำรตำมหลกัธรรมำภบิำล และก่อให้เกดิควำมชดัเจนในเรื่อง
องคป์ระกอบ วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง อ ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ กำรประชุมของคณะกรรมกำรบรหิำร เพื่อใชเ้ป็น
แนวทำงในกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่หถู้กตอ้งตำมกฎหมำย 

ทัง้นี้ มติที่ประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 20 กุมภำพนัธ ์2562 ได้มมีติแต่งตัง้คณะกรรมกำร
บรหิำร จ ำนวน 3 คน ซึง่เป็นกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรจ ำนวน 2 คน และผูบ้รหิำรจ ำนวน 1 คน ใหด้ ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 
ปี 

ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 คณะกรรมกำรบรหิำร มจี ำนวน 3 คน ดงัมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

รายช่ือ 
คณะกรรมการบริหาร 

ต าแหน่ง จ านวนครัง้ 
ในการเข้ารว่มประชุม 

1.  นำยแพทยส์ทิธวรี ์ เกยีรตชิวนนัต ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
(กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร) 

12/12 

2.  นำยนพกฤษฏิ ์ นิธเิลศิวจิติร กรรมกำรบรหิำร 
(กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร) 

12/12 

3.  นำยณิชกุล กอ้งภวศิฐำกรู กรรมกำรบรหิำร 12/12 
 (ผูบ้รหิำร)  
    นำงธำรกิำ ฐำนณกรวชัร ์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำร  

 

ในปี 2564 คณะกรรมกำรบรหิำรมกีำรประชุมอย่ำงน้อยเดอืนละ 1 ครัง้ รวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ โดยในแต่ละครัง้จะมี
ผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั คอื ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เขำ้ร่วมประชุม เพื่อรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 
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ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 
(1) จดัท ำและน ำเสนอนโยบำย วสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้ำหมำย วตัถุประสงค ์กลยุทธท์ำงธุรกจิ และแผนงำน

ประจ ำปี ก ำหนดแผนธุรกจิ งบประมำณประจ ำปี และอ ำนำจบรหิำรต่ำงๆ ของบรษิัทและบรษิัทย่อย   
โดยพจิำรณำถงึปัจจยัทำงธุรกจิอย่ำงเหมำะสม เพื่อเสนอขออนุมตัต่ิอคณะกรรมกำรบรษิทั 

(2) รับผิดชอบในกำรบริหำรกิจกำรของบริษัทให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ข้อก ำหนด ค ำสัง่ 
เป้ำหมำย นโยบำยทำงธุรกจิของบรษิทั และมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมกำร 

(3) ก ำกบัดูแล ตรวจสอบ และติดตำมกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อยให้เป็นไปตำมวิสยัทัศน์     
พันธกิจ เป้ำหมำย วัตถุประสงค์ในกำรด ำเนินธุรกิจ กลยุทธ์ทำงธุรกิจ แผนงำนทำงธุรกิจ และแผน
งบประมำณประจ ำปีของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรให้เป็นไปอย่ำงมี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิลเอือ้ต่อสภำพธุรกจิ พรอ้มใหค้ ำปรกึษำ แนะน ำ กำรบรหิำรจดักำรแก่ผูบ้รหิำร
ระดบัสงู 

(4) รบัผดิชอบกำรด ำเนินงำนของบรษิัทให้เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค์ ขอ้บงัคบัของบรษิัท มติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ตลอดจนระเบยีบปฏบิตัิที่เกี่ยวขอ้ง วำงโครงสร้ำง
องคก์ร และก ำหนดต ำแหน่งหน้ำทีข่องบรษิทั รวมทัง้ปรบัปรุงแกไ้ข เมื่อด ำเนินกำรไปแลว้ให้รำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรบริษัททรำบ ทบทวน ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมกำรบริหำร และน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อพจิำรณำอนุมตั ิ

(5) ศกึษำควำมเป็นไปได้ในกำรลงทุนโครงกำรใหม่ และมอี ำนำจในกำรพจิำรณำและอนุมตัใิหบ้รษิัทและ
บริษัทย่อยลงทุนหรือร่วมลงทุนกับบุคคล นิติบุคคล หรือองค์กรทำงธุรกิจอื่นใด ในรูปแบบที่คณะ
กรรมกำรบรหิำรเหน็สมควรเพื่อด ำเนินกจิกำรตำมวตัถุประสงคข์องบรษิทัและบรษิทัย่อย ตลอดจนถึ ง
กำรพิจำรณำและอนุมัติกำรใช้จ่ำยเพื่อกำรลงทุนดังกล่ำว กำรเข้ำท ำนิติกรรมสัญญำ และ/หรือ           
กำรด ำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่ำวจนเสร็จกำรตำมวงเงินที่ได้ก ำหนดไว้ และ/หรือ             
ทีก่ฎหมำยและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง และ/หรอื ตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

(6) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนและควำมก้ำวหน้ำของโครงกำรลงทุนของแต่ละธุรกจิ และรำยงำนผลรวมทัง้
ปัญหำ หรอือุปสรรคทีเ่กดิขึน้และแนวทำงในกำรปรบัปรุงแกไ้ขใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบ 

(7) ใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกบักำรจ่ำยเงนิปันผลของบรษิทั และบรษิทัย่อยแก่คณะกรรมกำรบรษิทั 
(8) พจิำรณำและใหข้อ้เสนอแนะหรอืควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเกีย่วกบัโครงกำร ขอ้เสนอหรอืกำร

เขำ้ท ำธุรกรรมใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมถงึพจิำรณำทำงเลอืก
ในกำรระดมทุน เมื่อมคีวำมจ ำเป็น และ/หรอืทีก่ฎหมำยและกฎเกณฑท์ี่เกีย่วขอ้งหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทั 
ก ำหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ และ/หรอื คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูพ้จิำรณำอนุมตัิ 

(9) พจิำรณำและอนุมตักิำรใชจ้่ำยเงนิเพื่อกำรลงทุน กำรเขำ้ท ำธุรกรรมทำงกำรเงนิกบัสถำบนักำรเงนิในกำร
เปิดบัญชี กู้ยืม ขอสินเชื่อ จ ำน ำ จ ำนอง ค ้ำประกันและกำรอื่น รวมถึงกำรซื้อขำยและจดทะเบียน
กรรมสทิธิท์ี่ดินใดๆ ตำมวตัถุประสงค์เพื่อประโยชน์ในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัท และบริษัทย่อย 
ตลอดจนถึงกำรเขำ้ท ำนิติกรรมสญัญำ ยื่นค ำขอ ค ำเสนอ ติดต่อ ท ำนิติกรรมกบัส่วนรำชกำร เพื่อให้
ไดม้ำซึง่สทิธต่ิำงๆ ของบรษิทั และบรษิทัย่อย และ/หรอื กำรด ำเนินกำรใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำว
จนเสรจ็กำรตำมวงเงนิทีไ่ดก้ ำหนดไว ้และ/หรอื ทีก่ฎหมำยและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง หรอืขอ้บงัคบัของ
บรษิทั 

(10) พจิำรณำและอนุมตัริะเบยีบ ขอ้บงัคบั แนวนโยบำยกำรบรหิำรงำน และกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั และ
บรษิทัย่อย หรอื กำรด ำเนินกำรใดๆ อนัมผีลผกูพนับรษิทั และบรษิทัย่อย 

(11) ก ำหนดโครงสรำ้งองคก์ร อ ำนำจกำรบรหิำรองคก์ร 
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(12) แต่งตัง้ และ/หรอื มอบหมำยใหก้รรมกำรบรหิำร หรอืบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรอืหลำยคน กระท ำกำรใดๆ   
ที่อยู่ภำยในขอบอ ำนำจของคณะกรรมกำรบริหำรและภำยในระยะเวลำตำมที่คณะกรรมกำรบริหำร
เหน็สมควร โดยที่คณะกรรมกำรบรหิำรอำจยกเลกิเพกิถอน หรอืแกไ้ขเปลี่ยนแปลงอ ำนำจดงักล่ำวได้
ตำมที่เห็นสมควร จะไม่มีกำรมอบอ ำนำจให้แก่บุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในกำร
ด ำเนินกำร 

(13)  ด ำเนินกำรให้ผู้บริหำร หรือพนักงำนเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริหำร หรือจดัท ำและให้ ข้อมูล        
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีจ่ะมกีำรหำรอืกนัในทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรหิำร 

(14) มอี ำนำจหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบใดๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยหรอืตำมนโยบำยทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นครำวๆ ไป 

(15) จดัหำทีป่รกึษำ หรอืบุคคลทีม่คีวำมเหน็อสิระเพื่อใหค้วำมเหน็หรอืค ำแนะน ำตำมควำมจ ำเป็น 
(16) รำยงำนให้คณะกรรมกำรบริษัททรำบถึงกิจกำรที่คณะกรรมกำรบริหำรด ำเนินกำรภำยใต้ขอบเขต 

อ ำนำจและหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรบรหิำรอยำ่งสม ่ำเสมอ รวมถงึเรื่องอื่นใดทีจ่ ำเป็นและสมควรทีจ่ะตอ้ง
เสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัรบัทรำบ 

(17) พิจำรณำและอนุมตัิคู่มือในกำรปฏิบตัิงำน และขอบเขตควำมรบัผิดชอบของฝ่ำยจดักำรเพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรต่ำงๆ เป็นไปตำมขัน้ตอนอย่ำงมรีะบบ 

(18) พจิำรณำอนุมตักิำรด ำเนินงำนทีเ่ป็นธุรกรรมปกตธิุรกจิของบรษิทั ตำมงบลงทุนหรอืงบประมำณทีไ่ดร้บั
อนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดยวงเงนิส ำหรบัแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นตำรำงอ ำนำจ
อนุมตัิที่ผ่ำนกำรอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิัทแล้ว แต่ไม่เกนิงบประมำณประจ ำปีทีไ่ด้รบัอนุมตัจิำก
คณะกรรมกำรบรษิทัรวมถงึกำรเขำ้ท ำสญัญำต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำว 

(19) ประเมนิผลกำรท ำงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร กรรมกำรบรหิำรทัง้คณะ รวมทัง้ประเมนิผลกำร
ท ำงำนของกรรมกำรบริหำรรำยบุคคล เพื่อพิจำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรคในแต่ละปี        
เพื่อสำมำรถน ำผลกำรประเมนิไปใชใ้นกำรพฒันำและปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนในดำ้นต่ำงๆ ได้  

(20) ปฏบิตัิหน้ำที่อื่นใดตำมทีไ่ด้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั  ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ 
และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรนัน้ จะไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรอืมอบอ ำนำจ
ช่วงทีท่ ำใหค้ณะกรรมกำรบรหิำร หรอืผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะกรรมกำรบรหิำรสำมำรถอนุมตัริำยกำร  
ทีต่นหรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมทีน่ิยำมไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด   
หลกัทรพัย์) มสี่วนไดเ้สยี หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบับรษิทั และ /หรอืบรษิทัย่อย 
เว้นแต่เป็นกำรอนุมตัิรำยกำรที่เป็นลกัษณะกำรด ำเนินธุรกรรมที่เป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑ์      
ที่คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำอนุมัติไว้ ซึ่ง เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำด
หลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมถงึประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบยีบของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมำยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

(กฎบตัรของคณะกรรมการบรหิาร ไดป้ระกาศใช้และเผยแพร่ให้กบัผูถ้อืหุ้น และบุคคลทัว่ไป ไดร้บัทราบผ่านเว็บไซต์
บรษิทัฯ ภายใต้หวัข้อ “นักลงทุนสมัพนัธ์”  หมวดการก ากบัดูแลกิจการ : รายงานการก ากบัดูแลกิจการและเอกสารดาวน์โหลด :     
กฎบตัรของคณะกรรมการบรหิาร) 
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 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง (Risk Management Committee) 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง จดัตัง้ขึน้เพื่อสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรบรหิำร

ควำมเสีย่งทีส่ ำคญัโดยรวมของบรษิทัฯ ใหอ้ยู่ระดบัทีย่อมรบัได ้เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรด ำเนินกำรตำมนโยบำยและกลยุทธใ์น
กำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ อยู่ภำยใต้ระบบบรหิำรควำมเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิำพ เพื่อรกัษำผลประโยชน์ของกลุ่มบรษิทั
และผูถ้อืหุน้โดยรวม  

ทัง้นี้  มติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 ได้มีมติแต่งตัง้
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง จ ำนวน 3 คน ซึ่งเป็นกรรมกำรอสิระจ ำนวน 2 คน และกรรมกำรที่เป็นผู้บรหิำร คอื
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร จ ำนวน 1 คน ใหด้ ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี  

ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง มจี ำนวน 3 คน ดงัมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

รายช่ือคณะกรรมการ 
บริหารความเส่ียง 

ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ 

ในการเข้ารว่มประชุม 
1.  นำยนพกฤษฏิ ์ นิธเิลศิวจิติร - ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำม

เสีย่ง 
- ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

2/2 

2.  ผศ. ดร.กญัญำรตัน์   สำนโอฬำร - กรรมกำรอสิระ 
- กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

2/2 

3.  ดร.วจิติร เตชะเกษม - กรรมกำรอสิระ 
- กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

2/2 

    นำงธำรกิำ ฐำนณกรวชัร ์ เลขำนุกำรคณะกรรมกำร 
บรหิำรควำมเสีย่ง 

 

 

ในปี 2564 มกีำรประชุมของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง จ ำนวน 2 ครัง้  
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 
(1) พิจำรณำประเมินและทบทวนลกัษณะควำมเสี่ยงที่บริษัทฯ ประสบอยู่หรือคำดว่ำจะเกิดขึ้นและส่งผล

กระทบต่อบริษัท ( Identification of Risk) และก ำหนดระดับควำมเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัท (Risk 
Appetite) 

(2) พจิำรณำก ำหนดนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้ภำยนอกและภำยในบรษิทัฯ ใหม้คีวำมครอบคลุม และ
สอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละทศิทำงของธุรกจิ ทัง้นี้ ตอ้งครอบคลุมควำมเสีย่ง      อย่ำงน้อย 4 ประกำร ดงันี้ 
(ก) ควำมเสีย่งทำงกำรเงนิ (Financial Risk) 
(ข) ควำมเสีย่งดำ้นกำรด ำเนินงำน (Operational Risk) 
(ค) ควำมเสีย่งดำ้นกลยุทธก์ำรด ำเนินธุรกจิ (Strategic Risk) 
(ง) ควำมเสีย่งดำ้นกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบ (Compliance Risk) 

(3) พจิำรณำก ำหนดกลยุทธแ์ละแนวทำงปฏบิตัใินกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยกำรบรหิำร
ควำมเสีย่ง ใหส้ำมำรถประเมนิ ตดิตำมผล และก ำกบัดแูลระดบัควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได้ 

(4) พจิำรณำก ำหนดโครงสรำ้งและแต่งตัง้คณะท ำงำนบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อท ำหน้ำทีป่ระเมนิและตดิตำมผล
กำรจดักำรควำมเสีย่ง 
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(5) ทบทวนควำมเหมำะสมและเพยีงพอของนโยบำย กลยุทธ์ และแนวปฏบิตัิในกำรบรหิำรควำมเสีย่งของ
บรษิทั เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำนโยบำย กลยุทธ ์และแนวปฏบิตัดิงักล่ำวมคีวำมสอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละทศิทำง
ธุรกจิของบรษิทัฯ และสำมำรถก ำกบัดแูลระดบัควำมเสีย่งให้อยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

(6) ทบทวน ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งใหส้อดคล้องกบั
สภำวกำรณ์ และเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ 

(7) ประเมนิผลและรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง และเสนอใหค้ณะกรรมกำร
บริษัทพิจำรณำ รวมถึงจดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง เพื่อเปิดเผยไว้ในรำยงำน
ประจ ำปีของบรษิทั 

(8) ด ำเนินกำรอื่นใดตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั หรอืตำมนโยบำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทั
ก ำหนด 

 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  (Chief Executive Officer) 
ทัง้นี้ มตทิีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่20 กุมภำพนัธ ์2562 ไดม้มีตแิต่งตัง้ นำยนพกฤษฏิ ์ 

นิธเิลศิวจิติร  ใหด้ ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
 

ขอบเขตอ านาจหน้าท่ี 
(1) เป็นผูร้บัมอบอ ำนำจของคณะกรรมกำรบรษิทัในกำรบรหิำรกจิกำรของบรษิทั ใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงค ์

ขอ้บงัคบั นโยบำย ระเบยีบ ขอ้ก ำหนด ค ำสัง่ มติที่ประชุมผูถ้ือหุน้ และ/หรอืมตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำร
บรษิทั ภำยใตก้รอบกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง และขอบเขตอ ำนำจซึง่คณะกรรมกำรก ำหนด 

(2) ควบคุมดแูลกำรด ำเนินกจิกำรและ/หรอืกำรบรหิำรงำนประจ ำวนัของบรษิทั 
(3) ร่วมกับคณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจดักำร ดูแลให้มีกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ ทิศทำงกำรด ำเนินธุรกิจ 

นโยบำย กลยุทธ์ทำงธุรกจิ เป้ำหมำย แผนกำรด ำเนินงำน และแผนงบประมำณประจ ำปีของบรษิทัและ
บรษิัทย่อย รวมทัง้ก ำหนดโครงสร้ำง และอ ำนำจบรหิำรงำน เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อ
พจิำรณำอนุมตัต่ิอไป 

(4) สอบทำนรำยงำน แผนกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทั รวมทัง้ดแูลใหบ้รษิทัมรีะบบปฏบิตักิำรควบคุมภำยใน
ทีเ่หมำะสมตำมแนวทำงทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื คณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ 

(5) รบัเอำนโยบำยของคณะกรรมกำรบริษัทมำก ำหนดทศิทำง แนวทำง กลยุทธ์ และเป้ำหมำยทำงธุรกจิ     
เพื่อก ำหนดภำรกจิหลกัส ำหรบัฝ่ำยจดักำรน ำไปด ำเนินกำร พร้อมทัง้ ควบคุมตรวจสอบ ติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำนของฝ่ำยจดักำร และเสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคต่ำง ๆ เพื่อให้ผู้บรหิำรและ   
ฝ่ำยจดักำรด ำเนินกำรตำมยุทธศำสตร ์และแผนธุรกจิทีว่ำงไว ้เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทั 

(6) ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทและบริษัทย่อยอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้ดูแลให้บรษิัท          
มรีะบบกำรจดักำรและควบคุมควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม เพื่อป้องกนัควำมเสีย่งจำกปัจจยัภำยในและภำยนอก
บรษิทั และมหีน้ำทีร่ำยงำนผลกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรจดักำร และควำมคบืหน้ำในกำรด ำเนินงำนต่อ
คณะกรรมกำรบรหิำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทั 

(7) แสวงโอกำสทำงธุรกจิและกำรลงทุนใหม่ๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิัทย่อย เพื่อเพิม่
รำยได ้ใหแ้ก่บรษิทั 

(8) ดแูลเกีย่วกบักำรบรหิำรจดักำรดำ้นทรพัยำกรบุคคลของบรษิทัในภำพรวม 
(9) อนุมตัิรำยจ่ำยต่ำงๆ รวมทัง้ค่ำตอบแทนใดๆ ภำยใต้งบประมำณ แผนงำน หรือกรอบกำรด ำเนินงำน         

ทีไ่ดร้บักำรอนุมตัโิดยคณะกรรมกำรบรษิทั และตำมอ ำนำจทีไ่ดร้บัมอบหมำย 



 
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                สว่นที ่2 : การก ากบัดแูลกจิการ 

182 
 

(10) อนุมตัิกำรแต่งตัง้ที่ปรึกษำด้ำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนของกิจกำร และเพื่อ ให้สอดคล้องกบั
ขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย 

(11) เป็นตวัแทนของบรษิทัในกำรประชำสมัพนัธ์องคก์รต่อสำธำรณะโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ในส่วนของกำรสร้ำง
เครอืขำ่ยควำมสมัพนัธแ์ละภำพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์รในระดบัประเทศและระดบัสำกล 

(12) มีอ ำนำจพิจำรณำว่ำจ้ำง แต่งตัง้ โอน โยกย้ำย และถอดถอนพนักงำน ก ำหนดอตัรำจ้ำง ค่ำตอบแทน 
โบนัส รวมถึงสวสัดกิำรต่ำง ๆ เกี่ยวกบัพนักงำนตำมกรอบอตัรำก ำลงัที่ได้รบัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำร
บรษิทั 

(13) มอี ำนำจออกค ำสัง่ ระเบยีบ ประกำศ บนัทกึ เพื่อใหก้ำรปฏบิตังิำนเป็นไปตำมนโยบำยของบรษิทั และเพื่อ
รกัษำระเบยีบวนิยักำรท ำงำนภำยในองคก์ร 

(14) มีอ ำนำจอนุมัติตำมระเบียบในกำรปฏิบัติงำน และอ ำนำจอนุมัติที่ได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั 

(15) มอี ำนำจในกำรมอบอ ำนำจช่วง และ/หรอื มอบหมำยใหบุ้คคลอื่นปฏบิตังิำนเฉพำะอย่ำงแทนไดโ้ดยกำร
มอบอ ำนำจช่วง และ/หรอื กำรมอบหมำยดงักล่ำวใหอ้ยู่ภำยใต้ขอบเขตแห่งกำรมอบอ ำนำจตำมหนังสอื
มอบอ ำนำจ และ/หรอื ใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบ ขอ้ก ำหนด หรอืค ำสัง่ทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดไว้ 

ทัง้นี้ กำรมอบหมำยอ ำนำจ หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรด ำเนินกำรเรื่องใดๆ ทีป่ระธำนเจำ้หน้ำที่
บรหิำร หรอืผู้รบัมอบอ ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร หรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแย้ง (ตำมนิยำม
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนที่
เกีย่วขอ้งก ำหนด) มสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทั และ/หรือบรษิทัย่อย และ/
หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรไม่มอี ำนำจอนุมตักิำรด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำว โดยเรื่อง
ดงักล่ำวจะต้องเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมตัต่ิอไป 
ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรที่เป็นไปตำมธุรกจิปกตแิละเงื่อนไขกำรคำ้ปกติซึง่เป็นไปตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และ/หรอืหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง
ก ำหนด 

(16) สนับสนุนคณะกรรมกำรบรษิัทในกำรจดัใหม้ชี่องทำงในกำรสื่อสำรกบัผูถ้ือหุน้อย่ำงเหมำะสม สม ่ำเสมอ 
และจดัใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงเป็นมำตรฐำนและโปร่งใส 

(17) ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิัท และ/หรอืคณะกรรมกำรชุดย่อยต่ำงๆ     
ซึ่งอยู่ภำยใต้กฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของบรษิัท กฎหมำยหลกัทรพัย์ ตลอดจนประกำศ ขอ้บงัคบัและ
หลกัเกณฑต่์ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 

(ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดป้ระกาศใช้และเผยแพร่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ และ
บุคคลทัว่ไป ไดร้บัทราบผ่านเวบ็ไซต์บรษิทัฯ ภายใต้หวัขอ้ “นักลงทุนสมัพนัธ์”  หมวดการก ากบัดูแลกิจการ : รายงานการก ากบั
ดแูลกจิการและเอกสารดาวน์โหลด : ขอบเขตอ านาจ หน้าที ่และความรบัผดิชอบของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร) 
 

การประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non-Executive Directors) 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคญักบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีโดยให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมกีำร

ประชุมกนัเองตำมควำมเหมำะสม โดยไม่มกีรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรหรอืฝ่ำยบรหิำรเขำ้ร่วมกำรประชุม เพื่อเปิดโอกำสให้
อภปิรำยปัญหำต่ำงๆ ทัง้ทีเ่กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัและเรื่องทีอ่ยู่ในควำมสนใจ 
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 ผูมี้อ านาจควบคมุ 
- ไม่ม ี- 

 
7.4 ข้อมลูเก่ียวกบัผู้บริหาร 
7.4.1 รายช่ือและต าแหน่งของผูบ้ริหาร 
 ผู้บริหำร  หมำยถึง  พนักงำนของบริษัทผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงบรหิำร และ/หรือ ที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในทำงกำร
บรหิำรของบรษิทั และเป็นผูบ้รหิำรตำมค ำนิยำมของคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์คอื ประธำน
เจำ้หน้ำทีบ่รหิำร หรอืผูด้ ำรงต ำแหน่งบรหิำรสีร่ำยแรกต่อจำกประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรลงมำ (ผูด้ ำรงต ำแหน่งสงูสุดของ
บริษัท) ผู้ซึ่งด ำรงต ำแหน่งเทียบเท่ำกบัผู้ด ำรงต ำแหน่งระดบับรหิำรรำยที่สี่ทุกรำย และให้หมำยควำมรวมถึงผู้ด ำรง
ต ำแหน่งระดบับรหิำรในสำยบญัชหีรอืกำรเงนิทีเ่ป็นระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยขึน้ไปหรอืเทยีบเท่ำ 
 
 

โครงสรา้งผูบ้ริหาร ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
หมายเหตุ  ล าดบัที ่1 -10  คอืผูบ้รหิารของบรษิทั ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 
(1) 

ผูอ้ ำนวยกำร 
สำยงำน 
ปฏบิตักิำร 

 
 
 

(3) 

ผูอ้ ำนวยกำร 
สำยงำน 

เทคโนโลยแีละ
สำรสนเทศ 

 
 

(2) 

ผูอ้ ำนวยกำร 
สำยงำน 
ทรพัยำกร
บุคคลและ
ก ำกบัดแูล
กจิกำร 
(4) 

ผูอ้ ำนวยกำร 
สำยงำน 
บญัชแีละ
กำรเงนิ 

 
 

(5) 

ผูอ้ ำนวยกำร 
สำยงำน 
กำรตลำด 

 
 
 

(6) 

ผูอ้ ำนวยกำร 
สำยงำน 
ธุรกจิ 

ต่ำงประเทศ 
 
 

(7) 

ผูอ้ ำนวยกำร 
สำยงำน 
กำรขำย 

 
 
 

(8) 
 

ผูจ้ดักำรอำวุโสฝ่ำยบญัช ี (9) 

ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงนิ  (10) 
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ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564  บรษิทัมผีูบ้รหิำร จ ำนวน 6 คน ดงันี้ 
รายช่ือผูบ้ริหาร ต าแหน่ง 

1. นำยนพกฤษฏิ ์ นิธเิลศิวจิติร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
รกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนเทคโนโลยแีละสำรสนเทศ 
รกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรตลำด 
รกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนธรุกจิต่ำงประเทศ 

2. นำยพงษ์นรนิทร ์ กระแสรน์ำค รกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนปฏบิตักิำร 
3. นำยณิชกุล กอ้งภวศิฐำกรู ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนทรพัยำกรบุคคลและก ำกบัดแูลกจิกำร 
4. นำงสำวกณัฐฏ์ำปกรณ์ อฏัฐำกมล รกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ 

ผูจ้ดักำรอำวุโสฝ่ำยบญัช ี
5. นำงสำวธติมิำพร ป่ินทอง รกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนขำย 
6. นำงสำวชญัณชัชำ แกว้ศุภหริญั ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงนิ 

 

ทัง้นี้ ผูบ้รหิำรทัง้ 6 คน ไม่มคีุณสมบตัติอ้งหำ้มดงันี้ 
1. ไม่มปีระวตักิำรกระท ำผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท ำโดยทจุรติ 
2. ไม่มปีระวตักิำรท ำรำยกำรทีท่ ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทั 
อนึ่ง ผู้บรหิำรของบรษิทัฯ ไม่เป็นบุคคลทีม่ลีกัษณะของกำรขำดควำมน่ำไว้วำงใจตำมประกำศคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์กจ.8/2553 เรื่องกำรก ำหนดลกัษณะควำมน่ำไวว้ำงใจของกรรมกำรและผูบ้รหิำร
ของบรษิทั  

 

ประวติัข้อมูลส่วนบุคคลของผูบ้ริหาร 
 โปรดพจิำรณำตำมเอกสำรแนบ 1 รำยละเอยีดเกี่ยวกบักรรมกำร ผู้บรหิำร ผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัท ผู้ที่
ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบสูงสุดในสำยงำนบัญชีและกำรเงิน ผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้รับผิดชอบโดยตรงในกำร
ควบคุมดแูลกำรท ำบญัช ีและเลขำนุกำรบรษิทั 
 

7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 
 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 
 บรษิทัฯ ไม่มนีโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบรหิาร 
 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 
 คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โดยมี
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พจิารณาทบทวนค่าตอบแทนของผู้บริหารระดบัสูงคือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมติ  มีกำรก ำหนดอย่ำงเหมำะสม ตำมโครงสร้ำง
ค่ำตอบแทนของบรษิัท และพจิำรณำเปรยีบเทยีบจำกข้อมูลกำรส ำรวจกำรจ่ำยค่ำตอบแทนจำกสถำบนั องค์กร และ
หน่วยงำนทีไ่ดร้บัควำมเชื่อถอื อตัรำกำรเตบิโตของผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ อตัรำเงนิเฟ้อ รวมทัง้พจิำรณำจำกผล
กำรปฏบิตังิำนและสอดคลอ้งกบัภำระหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำย 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทนและการปรบัค่าจ้าง
ประจ าปีของผูบ้รหิารระดบัผูอ้ านวยการ โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ในการด าเนินงานตามแผนธุรกิจ ระดบัความรบัผิดชอบที่ได้รบัมอบหมาย และผลการปฏิบตัิง านของผู้บริหารเป็น
รายบุคคล  
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 คณะกรรมการบรษิทัมคีวามเหน็ว่าโครงสรา้งค่าตอบแทนผูบ้รหิารระดบัสงูมคีวามเหมาะสมกบัความรบัผดิชอบ
และสามารถจูงใจให้ผู้บริหารระดบัสูงน าพาองค์กรให้ด าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาวและสามารถ
เปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่ในอุตสาหกรรม 
 

7.4.3 จ านวนค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร 
 ค่าตอบแทนกรมการบริหาร 
 -ไม่ม-ี 
 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
ค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำร                
ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรและผู้บรหิำรสีร่ำยแรกรองจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร และ

ผูบ้รหิำรในระดบัเทยีบเท่ำรำยทีส่ีทุ่กรำย มจี ำนวน 6 คน มดีงันี้ 
 

ค่ำตอบแทนผูบ้รหิำร 
ปี 2564 ปี 2563 
(ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท 

เงนิเดอืน โบนสั และค่ำล่วงเวลำ 33.61 20.08 
ค่ำตอบแทนอื่น เช่น กองทุนส ำรองเลีย้งชพี ประกนัสงัคม  0.54 1.34 

รวม 34.15 21.42 
 

ค่ำตอบแทนผนัแปรส ำหรบัผูบ้รหิำร                
ค่ำตอบแทนผนัแปรส ำหรบัผูบ้รหิำร หมำยถงึ ค่ำตอบแทนทีบ่รษิทัฯ มอบใหแ้ก่บุคลำกรและผูบ้รหิำรหลกั

ของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ประธำนกรรมกำรบรหิำร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร รองประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร หรอืบุคลำกรอื่นๆ 
ตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควร เพื่อเป็นแรงจงูในใหก้บับุคลำกรและผูบ้รหิำรซึง่มสีว่นส ำคญัในกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่น
องคก์ร สรำ้งแรงจงูใจและควำมเชื่อมัน่ใหก้บันกัธุรกจิ รวมถงึภำระหน้ำทีข่องผูบ้รหิำรระดบัสงู เช่น กำรวำงแผนกลยุทธ ์
กำรเป็นผูน้ ำในกำรอบรมสมัมนำ เป็นตน้  

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 25 กุมภำพนัธ์ 2564 ได้มีกำรพิจำรณำกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนผนัแปรส ำหรบัผู้บรหิำร เพื่อป้องกนักำรจ่ำยค่ำตอบแทนผนัแปรแก่ผู้บรหิำรหลกัในอตัรำที่มำกเกนิไปใน
สภำวะทีผ่ลประกอบกำรไม่เป็นไปตำมทีค่ำดกำรณ์ไว้ จงึพจิำรณำค่ำตอบแทนผนัแปรส ำหรบัผูบ้รหิำรใหม้คีวำมสมัพนัธ์
กบัก ำไรผนัแปร (Contribution Profit)  โดยอ้ำงองิกำรค ำนวณจำกงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร กล่ำวคอื ค ำนวณจำกก ำไร
ขัน้ต้นจำกกำรขำยสนิค้ำทีไ่ม่รวมกำรขำยสนิค้ำให้บรษิัทในเครอื และรำยได้อื่นที่เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินงำนทำงตรง
ไดแ้ก่ รำยไดจ้ำกค่ำบ ำรุงสมำชกิ และรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ทีร่ะลกึ หกั ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำย (Selling expense) ของ
บรษิทัฯ โดยก ำหนดก ำไรผนัแปรขัน้ต ่ำที ่25 ลำ้นบำทต่อไตรมำส และพจิำรณำจ่ำยค่ำตอบแทนเป็นรำยไตรมำส โดยจ่ำย
ภำยในวนัที ่15 ของเดอืนถดัไปหลงัจำกสิน้สดุแต่ละไตรมำส 

ทัง้นี้  ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผันแปรส ำหรับผู้บริหำรให้กับ นำยแพทย์สิทธวีร์         
เกยีรตชิวนันต์ ประธำนกรรมกำรบรหิำร และ นำยนพกฤษฏิ ์นิธเิลศิวจิติร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร รวมเท่ำกบั 29.80 
ล้ำนบำท โดยอตัรำค่ำตอบแทนดงักล่ำวถือเป็นอตัรำค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสม เนื่องจำกอยู่ในเกณฑ์ค่ำเฉลี่ยของอตัรำ
ค่ำตอบแทนทีผู่บ้รหิำรในอุตสำหกรรมขำยตรงไดร้บัตำมปกต ิและอยู่ในระดบัเดยีวกบัค่ำตอบแทนทีบ่รษิทัฯ จ่ำยใหแ้ก่
นกัธุรกจิระดบัสงูในแต่ละปี โดยค่ำตอบแทนดงักล่ำวจะถูกทบทวนเพื่อพจิำรณำควำมเหมำะสมโดยคณะกรรมกำรสรรหำ
และพจิำรณำค่ำตอบแทนอย่ำงน้อยปีละ 1 ครัง้ หรอืเมื่อคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเหน็ว่ำจ ำเป็น    
โดยกรรมกำรผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีจะตอ้งงดออกเสยีงในมตเิพื่อพจิำรณำทบทวนค่ำตอบแทนผูบ้รหิำรผนัแปรดงักล่ำว 
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ค่ำตอบแทน 
ปี 2564 ปี 2563 
(ลำ้นบำท) (ลำ้นบำท 

 ค่ำตอบแทนผนัแปรส ำหรบัผูบ้รหิำร 29.80 23.93 
   

(2) ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ท่ีมิใช่ตวัเงิน หรอืสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ 
  ประกอบดว้ยกำรประกนัสขุภำพกลุ่ม โดยเป็นรำยกำรประกนักลุ่มรวมกบักลุ่มพนกังำนทัง้องคก์ร ทัง้นี้ 
บรษิทัฯ ไม่มนีโนบำยใหค้่ำตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจำกค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรหรอืพนกังำนซึง่ไดร้บัจำกบรษิทัฯ 
ตำมปกต ิ ไม่มกีำรใหหุ้น้  หุน้กู ้ ESOP EJEP Warrant  หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นใดแก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั 

บรษิัทฯ ได้ตัง้กองทุนส ำรองเลี้ยงชพี โดยผู้บรหิำรที่เป็นสมำชกิกองทุนส ำรองเลี้ยงชพีจะได้รบัเงนิ
สมทบกองทุนทุกเดอืนในอตัรำรอ้ยละ 2 ของค่ำจำ้ง  โดยสมำชกิสำมำรถสะสมเงนิเขำ้กองทุนไดใ้นอตัรำตัง้แต่รอ้ยละ 2-
15 ของค่ำจ้ำงตำมควำมสมัครใจของสมำชิก เมื่อสมำชิกสิ้นสภำพลงสมำชิกจะได้รับเงินสมทบรวมทัง้ส่วนเฉลี่ย
ผลประโยชน์สทุธติำมเงื่อนไขของกองทุน 
 

(3) ค่าตอบแทนได้รบัจากบริษทัย่อย 
บรษิทัย่อยทุกบรษิทัไม่มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิและค่ำตอบแทนอื่นๆ ทีม่ใิช่ตวัเงนิ หรอืสทิธิ

ประโยชน์อื่นใหก้บัผูบ้รหิำรทุกคน 
 

7.5 ข้อมลูเก่ียวกบัพนักงาน 
  

7.5.1 จ านวนพนักงานทัง้หมด 
ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2564  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย มพีนกังำนทัง้สิน้ 177 คน  โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 

สายงาน ปี 2564 ปี 2563 
ฝ่ำยบรหิำรสำขำ 80 81 
ฝ่ำยบรหิำรคลงัสนิคำ้ 22 19 
ฝ่ำยกำรตลำดและสือ่สำร 14 22 
ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล 17 13 
ฝ่ำยกำรผลติ ออกแบบและพฒันำผลติภณัฑ ์ 8 7 
ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 14 14 
อื่นๆ 22 20 

รวม 177 176 
 

7.5.2 การเปล่ียนแปลงจ านวนพนักงานอยา่งมีนัยส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
- ไม่ม ี- 

 

7.5.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผา่นมา 
            - ไมม่ ี- 
 

7.5.4 ผลตอบแทนรวมพนักงานทุกคน  
ในปี 2564  บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จ่ำยค่ำตอบแทนใหก้บัพนกังำน โดยมรีำยละเอยีด ดงันี้ 

ค่าตอบแทนพนักงาน 
ปี 2564 

(ล้านบาท) 
ปี 2563 

(ล้านบาท) 
เงนิเดอืน โบนสั และค่ำล่วงเวลำ 91.17 52.60 
ค่ำตอบแทนอื่น เช่น กองทุนส ำรองเลีย้งชพี ประกนัสงัคม และสวสัดกิำรอื่น 3.31 2.87 

รวม 94.48 55.47 
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• เงินเดือนและค่าแรง 
ค่ำตอบแทนรำยเดอืนทีจ่่ำยใหพ้นักงำนเนื่องจำกกำรปฏบิตังิำนของพนักงำนใหก้บับรษิทั ซึ่งจะพจิำรณำ

จำกต ำแหน่งงำน หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีม่ต่ีอองคก์ร 
• โบนัส 

เงนิพเิศษทีจ่่ำยใหพ้นกังำน โดยพจิำรณำจำกผลประกอบในปีนัน้ โดยไม่มกีำรก ำหนดเป็นอตัรำตำยตวั 
• เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  

บรษิัทไดจ้ดัตัง้กองทุนส ำรองเลี้ยงชพี (PVD) เพื่อเป็นสวสัดกิำรทีจ่ดัใหพ้นักงำน และเป็นกำรส่งเสรมิกำร
ออมเงนิ รวมทัง้เป็นแรงจงูใจใหพ้นกังำนปฏบิตังิำนกบับรษิทัเป็นระยะเวลำนำน โดยพนกังำนทีเ่ป็นสมำชกิกองทุนส ำรอง
เลีย้งชพี จะไดร้บัเงนิสมทบกองทุนทุกเดอืนในอตัรำรอ้ยละ 2 ของค่ำจำ้ง โดยสมำชกิสำมำรถสะสมเงนิเขำ้กองทุนไดใ้น
อตัรำตัง้แต่ร้อยละ 2-15 ของค่ำจ้ำงตำมควำมสมคัรใจของสมำชกิ เมื่อสมำชกิสิ้นสภำพลงสมำชกิจะได้รบัเงนิสมทบ
รวมทัง้สว่นเฉลีย่ผลประโยชน์สทุธขิองกองทุน 
 

บรษิทั / บรษิทัย่อย 
ม ี/ ไมม่ ี

PVD 

จ ำนวนพนกังำน 
ทีเ่ขำ้ร่วม PVD 

(คน) 

สดัสว่นพนกังำนเขำ้ร่วม 
PVD / พนกังำนทัง้หมด 

(%) 
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน)  ม ี 128 75.74% 
บรษิทั ซคัเซส สปิรติ จ ำกดั ม ี 39 23.08% 
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์แลบ็บอรำทอรี ่จ ำกดั ม ี 2 1.18% 
SCM Spirit (Myanmar) Company Limited ไม่ม ี - - 
บรษิทั เอสซเีอม็ อนิโนเวทฟี จ ำกดั ไม่ม ี - - 

 

7.5.5 นโยบายในการพฒันาพนักงาน 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ถอืว่ำทรพัยำกรบุคคลเป็นสิง่ทีม่คีุณค่ำต่อกำรพฒันำองคก์รให้มกีำรเตบิโตอย่ำงยัง่ยนื 

บรษิทัฯ จงึไดก้ ำหนดนโยบำยกำรพฒันำกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำน ซึง่ไดร้บักำรอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
บรษิัท ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที่ 14 มนีำคม 2562 เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรพฒันำควำมสำมำรถของบุคลำกรทุกส่วน 
เพื่อให้บุคลำกรมคีวำมรู้ควำมสำมำรถเพิม่ขึน้ ก้ำวหน้ำในต ำแหน่งหน้ำที่และเสรมิสร้ำงให้บุคลำกรมคีวำมสุขในกำร
ท ำงำนขึน้  
 การพฒันากรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบำยส่งเสริมและอ ำนวยควำมสะดวกให้มีกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้แก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องในระบบกำรก ำกบัดูแลกิจกำรของบริษัท ซึ่งรวมถึงกรรมกำรบรษิัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรชุดย่อย 
ผูบ้รหิำร และเลขำนุกำรบรษิทั เพื่อใหม้คีวำมรูเ้ท่ำทนัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัและมกีำรปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนอย่ำงต่อเนื่อง 
ผ่ำนกำรฝึกอบรมและใหค้วำมรูท้ีอ่ำจกระท ำเป็นกำรภำยในหรอืใชบ้รกิำรของสถำบนัภำยนอก 

ส ำหรบัหลกัสตูรกำรอบรม บรษิทัจะพจิำรณำตำมควำมเหมำะสมใหเ้กีย่วขอ้งกบัหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของ
กรรมกำรและผู้บรหิำรแต่ละต ำแหน่ง เกี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัทและบรษิัทย่อยและเป็นไปตำมระเบียบ
ขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย ์ตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
หน่วยงำนรำชกำรทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นแปลงกรรมกำรหรอืมกีรรมกำรเขำ้ใหม่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในระบบกำรก ำกบัดูแลกจิกำร
ขำ้งตน้ ฝ่ำยจดักำร และ/หรอืฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลจะจดัใหม้เีอกสำรและขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำที ่รวมถงึ
กำรแนะน ำลกัษณะธุรกจิและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัและบรษิทัย่อยใหแ้ก่กรรมกำรหรอืบุคลำกรในต ำแหน่ง
นัน้ๆ ทรำบ 
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 การพฒันาพนักงาน 
 บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยให้ควำมส ำคญัต่อกำรพฒันำควำมรู้ ควำมสำมำรถของพนักงำน โดยให้โอกำสอย่ำง
ทัว่ถงึและสม ่ำเสมอ ผ่ำนนโยบำยฝึกอบรมและพฒันำบุคลำกรของบรษิทัในทุกระดบัอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้ควำมรูเ้ชงิวชิำกำร 
กำรพฒันำบุคลกิภำพ รวมทัง้กำรพฒันำใหม้ทีศันคตทิีด่ ีเพื่อใหพ้นักงำนมขีดีควำมสำมำรถตรงตำมควำมจ ำเป็นในงำน 
(Job Requirement) เตรยีมควำมพรอ้มทีจ่ะปฏบิตังิำนในต ำแหน่งหน้ำที่กำรงำนและควำมรบัผดิชอบทีส่งูขึน้ในอนำคต 
และเพื่อควำมเจรญิกำ้วหน้ำตำมเสน้ทำงสำยอำชพี (Career Path) โดยบรษิทัและบรษิทัย่อยจะสนับสนุนกำรฝึกอบรม
และสมัมนำ ทัง้ภำยในและภำยนอกองคก์รทีม่คีวำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้นนัน้ ตำมควำมเหมำะสม 

• กำรฝึกอบรมภำยในองคก์ร 
ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลของบรษิทัและบรษิทัย่อยจะเป็นผูจ้ดักำรฝึกอบรมในหลกัสูตรทีจ่ ำเป็นต่อกำรด ำเนิน

ธุรกจิบรษิัทและบรษิทัย่อยและจ ำเป็นต่อกำรปฏบิตังิำนของบุคลำกรในแต่ละฝ่ำยงำน โดยก ำหนดเป็นแผนพฒันำและ
หลกัสูตรประจ ำปี  รวมทัง้อำจเชญิผู้เชีย่วชำญจำกภำยนอกมำท ำกำรฝึกอบรมให้แก่บุคลำกรของบรษิทั เพื่อเพิม่เตมิ
ควำมรูค้วำมสำมำรถและทกัษะทีจ่ ำเป็นในกำรปฏบิตังิำนทัง้ในปัจจุบนัและอนำคตใหแ้ก่พนกังำน  

• กำรฝึกอบรมภำยนอกองคก์ร 
กำรฝึกอบรมภำยนอกเป็นกำรใหโ้อกำสแก่พนักงำนในกำรฝึกอบรมทัง้กบัองคก์รต่ำงๆ ทีไ่ดม้ำตรฐำนและ

เป็นที่ยอมรบัในระดบัสำกล เพื่อให้ทันต่อสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และพฒันำให้พนักงำนมคีวำมรู้และทกัษะที่
จ ำเป็นต่อกำรปฏบิตัิงำนทัง้ในปัจจุบนัและอนำคต ซึ่งกำรส่งพนักงำนเขำ้รบักำรฝึกอบรมภำยนอก จะพิจำรณำด้ำน
คุณธรรม ประสทิธภิำพขององคก์รทีใ่หก้ำรฝึกอบรม และประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัอย่ำงคุม้ค่ำเป็นส ำคญั 
 

นอกจำกนี้ บรษิัทฯ และบรษิัทย่อยได้จดัท ำระบบประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำนโดยมตีวัชี้วดัประสทิธภิำพทัง้ใน
ระดบัองคก์รและระดบัหน่วยงำน และทบทวนลกัษณะงำนใหส้อดคลอ้งกบัแผนงำนทำงธุรกจิ เพื่อน ำไปสู่กำรสรำ้งระบบ
กำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกร ทัง้นี้ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยไดว้ำงแนวทำงโดยก ำหนดแผนกำรฝึกอบรมและพฒันำ
พนกังำนในสว่นต่ำงๆ ของกลุ่มบรษิทั เพื่อใหเ้หมำะสมกบัแผนกำรพฒันำองคก์รและก ำหนดแผนกำรฝึกอบรมและพฒันำ
โดยกำรส ำรวจควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นของฝ่ำยต่ำงๆ ของกลุ่มบรษิทัเพื่อควำมเหมำะสมและเพิม่ประสทิธภิำพใน
กำรท ำงำนของหน่วยงำนนัน้ๆ 
 

7.6 ข้อมลูส าคญัอ่ืนๆ 
7.6.1  รายช่ือบุคคลผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบ 
    เลขานุการบริษทั  (Company Secretary) 
  บรษิทัฯ จดัใหม้เีลขำนุกำรบรษิทัท ำหน้ำทีด่ ำเนินกจิกรรมต่ำงๆ ของคณะกรรมกำรบรษิทั อนัไดแ้ก่ กำรประชุม
คณะกรรมกำรและผู้ถือหุ้น ตลอดจนกำรให้ค ำแนะน ำแก่กรรมกำรบรษิัทในกำรปฏิบตัิและด ำเนินกำรให้ถูกต้องตำม
กฎหมำยและระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งต่ำงๆ อีกทัง้ดูแลให้กรรมกำรบริษัทและบริษัทมกีำรเปิดเผยข้อมูลสำรสนเทศอย่ำง
ถูกตอ้ง ครบถว้น  โปร่งใส และสนบัสนุนใหก้ำรก ำกบัดแูลกจิกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีพรอ้มปฏบิตัิ
ตำมขอ้บงัคบัและประกำศของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์ ทัง้นี้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่5/2563 เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิำยน 2563  มมีตแิต่งตัง้ นำงธำรกิำ 
ฐำนณกรวชัร์  เป็นเลขำนุกำรบริษัท  ซึ่งได้ผ่ำนกำรอบรมหลกัสูตรเลขำนุกำรบรษิัท Company Secretary Program 
(CSP) ของสมำคมสง่เสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทัไทย รุ่นที ่7/2004 

คณุสมบติั 
(1) มคีวำมรอบรูแ้ละเขำ้ใจในธุรกจิของบรษิทั 
(2) เขำ้ใจบทบำทหน้ำทีข่องเลขำนุกำรบรษิทั 
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(3) มีควำมรู้และควำมเข้ำใจด้ำนกฎหมำยพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
พระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของส ำนักงำนก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

(4) ไม่มุ่งหวงัผลประโยชน์ส่วนตวัจำกโอกำสทำงธุรกจิของบรษิทั รวมทัง้เกบ็รกัษำควำมลบัของบรษิทัไดเ้ป็น
อย่ำงด ี

(5) มมีนุษยสมัพนัธ์ที่ด ีมคีวำมสำมำรถในกำรติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยในและภำยนอก
บรษิทั 

 

อ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบ 
(1) จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำร ดงัต่อไปนี้ 

(ก) ทะเบยีนกรรมกำร 
(ข) หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมกำร รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร และรำยงำนประจ ำปีของบรษิทั 
(ค) หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ และรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

(2) เกบ็รกัษำรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยี ทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร 
(3) ด ำเนินกำรใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรจดัท ำรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีของตนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ตำมขอ้ก ำหนด

กฎหมำย รวมถงึจดัสง่ส ำเนำรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีตำมมำตรำ 89/14 ใหป้ระธำนกรรมกำรและประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ ทรำบภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัทีบ่รษิทัไดร้บัรำยงำนนัน้นอกจำกนี้ บรษิทัตอ้งจดั
ใหม้รีะบบกำรเกบ็รกัษำเอกสำรหรอืหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรแสดงขอ้มลู และดูแลใหม้กีำรเกบ็รกัษำให้
ถูกต้องครบถ้วน และสำมำรถตรวจสอบได้ ภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 10 ปี นับแต่วนัที่มีกำรจดัท ำ
เอกสำรหรอืขอ้มลูดงักล่ำว 

กำรเก็บรกัษำเอกสำรและหลกัฐำนตำมวรรคหนึ่ง ให้หมำยควำมรวมถึงกำรเก็บรกัษำด้วยระบบ
คอมพวิเตอรห์รอืระบบอื่นใดทีส่ำมำรถเรยีกดไูดโ้ดยไม่มกีำรเปลีย่นแปลงขอ้ควำม 

(4) จดักำรและประสำนงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อยบรษิทั และกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
รวมทัง้ดแูลและประสำนงำนใหม้กีำรปฏบิตัติำมวตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตคิณะกรรมกำรบรษิทั/
ผูถ้อืหุน้ ตลอดจนขอ้ก ำหนดทำงดำ้นกฎหมำยและกฎระเบยีบอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

(5) ให้ค ำแนะน ำด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และขอ้พงึปฏบิตัิด้ำนกำรก ำกบัดูแลในกำร
ด ำเนินกจิกรรมของคณะกรรมกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 

(6) ติดต่อประสำนงำนกบัหน่วยงำนที่ก ำกบัดูแล เช่น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์และดแูลกำรเปิดเผยขอ้มลูและรำยงำนสำรสนเทศต่อหน่วยงำนทีก่ ำกบัดแูลและสำธำรณชนให้
ถกูตอ้งครบถว้นตำมกฎหมำย 

(7) จดัอบรม/ปฐมนิเทศตลอดจนใหข้อ้มลูทีจ่ ำเป็นต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ก่กรรมกำรปัจจุบนัและทีไ่ดร้บัแต่งตัง้
ใหม ่

(8) ด ำเนินกำรอื่นๆ ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 
(9) หน้ำทีอ่ื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกบรษิทั 

 

หลกัในการปฏิบติังานของเลขานุการบริษทั   
 เลขำนุกำรบรษิัทต้องปฏบิตัิหน้ำที่ด้วยควำมรบัผดิชอบ ควำมระมดัระวงั และซื่อสตัย์สุจรติ รวมทัง้ต้องปฏบิตัิให้
เป็นไปตำมกฎหมำยพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 พระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535 วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั มตทิีป่ระชุมคณะกรรมกำร ตลอดจนมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้โดย 
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(1) กำรตดัสนิใจตอ้งกระท ำบนพืน้ฐำนขอ้มลูทีเ่ชื่อโดยสจุรติว่ำเพยีงพอ 
(2) กำรตดัสนิใจไดก้ระท ำไปโดยตนไม่มสีว่นไดเ้สยี ไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยออ้มในเรื่องทีต่ดัสนิใจนัน้ 
(3) กระท ำกำรโดยสจุรติเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัเป็นส ำคญั 
(4) กระท ำกำรทีม่จีุดมุ่งหมำยโดยชอบและเหมำะสม และไม่กระท ำกำรอนัเป็นกำรขดัหรอืแย้งกบัประโยชน์

ของบรษิทัอย่ำงมนียัส ำคญั 
(5) ไม่หำประโยชน์จำกกำรใชข้อ้มูลของบรษิทัทีล่่วงรูม้ำ เวน้แต่เป็นขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสำธำรณชนแลว้ หรอื

ใช้ทรพัยส์นิหรอืโอกำสทำงธุรกจิของบรษิทัในลกัษณะที่เป็นกำรฝ่ำฝืนหลกัเกณฑ์หรอืหลกัปฏบิตัทิัว่ไป
ตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

(6) ไม่เขำ้ท ำขอ้ตกลงหรอืสญัญำใดๆ ซึ่งอำจก่อให้เกดิควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of Interest) 
กบับรษิทั หรอืพนกังำน หรอืลกูคำ้ของบรษิทั ทัง้ยงัเป็นกำรขดัต่อกำรปฏบิตัต่ิองำนในหน้ำทีข่องตน 

 

กรณีท่ีเลขานุการบริษทัพ้นจากต าแหน่งหรอืไม่อาจปฏิบติัหน้าท่ีได้ 
 แนวทำงกำรปฏบิตัใินกรณีทีเ่ลขำนุกำรบรษิทัพน้จำกต ำแหน่งหรอืไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด้ ก ำหนดไวด้งัต่อไปนี้ 

(1) ใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัแต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทัคนใหม่ภำยใน 90 วนั นบัแต่วนัทีเ่ลขำนุกำรบรษิทัคนเดมิ
พน้จำกต ำแหน่ง หรอืไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้

(2) ให้คณะกรรมกำรบริษัทมอี ำนำจมอบหมำยให้กรรมกำรคนหนึ่งคนใด ปฏิบตัิหน้ำที่แทนในช่วงเวลำที่
เลขำนุกำรบรษิทัพน้จำกต ำแหน่ง หรอืไม่อำจปฏบิตัหิน้ำทีไ่ด ้

(3) ใหป้ระธำนกรรมกำรแจง้ชื่อเลขำนุกำรบรษิทั ต่อส ำนักงำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ภำยใน 
14 วนั นบัแต่วนัทีจ่ดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบในต ำแหน่งดงักล่ำว 

(4) ด ำเนินกำรแจง้ใหส้ ำนักงำนก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ทรำบถงึสถำนทีเ่กบ็เอกสำรของบรษิทั
และรำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีทีร่ำยงำนโดยกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำร 

  (โดยคณุสมบติัของผูด้ ารงต าแหน่งเลขานุการบริษทั ปรากฎในเอกสารแนบ 1) 
 

 ผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี 
  บรษิทัฯ จดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบโดยตรงในกำรควบคุมดูแลดำ้นบญัชแีละกำรเงนิ เพื่อใหก้ำรจดัท ำรำยงำนทำงกำร
เงนิมคีุณภำพและกำรก ำกบัดแูลมคีวำมสอดคลอ้งกนักบัแนวทำงของส ำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ
ไทย โดยบรษิทัฯ มอบหมำยให ้นำงสำวกณัฐฏ์ำปกรณ์  อฏัฐำกมล เป็นรกัษำกำรผูร้บัผดิชอบสงูสุดในสำยงำนบญัชแีละ
กำรเงิน (CFO) ซึ่งได้รับกำรอบรมพัฒนำควำมรู้ต่อเนื่องด้ำนบัญชี 12 ชัว่โมงต่อปี และ นำงสำวกัณฐ์ฏำปกรณ์         
อฏัฐำกมล เป็นผู้ควบคุมดูแลกำรท ำบญัช ีซึ่งได้รบักำรอบรมพฒันำควำมรู้ต่อเนื่องด้ำนบญัช ี12 ชัว่โมงต่อปี โดยมี
คุณสมบตัิและเงื่อนไขของกำรเป็นผู้ท ำบญัชีตำมหลกัเกณฑ์ที่ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวง
พำณิชย ์
  (โดยคณุสมบติัของผูที้ไ่ด้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี ปรากฎใน
เอกสารแนบ 1) 
 

 หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมกำรบริษัท ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ท ำหน้ำที่สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำร
ควบคุมภำยในที่เพียงพอ และเหมำะสมกับกำรด ำเนินธุรกิจและมีประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน  และรำยงำนให้
คณะกรรมกำรบรษิทัและผูถ้อืหุน้ทรำบ โดยบรษิทัฯ ไดว้่ำจำ้งบรษิทั อสีบำร ์คอรเ์ปอรเ์รชัน่ จ ำกดั (“ผูต้รวจสอบภำยใน”) 
โดยม ีนำยศริศิกัดิ ์ มำนิตคุณำกำร เป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน ซึ่งเป็นที่ยอมรบัและน่ำเชื่อถือซึ่งมบีุคลำกรทีม่ี
ควำมรู้และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เพื่อท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนกำรประเมนิควำมเพียงพอ ควำมเหมำะสมและ
ประสิทธิภำพของระบบกำรควบคุมภำยในของบริษัทฯ และมอบหมำยให้ นำงธำริกำ  ฐำนณกรวัชร์  เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูป้ระสำนงำน 
  (โดยคณุสมบติัของหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ปรากฎในเอกสารแนบ 3) 
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 หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance Departmanet) 
 คณะกรรมกำรบรษิัท ได้มอบหมำยให้ นำยอมัรนิทร์ สุทศัน์ ณ อยุธยำ ผู้ช่วยผู้จดักำรฝ่ำยก ำกบัดูแลกจิกำร    
ใหด้ ำรงต ำแหน่งเป็นหวัหน้ำฝ่ำยก ำกบั (Corporate Compliance Departmanet) เพื่อท ำหน้ำทีก่ ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำน 
ทัง้นี้ฝ่ำยก ำกบัดแูลกจิกำรอยู่ภำยใตส้ำยบงัคบับญัชำของสำยงำนทรพัยำกรบุคคลและก ำกบัดแูลกจิกำร 
 

  (โดยคณุสมบติัของหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั ปรากฎในเอกสารแนบ 3) 
 

7.6.2 หวัหน้างานนักลงทุนสมัพนัธ์ 
บรษิัทฯ ให้ควำมส ำคญัต่อกำรเปิดเผยขอ้มูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส โดยมชี่องทำงกำรสื่อสำร ข่ำวสำร    

ผ่ำนสื่อที่หลำกหลำย เพื่อประโยชน์ต่อผูม้สี่วนเกี่ยวขอ้ง จงึจดัให้มหีน่วยงำนด้ำนนักลงทุนสมัพนัธ ์ เพื่อเป็นช่องทำง
ตดิต่อโดยตรงกบันักลงทุน โดยมอบหมำยให ้นำงธำรกิำ  ฐำนณกรวชัร ์ผูจ้ดักำรอำวุโสฝ่ำยนักลงทุนสมัพนัธ ์ท ำหน้ำที่
เป็นศูนยก์ลำงในกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญั ต่อนักลงทุนและผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง ดงันัน้เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยี
สำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูไดง้่ำย และหลำกหลำยช่องทำง โดยสำมำรถตดิต่อไดท้ี่ 
 คุณธำรกิำ  ฐำนณกรวชัร ์  
 เลขำนุกำรบรษิทัและฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธ ์
 โทรศพัท ์:   02-511-5955 ต่อ 113 

E-mail :  info.ir@successmore.com 
 

7.6.3 ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี 
 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี  (Audit fee) 
 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย จ่ำยค่ำตอบแทนกำรสอบบญัชใีหแ้ก่ 

- ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ในรอบปีบญัชทีีผ่่ำนมำมจี ำนวนเงนิรวม 4,825,000.-บาท  โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 
 

ล าดบั บริษทั จ านวนเงิน (บาท) 
1. บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน) 3,650,000.- 
2. บรษิทั เอสซเีอม็ อนิโนเวทฟี จ ำกดั  470,000.- 
3. บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์แลบ็บอรำทอรี ่จ ำกดั 230,000.- 
4. บรษิทั ซคัเซส สปิรติ จ ำกดั 475,000.- 

รวมทัง้ส้ิน 4,825,000.- 
 
 

- ส ำนกังำนสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั บุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชแีละส ำนกังำนสอบบญัชี
ทีผู่ส้อบบญัชสีงักดั ในรอบปีบญัชทีีผ่่ำนมำมจี ำนวนเงนิรวม -ไม่มี-   

 

 ในปี 2564 บรษิัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชปีระจ ำปี 2564 ของบรษิทัฯ 
และบรษิทัย่อย และผูส้อบบญัชไีม่เป็นกรรมกำรบรษิทั พนกังำน ลกูจำ้ง หรอืด ำรงต ำแหน่งหน้ำทีใ่ดๆ ของบรษิทั ตำมที่
ก ำหนดไวใ้นมำตรำ 112 แห่งพระรำชบญัญตับิรษิทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 รวมตลอดถงึไม่มคีวำมสมัพนัธแ์ละไม่มี
ส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว โดยผูส้อบบญัชมีคีวำม
เป็นอสิระและเป็นผูส้อบบญัชทีีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
นอกจำกนัน้ บรษิทัไม่ไดใ้ชบ้รกิำรทำงวชิำชพีดำ้นอื่นๆ จำก บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ำกดั 
 อนึ่ง กรรมกำรบรษิัทและผู้บรหิำรของบรษิัทไม่เคยเป็นพนักงำน หรอืหุ้นส่วน หรอืมคีวำมเกี่ยวขอ้งใดๆ ใน
บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ำกดั ในช่วงระยะเวลำ 2 ปีทีผ่่ำนมำ 
 

 ค่าบริการอ่ืนนอกเหนือจากงานสอบบญัชี (Non-audit fee) 
 บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไม่มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนของงำนบรกิำรอื่น 
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8.   รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการก ากบัดแูลกิจการ 
8.1 สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา 
8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิหน้าท่ีของคณะกรรมการ 

(1) หลกัเณฑก์ารคดัเลือกกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ 
คณะกรรมกำรบริษัทให้ควำมส ำคญัต่อกำรสรรหำกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรอิสระให้เป็นไปอย่ำง

โปร่งใสตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีจงึได้ก ำหนดนโยบำยกำรสรรหำกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรอสิระ เพื่อให้
โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรบรษิัทที่มคีุณสมบตัิหลำกหลำย และสอดคล้องกบัทศิทำง      
กลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้มคีุณสมบตัทิีก่ฎบตัรคณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดไว้ 

หลกัเกณฑใ์นกำรคดัเลอืกกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรอสิระ 
ในกำรพจิำรณำคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะเสนอใหเ้ขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรอสิระ บรษิทัฯ 

ไดก้ ำหนดหลกัเกณฑก์ำรพจิำรณำ ดงันี้ 
1. คุณสมบตัขิองกรรมกำรทีต่อ้งกำรสรรหำใหม้คีวำมหลำกหลำย (Board Diversity) ทัง้ทำงดำ้นคุณวุฒิ

กำรศกึษำ ทกัษะวชิำชพี ควำมเชีย่วชำญเฉพำะดำ้นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อธุรกจิของบรษิทัฯ และสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ โดยไม่กำรกดีกนัทำงเพศ อำยุ เชือ้ชำต ิเป็นตน้ 

2. มภีำวะผูน้ ำ มวีสิยัทศัน์ มคีุณธรรมและจรยิธรรม มปีระวตักิำรท ำงำนทีโ่ปร่งใส 
3. มคีุณสมบตัแิละไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 
4. กรณีเสนอชื่อกรรมกำรเดมิกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง จะพจิำรณำเพิม่เติมในเรื่องผลกำรปฏบิตัิงำนใน

ฐำนะกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรชุดย่อยในช่วงทีผ่่ำนมำ 
5. กรณีสรรหำกรรมกำรอสิระ ตอ้งมคีุณสมบตัติำมเกณฑข์องคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
 

กระบวนกำรในกำรพจิำรณำสรรหำกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรอสิระ 
1. คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรอิสระจ ำนวน 2 คน จำก

จ ำนวนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนทัง้หมด 3 คน  มหีน้ำทีส่รรหำบุคคลผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีุณสมบตัเิหมำะสม
เขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรอสิระ โดยน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัทเพื่อพจิำรณำก่อน
เสนอให้ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปีเลือกตัง้ ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน เวน้แต่ในกรณีทีม่ใิช่เป็นกำรออกตำมวำระและยงัคงเหลอืวำระไม่น้อยกว่ำ 2 เดอืน ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร
บรษิัทเป็นผู้เลอืกบุคคลที่คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเสนอเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิัทและ
กรรมกำรอิสระ ด้วยคะแนนเสยีงไม่ต ่ำกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนกรรมกำรบริษัทที่ยงัเหลอือยู่ ทัง้นี้บุคคลที่เขำ้มำเป็น
กรรมกำรดงักล่ำวจะมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งเท่ำกบัวำระทีย่งัเหลอือยู่ของกรรมกำรบรษิทัทีต่นแทน 

2. คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนจะวเิครำะห์ทกัษะ ประสบกำรณ์ ควำมรู้ และควำม
เชีย่วชำญเฉพำะดำ้นของคณะกรรมกำร (Board Skill Matrix) เพื่อเป็นขอ้มลูใชป้ระกอบกำรพจิำรณำสรรหำกรรมกำรให้
สอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ 

นอกจำกนี้ ในกำรสรรหำคดัเลอืกกรรมกำรรำยใหม่ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนได้
เพิม่เตมิในเรื่องควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรและมคีวำมจ ำเป็นต่อ
องคป์ระกอบของโครงสรำ้งคณะกรรมกำรทีย่งัขำดอยู่  ทัง้นี้ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนไดเ้ปิดโอกำส
ใหผู้ถ้อืหุน้มสีว่นร่วมในกำรเสนอชื่อกรรมกำรทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมดว้ย 

3. กำรพจิำรณำคดัเลอืกบุคคลทีจ่ะเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทนจะพิจำรณำจำกคุณสมบัติของกรรมกำรอิสระที่บริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน นอกเหนือจำกเกณฑพ์ืน้ฐำนดงักล่ำวขำ้งตน้ 
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บริษัทฯ ได้ก ำหนดนิยำมกรรมกำรอิสระตำมข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนที่ก ำหนด
คุณสมบตัิของกรรมกำรอสิระใหต้้องสำมำรถดูแลผลประโยชน์ของผูถ้ือหุน้ไดอ้ย่ำงเท่ำเทยีมกนัและไม่ก่อให้เกดิควำม
ขดัแย้งทำงผลประโยชน์ นอกจำกนัน้ยังมีเวลำเพียงพอในกำรปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำร และสำมำรถ เข้ำร่วมประชุม
คณะกรรมกำรบรษิทัไดอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ และสำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระ 

ทัง้นี้ โดยมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 5/2563 เมื่อวนัที่ 12 พฤศจิกำยน 2563 ได้ก าหนด
คุณสมบติัของกรรมการอิสระของบริษัทท่ีเข้มงวดกว่าคุณสมบติัของกรรมการอิสระตามหลกัเกณฑ์ของ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ดงัน้ี 
1. ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.50  ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั บรษิทัใหญ่  บรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม 

ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั ทัง้นี้ ใหน้ับรวมกำรถอืหุน้ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมกำรอสิระ
รำยนัน้ๆ ดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมบรหิำรงำน  ลูกจ้ำง  พนักงำน  ที่ปรกึษำทีไ่ด้เงนิเดอืนประจ ำ  หรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทั  บรษิทัใหญ่  บรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม  บรษิทัย่อยล ำดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  หรอื
ของผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั  เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บั
แต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ  ทัง้นี้ ลกัษณะต้องหำ้มดงักล่ำวไม่รวมถงึกรณีทีก่รรมกำรอสิระเคยเป็นขำ้รำชกำร  หรอื
ทีป่รกึษำของสว่นรำชกำรซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิัท 

3. ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ  หรอื  โดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำยในลกัษณะทีเ่ป็นบดิำ  มำรดำ  
คู่สมรส  พีน้่อง  และบุตร  รวมทัง้คู่สมรสของบุตร  ของผูบ้รหิำร  ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  ผูม้อี ำนำจควบคุม  หรอืบุคคล
ทีจ่ะไดร้บักำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำร  หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทั  บรษิทัใหญ่  บรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม  ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  หรอืผูม้ี
อ ำนำจควบคุมของบรษิทั  ในลกัษณะทีอ่ำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใชว้จิำรณญำณอย่ำงอสิระของตน  รวมทัง้ไม่เป็น 
หรอืเคยเป็นผู้ถอืหุน้ทีม่นีัย หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทั  บรษิทัใหญ่  บรษิทั
ย่อย  บรษิทัร่วม  ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิัท เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำว
มำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ 

ควำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิตำมวรรคหนึ่ง รวมถงึกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ทีก่ระท ำเป็นปกตเิพื่อประกอบกจิกำร  
กำรเช่ำ  หรอืใหเ้ช่ำอสงัหำรมิทรพัย ์ รำยกำรเกี่ยวกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิำร  หรอืกำรให ้ หรอืรบัควำมช่วยเหลอื
ทำงกำรเงิน ด้วยกำรรบั หรือให้กู้ยืม ค ้ำประกนั กำรให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี้สนิ รวมถึงพฤติกำรณ์อื่น
ท ำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สญัญำมีภำระหนี้ที่ต้องช ำระต่ออีกฝ่ำยหนึ่ง ตัง้แต่ร้อยละ 3 ของ
สนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนสุทธขิองบรษิทั หรอืตัง้แต่ 25 ลำ้นบำทขึน้ไป แลว้แต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำ ทัง้นี้กำรค ำนวณภำระ
หนี้สนิดงักล่ำวใหเ้ป็นไปตำมวธิกีำรค ำนวณมลูค่ำของรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำด
ทุนว่ำดว้ยหลกัเกณฑใ์นกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั โดยอนุโลม แต่ในกำรพจิำรณำภำระหนี้ดงักล่ำว ใหน้ับรวม
ภำระหนี้สนิทีเ่กดิขึน้ในระหว่ำง 1 ปีก่อนวนัทีม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับุคคลเดยีวกนั 

5. ไม่เป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  บรษิทัใหญ่  บรษิทัย่อย  บรษิทัร่วม  ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  หรอื  ผูม้อี ำนำจ
ควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย ผูม้อี ำนำจควบคุม  หรอืหุน้ส่วนของส ำนักงำนสอบบญัช ีซึง่มผีูส้อบ
บญัชขีองบรษิัท บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย บรษิัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบรษิัทสงักดัอยู่  
เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ 

6. ไม่เป็น หรือเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวชิำชพีใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บรกิำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำย  หรือที่ปรกึษำ
ทำงกำรเงนิ ซึง่ไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ลำ้นบำทต่อปีจำกบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รำย
ใหญ่ หรอืมผีูอ้ ำนำจควบคุมของบรษิทั และไม่เป็นผูถ้อืหุน้ทีม่นีัย  ผูม้อี ำนำจควบคุม หรอืหุน้ส่วนของผูใ้หบ้รกิำร
ทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ ไม่น้อยกว่ำ 2 ปีก่อนวนัทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็น
กรรมกำรอสิระ 
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7. ไม่เป็นกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้  เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทั  ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่  หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่
เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกจิกำรทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิกำรของบรษิทั  หรอืบรษิทัย่อย หรอืไม่
เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้ำงหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่รบั
เงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ ำนวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึง่ประกอบกจิกำร
ทีม่สีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย 

9. ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้ม่สำมำรถใหค้วำมเหน็อย่ำงเป็นอสิระเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
ภำยหลงัไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรอสิระทีม่ลีกัษณะเป็นไปตำม ขอ้ 1 ถงึ 9 แลว้  กรรมกำรอสิระอำจไดร้บั

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั  ใหต้ดัสนิใจในกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัย่อยล ำดบั
เดียวกนั ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของบริษัท โดยมีกำรตัดสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective 
decision) ได ้
 

ในปี 2564 กรรมกำรอสิระของบรษิทัฯ ไม่มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิหรอืกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชพี หรอืบุคคลทีไ่ดร้บั
กำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรอสิระไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิ หรอืกำรใหบ้รกิำรทำงวชิำชพีในมูลค่ำเกนิกว่ำ
หลกัเกณฑท์ีก่ ำหนดในประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนว่ำดว้ยกำรขออนุญำตและกำรอนุญำตใหเ้สนอขำยหุน้ทีอ่อก
ใหม ่

 

กรณีเลอืกตัง้กรรมกำรบรษิทัและกรรมกำรอสิระผ่ำนทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้  
ในกำรลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมกำร บริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นใช้บตัรลงคะแนนเลือกตัง้กรรมกำรเป็น

รำยบุคคลโดยใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงทัง้หมดทีต่นมอียู่เลอืกบุคคลทีไ่ดร้บักำรเสนอชื่อเป็นกรรมกำรทลีะคน 
 

สทิธขิองผูถ้อืหุน้รำยย่อยในกำรแต่งตัง้กรรมกำร 
บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้รำยย่อยมสีทิธเิสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำร

บรษิทัเป็นกำรล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ตำมหลกัเกณฑท์ีบ่รษิทัฯ ก ำหนด ซึง่สำมำรถดูรำยละเอยีดเพิม่เตมิ
ไดจ้ำกบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ภำยใตห้วัขอ้ “นกัลงทุนสมัพนัธ”์ : ขอ้มลูผูถ้อืหุน้ : กำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

 

จ ำนวนกรรมกำรของบรษิทัฯ ทีม่ำจำกผูถ้อืหุน้รำยใหญ่แต่ละกลุ่ม 
-ไม่ม-ี 

 

(2) การสรรหาผูบ้ริหารระดบัสูง 
ผูบ้รหิำรระดบัสงูสุดของบรษิทัฯ หมำยถงึ ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  ส ำหรบักำรคดัเลอืกผูบ้รหิำรระดบั

สงูสุดของบรษิทัฯ คณะกรรมกำรบรษิทัไดพ้จิำรณำและมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนเป็น  
ผูพ้จิำรณำคดัเลอืกบุคคลทีม่คีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมำะสมเขำ้ใจในธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นอย่ำงด ีและ
สำมำรถบรหิำรงำนใหบ้รรลุวตัถุประสงคเ์ป้ำหมำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดไว ้ตลอดจนไม่มลีกัษณะตอ้งหำ้มตำม
กฎหมำยแล้ว จึงน ำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำแต่งตัง้ต่อไป  โดยในกำรสรรหำได้พิจำรณำ
กลัน่กรองสรรหำบุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้น เหมำะสม มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ ทกัษะ และประสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และเขำ้ใจในธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นอย่ำงด ีและสำมำรถบรหิำรงำนใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์
เป้ำหมำยทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัก ำหนดไวไ้ด ้

ในปี 2564 โครงสรำ้งกรรมกำรของบรษิทัฯ มสีดัส่วนกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำร กรรมกำรที่ไม่เป็นผูบ้รหิำร 
และกรรมกำรอสิระ มคีวำมเหมำะสมและไดป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่อีย่ำงเคร่งครดัโดยมกีรรมกำร
อสิระรอ้ยละ 57 

ทัง้นี้กรรมกำรและผู้บริหำรระดบัสูงของบริษัทไม่เคยเป็นพนักงำน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชี
ภำยนอกทีบ่รษิทัใชบ้รกิำรอยู่ในช่วง 2 ปี ทีผ่่ำนมำ 
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8.1.2 การเข้ารว่มประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
สรปุจ านวนครัง้การเข้ารว่มประชุมในปี 2564 
คณะกรรมกำรบรษิทั  คณะกรรมกำรตรวจสอบ  คณะกรรมกำรบรหิำร  และคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ

ค่ำตอบแทน ไดก้ ำหนดตำรำงกำรประชุมตำมปกตขิองแต่ละคณะ ไวเ้ป็นกำรล่วงหน้ำ 2 ปี และอำจนดัหมำยเพิม่เตมิเป็น
กำรประชุมพเิศษตำมควำมจ ำเป็น คณะกรรมกำรแต่ละชุดมกีำรประชุมโดยกำรเขำ้ร่วมประชุม สรุปไดด้งันี้ 

 

 

การประชมุของคณะกรรมการแต่ละชุด 
ปี 2564 

รวมจ านวนครัง้ทัง้ส้ิน 
สำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 2564 1 
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ 1 
คณะกรรมกำรบรษิทั 4 
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 4 
คณะกรรมกำรบรหิำร 12 
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 2 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 2 

 

รำยชื่อกรรมกำร 

กำรเขำ้ประชมุ / กำรประชมุทัง้หมด (ครัง้) 
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1. นำยณรงคฤ์ทธิ ์ ถำวรวศิษิฐพร 1/1 1/1 4/4 4/4 - - - 
2. นำยแพทยส์ทิธวรี ์ เกยีรตชิวนนัต ์ 1/1 1/1 4/4 - 12/12 - - 
3. นำยนพกฤษฏิ ์ นิธเิลศิวจิติร 1/1 1/1 4/4 - 12/12 2/2 2/2 
4. ผศ. ดร.กญัญำรตัน์ สำนโอฬำร 1/1 1/1 4/4 4/4 - 2/2 2/2 
5. นำยสหศกัย ์ ศรสีรรพำงศ ์ 1/1 1/1 4/4 4/4 - 2/2 - 
6. ดร.วจิติร เตชะเกษม 1/1 1/1 4/4 - - - 2/2 
7. นำงสำวกมลทพิย ์ เกยีรตชิวนนัต ์ 1/1 1/1 4/4 - - - - 
8. นำยณิชกุล กอ้งภวศิฐำกรู - - - - 12/12 - - 

 

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2564 
บรษิทัฯไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนไวอ้ย่ำงชดัเจนและโปร่งใสใหส้อดคล้องกบับทบำทหน้ำที ่ควำมรูค้วำมสำมำรถ 

และควำมรบัผดิชอบ ตลอดจนผลงำนและผลประกอบกำร โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็นหลกั 
 

ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
- บริษทัฯ   

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2564 ผ่ำนควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ครัง้ที ่1/2564  เมื่อวนัที ่ 52  กุมภำพนัธ ์2564  โดยผ่ำนกำรพจิำรณำจำก
คณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่1/2564  เมื่อวนัที ่ 52  กุมภำพนัธ ์2564 และอนุมตัโิดยทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ ประจ ำปี 4256   
เมื่อวนัที ่29 เมษำยน 2564 โดยก ำหนดจ่ำยในรปูแบบของค่ำตอบแทนรำยเดอืนและค่ำเบีย้ประชุม ซึง่เท่ำเดมิเมื่อเทยีบ
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กบัปี 2563 โดยกลัน่กรองรำยละเอยีดถึงควำมเหมำะสมกบัภำระหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ ผลงำน และเปรยีบเทยีบกบั
รษิทัในธุรกจิทีค่ลำ้ยคลงึกนั และประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกกรรมกำร โดยมรีำยละเอยีดกำรจ่ำยค่ำตอบแทน ดงันี้ 

 

ต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทนรำยเดอืน  

(บำท/เดอืน) 
เบีย้ประชมุ  

(บำท/ครัง้ประชมุ) 
ประธำนกรรมกำรบรษิทั 35,000.- 15,000.- 
กรรมกำรบรษิทั 28,000.- 12,000.- 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ - 12,500.- 
กรรมกำรตรวจสอบ - 10,000.- 
ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน - 12,500.- 
กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน - 10,000.- 
ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง - 12,500.- 
กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง - 10,000.- 

 

 
ทัง้นี้ในปี 2564  บรษิทัฯ ไดจ้่ำยค่ำตอบแทนแก่คณะกรรมกำรแต่ละชุดตำมควำมเป็นจรงิเป็นจ ำนวนเงนิทัง้สิน้ 

3,044,000.-บำท  โดยมรีำยละเอยีดดงันี้ 
 

รายช่ือกรรมการ / 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน (บาท) 

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 
รา
ยเ
ดือ

น 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

บริ
ษทั

 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

ตร
วจ

สอ
บ 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

สร
รห

าแ
ละ

 
พิจ

าร
ณ
า

ค่า
ตอ

บแ
ทน

 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

บริ
หา

ร 
คว

าม
เสี่
ยง

 

รว
ม 

รำยเดอืน 
ค่ำเบีย้ 
ประชุม 

ค่ำเบีย้ 
ประชุม 

ค่ำเบีย้ 
ประชุม 

ค่ำเบีย้ 
ประชุม 

1. นำยณรงคฤ์ทธิ ์  ถำวรวศิษิฐพร  
- กรรมกำรอสิระ 
- ประธำนกรรมกำรบรษิทั 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

420,000.- 60,000.- 
 

40,000.- - - 520,000.- 

2. นำยแพทยส์ทิธวรี ์ เกยีรตชิวนนัต์   
- รองประธำนกรรมกำรบรษิทั 
- ประธำนกรรมกำรบรหิำร 

336,000.- 48,000.- - - - 384,000.- 

3.  นำยนพกฤษฏิ ์ นิธเิลศิวจิติร  
- รองประธำนกรรมกำรบรษิทั 
- รองประธำนกรรมกำรบรหิำร 
- ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
- ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
- กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ 
  ค่ำตอบแทน 
 

336,000.- 48,000.- - 20,000.- 25,000.- 429,000.- 
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รายช่ือกรรมการ / 
ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทน (บาท) 

ค่า
ตอ

บแ
ทน
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ดือ
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ะก

รร
มก

าร
 

บริ
ษทั

 

คณ
ะก

รร
มก

าร
 

ตร
วจ

สอ
บ 

คณ
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มก

าร
 

บริ
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ร 
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าม
เสี่
ยง

 

รว
ม 

รำยเดอืน 
ค่ำเบีย้ 
ประชุม 

ค่ำเบีย้ 
ประชุม 

ค่ำเบีย้ 
ประชุม 

ค่ำเบีย้ 
ประชุม 

4.  ผศ. ดร.กญัญำรตัน์   สำนโอฬำร 
- กรรมกำรอสิระ 
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
- กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ 
  ค่ำตอบแทน 
- กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

336,000.- 48,000.- 50,000.- 20,000.- 20,000.- 474,000.- 

5.  นำยสหศกัย ์  ศรสีรรพำงศ ์
- กรรมกำรอสิระ 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำรสรรหำและ 
  พจิำรณำค่ำตอบแทน 

336,000.- 48,000.- 40,000.- 25,000.- - 449,000.- 

6. ดร.วจิติร  เตชะเกษม 
- กรรมกำรอสิระ 
- กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

336,000.- 48,000.- - - 20,000.- 404,000.- 

7. นำงสำวกมลทพิย ์ เกยีรตชิวนนัต์ 
- กรรมกำรบรษิทั 

336,000.- 48,000.- - - - 384,000.- 

รวมทัง้ส้ิน 2,436,000.- 348,000.- 130,000.- 65,000.- 65,000.- 3,044,000.- 
 

ค่ำตอบแทนอื่นๆ ทีม่ใิชต่วัเงนิ หรอืสทิธปิระโยชน์อื่นๆ 
 ประกอบดว้ยกำรประกนัสขุภำพกลุ่ม โดยเป็นรำยกำรประกนักลุ่มรวมกบักลุ่มพนักงำนทัง้องคก์ร ทัง้นี้ บรษิทัฯ 
ไม่มีนโนบำยให้ค่ำตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจำกค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรหรือพนักงำนซึ่งได้รับจำกบริษัท ฯ 
ตำมปกต ิ ไม่มกีำรใหหุ้น้  หุน้กู ้ ESOP EJEP Warrant  หรอืหลกัทรพัยอ์ื่นใดแก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทั 

บริษัทฯ ได้ตัง้กองทุนส ำรองเลี้ยงชีพ โดยผู้บริหำรที่เป็นสมำชิกกองทุนส ำรองเลี้ยงชีพจะได้รบัเงินสมทบ
กองทุนทุกเดอืนในอตัรำรอ้ยละ 2 ของค่ำจ้ำง  โดยสมำชกิสำมำรถสะสมเงนิเขำ้กองทุนไดใ้นอตัรำตัง้แต่ร้อยละ 2-15 
ของค่ำจำ้งตำมควำมสมคัรใจของสมำชกิ เมื่อสมำชกิสิน้สภำพลงสมำชกิจะไดร้บัเงนิสมทบรวมทัง้สว่นเฉลีย่ผลประโยชน์
สทุธติำมเงื่อนไขของกองทุน 
 

- บริษทัยอ่ย 
บริษัทย่อยทุกบริษัทไม่มกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนที่เป็นตวัเงนิและค่ำตอบแทนอื่นๆ ที่มิใช่ตัวเงิน หรือสทิธิ

ประโยชน์อื่นใหก้บักรรมกำรทุกคน 
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8.1.3 การก ากบัดแูลบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 
มตทิีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 เมื่อวนัที ่20 กุมภำพนัธ ์2562 มมีตอินุมตันิโยบำยกำรก ำกบัดแูลกำร

ด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ดงันี้ 
 บรษิัทฯ จะด ำเนินควบคุมดูแลกจิกำรและกำรด ำเนินงำนของบรษิัทย่อย และ /หรอื บรษิัทร่วมใหเ้สมอืนเป็น

หน่วยงำนหนึ่งของบรษิทัฯ และสำมำรถตรวจสอบดูแลกำรด ำเนินกจิกำรของบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วมไดอ้ย่ำงมี
ประสทิธภิำพตำมนโยบำยบรษิทัฯ รวมถงึกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิทัมหำชน กฎหมำยว่ำดว้ยบรษิัทจ ำกดั กฎหมำยว่ำดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และกฎหมำยอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนประกำศ ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต่์ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ และนโยบำยกำรลงทุน
และกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม  ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้เพื่อรักษำ
ผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทัในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม บรษิทัฯ จงึก ำหนดใหก้ำรเสนอชื่อและกำรใชส้ทิธอิอก
เสยีงในกำรแต่งตัง้บุคคลเป็นกรรมกำรในบริษัทย่อย และ/หรอืบรษิัทร่วม จะต้องได้รบัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั
ก่อนอย่ำงน้อยตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ ในบรษิัทย่อย และ/หรอื บรษิัทร่วม โดยบุคคลที่ได้รบัแต่งตัง้ใหเ้ป็น
กรรมกำรในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม จะมหีน้ำที่ด ำเนินกำรเพื่อประโยชน์ที่ดทีี่สุดของบรษิัทย่อยหรอืบรษิัทร่วมนัน้ๆ 
(ไม่ใช่ต่อบรษิทัฯ) และบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้นัน้ ต้องไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัก่อนทีจ่ะ
ท ำกำรลงมต ิหรอืใชส้ทิธอิอกเสยีงในเรื่องส ำคญัในระดบัเดยีวกบัทีต่อ้งไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัหำกเป็นกำร
ด ำเนินกำรโดยบรษิทัฯ เอง 

ในกรณีทีเ่ป็นบรษิทัย่อย บรษิทัฯ ก ำหนดระเบยีบใหบุ้คคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้จำกบรษิทัฯ จะตอ้งดแูลใหบ้รษิทัย่อยมี
ขอ้บงัคบัหรอืนโยบำยส ำคญัในเรื่องกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัย่อย และ/หรอื บรษิทัร่วม กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
กำรก ำหนดแผนงำน กำรเปิดเผยข้อมูลและระบบควบคุมภำยใน กำรท ำรำยกำรเกีย่วโยง กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่ง
สนิทรพัย ์หรอืกำรท ำรำยกำรส ำคญัอื่นใดของบรษิทัดงักล่ำว ใหค้รบถว้นถูกตอ้ง และใชห้ลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรท ำ
รำยกำรขำ้งต้นในลกัษณะเดยีวกบัหลกัเกณฑข์องบรษิทัฯ รวมถึงต้องก ำกบัดูแลใหม้กีำรจดัเกบ็ขอ้มูล และกำรบนัทกึ
บญัชขีองบรษิทัย่อยใหบ้รษิทัฯ สำมำรถตรวจสอบ และรวบรวมมำจดัท ำงบกำรเงนิรวมไดท้นัก ำหนดเวลำดว้ย 

 

(นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม ไดป้ระกาศใชแ้ละเผยแพร่ใหก้บัผูถ้อืหุน้ และบุคคล
ทัว่ไป ได้รบัทราบผ่านเวบ็ไซต์บรษิทัฯ ภายใต้หวัข้อ “นักลงทุนสมัพนัธ์”  หมวดการก ากบัดูแลกิจการ : รายงานการก ากบัดูแล
กจิการและเอกสารดาวน์โหลด :  นโยบายการก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัร่วม) 
 

ข้อตกลงระหว่ำงบริษัทฯ กับผู้ถือหุ้นอื่นในกำรบริหำรจัดกำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วม (shareholders’ 
agreement)    -ไม่มี- 
 

8.1.4 การติดตามให้มีมีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการก ากบัดแูลกิจการ 
 บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในเรื่องกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีโดยไดก้ ำหนดนโยบำยและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งไวใ้น
นโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีและหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ พรอ้มทัง้ส่งเสรมิใหเ้กดิกำรปฏบิตัิ
อย่ำงแทจ้รงิเพื่อสรำ้งควำมเชื่อมัน่ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกกลุ่ม 
 ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดม้กีำรตดิตำมเพื่อใหเ้กดิกำรปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรครอบคลุมเรื่อง 1) กำร
ดูแลพนักงำนและกำรไม่เลอืกปฏบิตั ิ 2) กำรต่อต้ำนกำรแข่งขนัทีไ่ม่เป็นธรรม  3) กำรดูแลสิง่แวดล้อม สุขอนำมยัและ
ควำมปลอดภัยในองค์กร  4) กำรรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูลสำรสนเทศ ซึ่งผลกำรติดตำมพบว่ำบริษัทฯ                   
ไดด้ ำเนินกำรตำมแนวทำงของแต่ละประเดน็ไดอ้ย่ำงครบถว้นแลว้ 
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 นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ตดิตำมเพื่อใหเ้กดิกำรปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่อีกี 4 ประเดน็ ดงันี้ 
(1) การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์   

บรษิทัฯ มโีครงสรำ้งกำรถอืหุน้ทีช่ดัเจน โปร่งใส จงึไม่ท ำใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์แก่ฝ่ำยใด
ฝ่ำยหนึ่ง โดยไดเ้ปิดเผยโครงสรำ้งกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ ไวใ้นขอ้มูลประจ ำปี แบบ 56-1 One Report/รำยงำนประจ ำปี  
อย่ำงละเอยีด รวมถงึกำรเปิดเผยกำรถอืหลกัทรพัยข์องคณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรอย่ำงครบถว้น 

กำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั คณะกรรมกำรบรษิทัไดด้ ำเนินกำรดว้ยควำมรอบคอบ สมเหตุสมผล ค ำนึงถงึ
ผลประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ  และไดก้ระท ำอย่ำงยุตธิรรม โดยก ำหนดรำคำเป็นไปตำมรำคำตลำดและเป็นไปตำมปกติ
ธุรกจิกำรคำ้และเงื่อนไขกำรคำ้ที่เป็นธรรมเสมอืนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอก ด้วยกำรจดัวำงระบบกำรปฏิบตัิใน
เรื่องดงักล่ำวด้วยควำมโปร่งใส  และปฏิบตัิตำมหลกัเกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย โดยก ำหนดเป็น
นโยบำยหนึ่งในกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี และก ำหนดไวใ้นหลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิทีต่อ้งปฏบิตัต่ิอบรษิทัฯ
และผูถ้อืหุน้ 

บรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลเพื่อใหเ้กดิควำมเท่ำเทยีมกนัในกำรรบัทรำบขอ้มูล เช่น รำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั  
บรษิทัไดป้ฏบิตัติำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  เรื่อง กำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรปฏบิตักิำร
ของบรษิทัจดทะเบยีนในรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และในกรณีทีม่กีำรท ำรำยกำรที่เกีย่วโยงกนัทีเ่ขำ้ขำ่ยตอ้งเปิดเผยขอ้มลู
หรอืขออนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้ บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรตำมขัน้ตอนขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ และขอ้ก ำหนด
ของส ำนกังำน ก.ล.ต. โดยก่อนท ำรำยกำรบรษิทัฯ ไดเ้ปิดเผยรำยละเอยีดและเหตุผลของกำรท ำรำยกำรใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบ
ก่อนทุกครัง้ 

บรษิทัฯ ก ำหนดใหก้รรมกำรบรษิทัมสี่วนไดเ้สยีตอ้งออกจำกหอ้งประชุมและ/หรอืงดออกเสยีงในวำระนัน้  
เพื่อใหก้รรมกำรบรษิทัทีไ่ม่มสีว่นไดเ้สยีสำมำรถแสดงควำมคดิเหน็ไดอ้ย่ำงเตม็ทีแ่ละมอีสิระในกำรลงมต ิ โดยเลขำนุกำร
บรษิทัจะแจง้ใหท้ีป่ระชุมทรำบว่ำในวำระดงักล่ำวกรรมกำรบรษิทัทีม่สี่วนไดเ้สยีมที่ำนใดบำ้ง  เมื่อเสรจ็สิน้กำรประชุมได้
เปิดเผย ชื่อ ควำมสมัพนัธข์องบุคคลทีเ่กีย่วโยง  กำรก ำหนดรำคำ  มูลค่ำของรำยกำร และกรรมกำรบรษิทัทีม่คีวำมเหน็
ต่ำงจำกควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทั (หำกม)ี  ต่อตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย  ตำมเวลำที่ ก ำหนดและได้
เผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัทฯ อีกทำงหนึ่งเพื่อให้เกิดควำมโปร่งใส  รวมทัง้มีกำรบนัทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุม
สำมำรถตรวจสอบได ้

 

ในปี 2564 บรษิทัฯ มมีำตรกำรควบคุมดูแลกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั และจ ำกดักำรใหค้วำมช่วยเหลอื
ทำงกำรเงนิกบับรษิทัฯ ทีไ่ม่ใช่บรษิทัย่อย และไม่มกีำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัโดยฝ่ำฝืน หรอืไม่ปฏบิตัติำมกฎเกณฑ์
ของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนักงำน ก.ล.ต. และไดเ้ปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัซึง่กระท ำอย่ำงยุตธิรรม 
ตำมรำคำตลำด และเป็นไปตำมปกตธิุรกจิกำรคำ้ของปี 2563 ไวใ้นขอ้ “9.2 รำยกำรระหว่ำงกนั”  

 

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์   
ข้อมูลภายใน 
บรษิทัฯ มมีำตรกำรดแูลเรื่องกำรใชข้อ้มลูภำยใน โดยก ำหนดไวใ้นนโยบำยกำรใชข้อ้มลูภำยในของบรษิทั  

และกำรรกัษำขอ้มูลอนัเป็นควำมลบัทีต่้องปฏบิตัต่ิอบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยี ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัย ์ 
มคีวำมรบัผดิชอบ มวีนิัยและมจีติส ำนึกทีด่ต่ีอส่วนรวมและต่อตนเองไม่ใชต้ ำแหน่งหน้ำทีแ่สวงหำประโยชน์เพื่อตนเอง
และ/หรอืผูอ้ื่นโดยมชิอบ รกัษำผลประโยชน์และทรพัยส์นิของบรษิทัฯ โดยไม่น ำขอ้มลูและทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ไปใชเ้พื่อ
ประโยชน์ของตนเองและ/หรอืผูอ้ื่น และหำ้มกระท ำกำรอนัเป็นกำรสนับสนุนบุคคลอื่นใหท้ ำธุรกจิแข่งขนักบับรษิทัฯ และ
บรษิทัย่อย ทัง้นี้ บรษิทัฯ ยงัไดก้ ำหนดโทษส ำหรบักรณีทีม่กีำรฝ่ำฝืนในกำรน ำขอ้มลูภำยในของบรษิทัไปใชเ้พื่อประโยชน์
สว่นตวัไวใ้นระเบยีบของบรษิทัฯ โดยมโีทษตัง้แต่กำรตกัเตอืนดว้ยวำจำถงึขัน้เลกิจำ้ง 

นอกจำกนี้ในระเบยีบขอ้บงัคบัเกีย่วกบักำรท ำงำนของบรษิทัฯ กม็กีำรก ำหนดในเรื่องดงักล่ำว โดยก ำหนด
บทลงโทษทำงวนิยัไว ้ ซึง่กรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำร และพนกังำนกไ็ดป้ฏบิตัติำมทีก่ ำหนด 
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ในปี 2564 กรรมกำร ผูบ้รหิำรและพนักงำนของบรษิทั ไดป้ฏบิตัติำมนโยบำยกฎระเบยีบอย่ำงเคร่งครดั          
ไม่ปรำกฏว่ำมกีำรใชข้อ้มลูภำยในของบรษิทัฯ ไปในทำงมชิอบ  

 

ข้อมูลอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อราคาหลกัทรพัย ์
บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดหำ้มมใิหก้รรมกำรบรษิทั  ผูบ้รหิำร และพนักงำน ซึง่อยู่ในหน่วยงำนทีร่บัทรำบขอ้มลู

ภำยใน ท ำกำรซือ้หรอืขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัในช่วง 1 เดอืนก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิแก่สำธำรณชน และตอ้งไม่ซือ้
ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ จนกว่ำจะพน้ระยะเวลำ 24 ชัว่โมง นบัแต่ไดม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูนัน้สูส่ำธำรณชนทัง้หมดแลว้  
นอกจำกนี้ยงัก ำหนดใหก้รรมกำร บรษิทัและผูบ้รหิำร (รวมทัง้คู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิำวะ) ทีม่หีน้ำทีร่ำยงำน
กำรถอืครองหลกัทรพัย ์หำกมกีำรซือ้ ขำยหุน้ของบรษิทั ต้องแจง้ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์ภำยใน 3 วนัท ำกำร นบัจำกวนัทีม่กีำรเปลีย่นแปลง  และสง่ส ำเนำใหเ้ลขำนุกำรบรษิทั ซึง่เป็นหน้ำทีท่ีจ่ะต้อง
ปฏบิตัแิละด ำเนินกำรตำมทีก่ ำหนด 

ทัง้นี้ เลขำนุกำรบรษิัทได้จดัท ำก ำหนดกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัประจ ำปี และจดัส่งให้กรรมกำร
บรษิัท ทุกท่ำนเป็นกำรล่วงหน้ำ เพื่อทรำบถึงระยะเวลำทีค่วรงดเวน้กำรซื้อขำยหลกัทรพัย์ อกีทัง้เลขำนุกำรบรษิทัท ำ
จดหมำยใหท้รำบทุกครัง้ถงึระยะเวลำทีค่วรงดเวน้กำรซือ้ขำยหลกัทรพัยก์่อนเปิดเผยงบกำรเงนิ 

ส ำหรบักรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรระดบัสงู นอกจำกจะต้องรำยงำนกำรเปลีย่นแปลงกำรถอืหลกัทรพัย์
ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยแ์ลว้ ยงัตอ้งแจง้ใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัทรำบล่วงหน้ำอย่ำง
น้อย 1 วนัก่อนท ำกำรซือ้ขำยหลกัทรพัย ์

ในปี 2564 กรรมกำรบริษัทฯ และผู้บริหำรระดบัสูง ได้ปฏิบตัิตำมนโยบำยกฎระเบียบอย่ำงเคร่งครัด          
ไม่ปรำกฏว่ำมกีำรมกีำรซือ้ขำยหุน้ในช่วงเวลำทีห่ำ้มมกีำรซือ้ขำยหุน้ 

 

(3) การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่   
บรษิทัฯ ไดแ้สดงเจตนำรมณ์เขำ้ร่วมกบัโครงกำรแนวร่วมปฏบิตัขิองภำคเอกชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ 

(Thai Private Sector Collective Action Against Corruption: “CAC”) ซึ่งได้ผ่ำนกำรอนุมตัิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรษิทั ครัง้ที ่5/2563 เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิำยน 2563  และในปี 2564 ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั ครัง้ที ่4/2564 เมื่อ
วันที่ 11 พฤศจิกำยน 2564 มีมติอนุมัติแบบประเมินตนองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ เพื่อน ำส่ง ให้
คณะกรรมกำร CAC เขำ้สูก่ระบวนกำรรบัรอง 

บรษิทัฯ ไดม้กีำรด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรต่อต่ำนกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ ดงันี้ 
1. บริษัทฯ ได้สื่อสำรไปทัง้ระดบักรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน โดยก ำหนดให้กำรด ำเนินกำรทุก

กระบวนกำรอยู่ในขอบเขตกฎหมำยอย่ำงเคร่งครดั หรอืถ้ำเกดิขอ้ผดิพลำดในกระบวนกำรด ำเนินงำน 
เน่ืองจำกควำมประมำท รูเ้ท่ำไม่ถงึกำรณ์ กใ็หร้บัโทษจำกภำครฐัโดยไม่มกีำรวิง่เตน้ใหพ้น้ผดิ 

2. บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดนโยบำยและกระบวนกำรเพื่อต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ โดยคณะกรรมกำรบรษิทั
ได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบก ำกบัดูแลระบบควบคุมภำยใน และผู้บรหิำรมหีน้ำที่สร้ำง
ควำมตระหนกัและสือ่สำรกำรปฏบิตัหิน้ำทีโ่ดยสจุรติกบัพนกังำนทุกคน 

3. บรษิัทฯ ได้ว่ำจ้ำง บรษิัท อสีบำร์ คอร์เปอร์เรชัน่ จ ำกดั ซึ่งเป็นผู้เชีย่วชำญมำด ำเนินกำรสื่อสำรและ
จดักำรฝึกอบรมใหค้วำมรูแ้ก่ กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกคน เพื่อให้รบัทรำบแนวปฏบิตัใิน
กำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ นโยบำยของขวญัและกำรเลีย้งรบัรอง 

4. บรษิทัฯ สือ่สำรนโยบำยและมำตรกำรต่อตำ้นกำรคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้ช่องทำงกำรแจง้ขอ้มลู ขอ้รอ้งเรยีน 
บทลงโทษ หรอืขอ้เสนอแนะ ใหแ้ก่ผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มของกลุ่มบรษิัทผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ เช่น 
กำรปฐมนิเทศกรรมกำรและพนักงำน ระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ของบริษัทฯ และรำยงำนประจ ำปี       
เป็นตน้ เพื่อสรำ้งควำมรูค้วำมเขำ้ใจและน ำนโยบำยไปปฏบิตัิ 
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5. บรษิทัฯ จดัใหม้ชี่องทำงในกำรรำยงำนหำกมกีำรพบเหน็กำรฝ่ำฝืนนโยบำย หรอืพบเหน็กำรกระท ำผดิ
ทุจรติคอรร์ปัชัน่ และมมีำตรกำรคุม้ครองใหแ้ก่ผูร้ำยงำน 

 

ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้เปิดเผยรำยละเอยีดของนโยบำยและกำรด ำเนินกำรเพื่อป้องกนักำรมสี่วนเกี่ยวขอ้งกบั
กำรทุจรติคอร์รปัชัน่ไวใ้นเวบ็ไซต์ของบรษิทั www.successmore.com ภำยใต้หวัขอ้ “นักลงทุนสมัพนัธ์”  
หมวดกำรก ำกบัดแูลกจิกำร : รำยงำนกำรก ำกบัดแูลกจิกำรและเอกสำรดำวน์โหลด 
  

ในปี 2564 บรษิทัฯ ไดป้ฏบิตัติำมนโยบำยอย่ำงเคร่งครดั ไม่พบควำมผดิปกตแิต่อย่ำงใด 
 

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)   
บริษัทฯ ได้เปิดช่องทำงให้มีพนักงำนทุกคนและผู้มสี่วนได้เสยีทุกกลุ่มสำมำรถติดต่อสื่อสำร หรือแจ้ง

เบำะแส เมื่อพบเรื่องที่อำจเป็นกำรทุจริตคอร์รัปชัน่ ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม กำรกระท ำผิดกฎหมำย หรือ หลัก
จรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ หรอื นโยบำยบรษิทัหรอืกำรรอ้งเรยีนกำรถูกละเมดิสทิธ ิตลอดจนพฤตกิรรมทีอ่ำจเป็น
ปัญหำและก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อบรษิัทฯ หรอืไม่ไดร้บัควำมเป็นธรรม บรษิทัฯ จดัใหม้ชี่องทำงในกำรแจง้เบำะแส
และรอ้งเรยีน ดงันี้ 

• ทำงอเีมล ตดิต่อ 
ผศ. ดร. กญัญำรตัน์ สำนโอฬำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

  อเีมล : scm.advise.bod@successmore.com 
• ทำงไปรษณีย ์ตดิต่อ 

ผศ. ดร. กญัญำรตัน์ สำนโอฬำร 
  ทีอ่ยู่ : 777/137 The Room Rama 4 แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330 

 

โดยเบำะแส ขอ้รอ้งเรยีน และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ จะไดร้บักำร พจิำรณำและด ำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม
โดยพจิำรณำเป็นรำยกรณีไป 

คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยให้ประธำนกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้พิจำรณำรบัเรื่องแจ้งเบำะแส       
ขอ้ร้องเรยีน  และขอ้เสนอแนะของผูม้สี่วนได้เสยี ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมกำรตรวจสอบอำจแต่งตัง้
บุคคลหรอืคณะอนุกรรมกำรเพื่อสอบสวนบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรทุจรติ และพจิำรณำขอ้มลูทีไ่ดร้บัรอ้งเรยีนรวมถงึขอ้มลู
หลกัฐำนอื่นๆ เพิม่เตมิ และหำกเหน็ว่ำกำรประพฤตผิดิที ่เกดิขึน้ เกดิจำกควำมตัง้ใจ หรอืมผีลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทั
อย่ำงมีสำระส ำคญั คณะกรรมกำรตรวจสอบจะพิจำรณำด ำเนินกำรโดยใช้มำตรกำรที่เหมำะสม เพื่อปรบัปรุงแก้ไข
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวใหถู้กตอ้ง และรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทั 

ในปี 2564 ที่ผ่ำนมำ บรษิัทฯ ไม่มกีรณีกำรรอ้งเรยีน เรื่องกำรให้ หรอืรบัสนิบนเพื่อประโยชน์ทำงธุรกจิ
ของบรษิทัฯ แต่อย่ำงใด 
 

 

8.2 รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปีท่ีผ่านมา 
8.2.1 จ านวนครัง้การประชุมและการเข้าประชุม 

ในปี 2564 คณะกรรมกำรตรวจสอบ มกีำรประชุมรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ ซึง่เป็นกำรประชุมทีก่ ำหนดไวล่้วงหน้ำ โดย
มกีรรมกำรตรวจสอบ เขำ้ร่วมประชุมดงัต่อไปนี้ 

 

รายช่ือ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ 

ในการเข้ารว่มประชุม 
1.  ผศ. ดร.กญัญำรตัน์   สำนโอฬำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 4/4 
2.  นำยณรงคฤ์ทธิ ์ ถำวรวศิษิฐพร กรรมกำรตรวจสอบ 4/4 
3.  นำยสหศกัย ์ ศรสีรรพำงศ ์ กรรมกำรตรวจสอบ 4/4 

http://www.successmore.com/
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8.2.2 ผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรบรษิทัทีม่คีุณสมบตัเิป็นอสิระตำมประกำศของตลำดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยและนิยำมของบรษิทัฯ จ ำนวน 3 คน  ซึง่ลว้นเป็นผูท้ีม่คีวำมรู ้ ควำมเขำ้ใจ และมปีระสบกำรณ์ทำงดำ้น
บญัช ี กำรเงนิ  และบรหิำรเป็นอย่ำงด ี คณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจหน้ำที ่ บทบำทและกำรปฏบิตังิำนตำมกฎบตัร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ  เป็นองคก์รอสิระทีใ่หก้ำรสนับสนุนและปฏบิตักิำรในนำมของคณะกรรมกำรบรษิทัตำมแนวทำง
ปฏิบตัิที่ชดัเจนในกำรดูแลขจดัปัญหำควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ให้เป็นไปอย่ำงสมัฤทธิผ์ล  สอบทำนข้อมูลทำง
กำรเงนิทีเ่สนอแก่ผูถ้อืหุน้และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งอื่น  สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยในทีฝ่่ำยจดักำรและคณะกรรมกำรบรษิทั
ก ำหนดให้มขีึน้ กระบวนกำรตรวจสอบภำยในและกำรสื่อสำรกบัผู้สอบบญัชขีองบรษิัท อกีทัง้มบีทบำทหน้ำที่ในกำร
คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้และเลกิจำ้งผูส้อบบญัชขีองบรษิทั  คณะกรรมกำรตรวจสอบมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 3 ปี  
 

8.3 สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ 
8.3.1 จ านวนครัง้การประชุมและการเข้าประชุม 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ในปี 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน มกีำรประชุมรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ ซึง่เป็นกำรประชุมที่

ก ำหนดไวล่้วงหน้ำ โดยมกีรรมกำรพจิำรณำค่ำตอบแทน เขำ้ร่วมประชุมดงัต่อไปนี้ 
 

รายช่ือ 
คณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ 

ในการเข้ารว่มประชุม 

1.  นำยสหศกัย ์ ศรสีรรพำงศ ์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

2/2 

2.  ผศ. ดร.กญัญำรตัน์   สำนโอฬำร กรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

2/2 

3.  นำยนพกฤษฏิ ์ นิธเิลศิวจิติร กรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

2/2 

 

คณะกรรมการบริหาร 
ในปี 2564 คณะกรรมกำรบรหิำร มกีำรประชุมรวมทัง้สิน้ 12 ครัง้ ซึง่เป็นกำรประชุมทีก่ ำหนดไวล่้วงหน้ำ โดยมี

กรรมกำรบรหิำร เขำ้ร่วมประชุมดงัต่อไปนี้ 
 

รายช่ือ 
คณะกรรมการบริหาร 

ต าแหน่ง 
จ านวนครัง้ 

ในการเข้ารว่มประชุม 
1.  นำยแพทยส์ทิธวรี ์ เกยีรตชิวนนัต ์ ประธำนกรรมกำรบรหิำร 12/12 
2.  นำยนพกฤษฏิ ์ นิธเิลศิวจิติร กรรมกำรบรหิำร 12/12 
3.  นำยณิชกุล กอ้งภวศิฐำกรู กรรมกำรบรหิำร 12/12 

 

การประชุมกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร (Non-Executive Directors) 
คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคญักบักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดีโดยให้กรรมกำรที่ไม่เป็นผู้บริหำรมกีำร

ประชุมกนัเองตำมควำมเหมำะสม โดยไม่มกีรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรหรอืฝ่ำยบรหิำรเขำ้ร่วมกำรประชุม เพื่อเปิดโอกำสให้
อภปิรำยปัญหำต่ำงๆ ทัง้ทีเ่กีย่วกบัธุรกจิของบรษิทัและเรื่องทีอ่ยู่ในควำมสนใจ 
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8.3.2 ผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อย 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมกำรบรษิัท 3 คน ซึ่งเป็นกรรมกำรอิสระ
จ ำนวน 2 คนและเป็นกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรจ ำนวน 1 คน  เป็นผูพ้จิำรณำสรรหำ คดัเลอืก และเสนอบุคคลทีเ่หมำะสม
ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัทีค่รบวำระ และ/หรอืมตี ำแหน่งว่ำงลง และ/หรอืแต่งตัง้เพิม่ พจิำรณำสรรหำและคดัเลอืก
ผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทั โดยเฉพำะต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร  พจิำรณำเกณฑป์ระเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของ
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร และน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบรษิัทพจิำรณำให้ควำมเหน็ชอบ  และเป็นผู้พจิำรณำก ำหนด
ค่ำตอบแทนทีจ่ ำเป็นและเหมำะสมทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิของคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นรำยบุคคลโดยกำรก ำหนด
ค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำร และผู้บรหิำรของบรษิัท ให้พจิำรณำควำมเหมำะสมกบัภำระหน้ำที่ ควำมรบัผดิชอบ 
ผลงำน และเปรยีบเทยีบกบับรษิทัในธุรกจิทีค่ลำ้ยคลงึกนั และประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกกรรมกำร และผูบ้รหิำรของ
บรษิทั เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำและน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรเพื่อขออนุมตัิ  มวีำระกำรด ำรง
ต ำแหน่งครำวละ 3 ปี  ซึง่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรทุกปี ภำยหลงักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 
 

คณะกรรมการบริหาร 
 คณะกรรมกำรบรหิำร ประกอบด้วยกรรมกำรบรษิัท 2 คน และผู้บรหิำร 1 คน ที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถและ
ประสบกำรณ์หลำยด้ำน  มคีวำมเขำ้ใจบทบำทหน้ำที่ที่ต้องรบัผดิชอบและมคีวำมเขำ้ใจลกัษณะกำรด ำเนินธุรกจิของ
บรษิทัเป็นอย่ำงด ี
 คณะกรรมกำรบริหำร  มีหน้ำที่ร ับผิดชอบในกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทในรูปแบบคณะกรรมกำร โดยมี
กรรมกำรบริษัท และ/หรือผู้บริหำรซึ่งได้รับกำรแต่งตัง้และอนุมัติโดยคณะกรรมกำรบริษัทให้ด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบรหิำร  ภำยใต้ระเบยีบทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดไว้  มวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี  ซึง่ไดร้บั
กำรแต่งตัง้จำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรทุกปี ภำยหลงักำรประชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ประจ ำปี 
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9. การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั 
9.1  การควบคมุภายใน 

คณะกรรมกำรบรษิัทใหค้วำมส ำคญัต่อระบบควบคุมภำยใน โดยได้แต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบขึน้เพื่อให้
กำรสนับสนุนกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรษิทั สอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน และตรวจสอบภำยในใหเ้ป็นไป
ตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลองคก์รทีด่ ีขอ้ก ำหนดและจรรยำบรรณทีพ่งึปฏบิตัอิย่ำงมปีระสทิธภิำพ และเพื่อป้องกนักำร
ทุจรติและควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รวมถงึกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิและบญัชทีีถู่กตอ้ง น่ำเชื่อถอื มกีำรเปิดเผย
ขอ้มลูทีถู่กตอ้งครบถว้นและเพยีงพอ 

 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิัท ครัง้ที่ 1/2565  เมื่อวนัที่ 23 กุมภำพนัธ์ 2565 โดยมกีรรมกำรอสิระทัง้ 4 
ท่ำน และกรรมกำรตรวจสอบทัง้ 3 ท่ำน ซึง่ทุกท่ำนเขำ้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมกำรบรษิทัได้พจิำรณำประเมนิควำม
เพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย โดยกำรสอบถำมขอ้มูลจำกฝ่ำยบรหิำรแลว้สรุปไดว้่ำ 
จำกกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ตำมแบบประเมนิควำมเพยีงพอระบบกำรควบคุม
ภำยในที่ก ำหนด จ ำนวน 17 หลกักำร และใช้หลกักำรพจิำรณำตำมแนวคดิ “COSO” (The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission) ทัง้ 5 องคป์ระกอบ อนัไดแ้ก่  

1. กำรควบคุมภำยในองคก์ร (Control Environment) 
2. กำรประเมนิควำมเสีย่ง (Risk Assessment) 
3. กำรควบคุมกำรปฏบิตังิำน (Control Activities) 
4. ระบบสำรสนเทศและกำรสือ่สำรขอ้มลู (Information and Communication) 
5. ระบบกำรตดิตำม (Monitoring Activities) 
 

ทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัมคีวำมเหน็ว่ำระบบควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย
มคีวำมเพยีงพอและเหมำะสมต่อลกัษณะและขนำดของกจิกำรตำมองคป์ระกอบส ำคญัทัง้ 5 ประกำร โดยคณะกรรมกำรมี
ควำมเหน็ว่ำ บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยมกีำรจดักำรระบบควำมคุมภำยในทีม่คีวำมเพยีงพอและเหมำะสมกบักำรประกอบ
ธุรกิจ โดยระบบควบคุมภำยในทัง้ 5 องค์ประกอบมีประสิทธิภำพ โดยได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงบัญชีที่ยอมรบั
โดยทัว่ไป ประกำศส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย ในกำรรำยงำนงบกำรเงนิรำยไตรมำส งบกำรเงนิประจ ำปีของบรษิทัฯ ตำมทีค่วรอย่ำงสม ่ำเสมอ รวมทัง้มี
กระบวนกำรจดัท ำและเปิดเผยขอ้มลูในงบกำรเงนิอย่ำงถูกต้องครบถว้นเพยีงพอ และทนัเวลำ มรีะบบกำรควบคุมภำยใน
ทีเ่พยีงพอ เหมำะสม และมกีำรปรบัปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกับสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ เพื่อให้
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ บรรลุวตัถุประสงคท์ี่ก ำหนดไวแ้ละสอดคล้องกบักฎหมำยและกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง ทัง้นี้    
ไม่พบประเดน็หรอืขอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญัซึง่อำจก่อใหเ้กดิควำมเสยีหำยต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ แต่ประกำร
ใด รวมถงึระบบกำรควบคุมภำยในในเรื่องกำรท ำธุรกรรมกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
บุคคลดงักล่ำวอย่ำงเพยีงพอแล้ว โดยสำมำรถป้องกนัทรพัยส์ินของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยจำกกำรทีผู่้บรหิำรน ำไปใช้
โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอ ำนำจ ทัง้นี้ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมเห็นควำมแตกต่ำงจำกควำม
เหน็ชอบของคณะกรรมกำร นอกจำกนี้ กรรมกำรตรวจสอบจะก ำกบัเรื่องกำรเป็นองคก์รทีม่กีระบวนกำรก ำกบัดแูลกจิกำร
ทีด่ ี(Good Corporate Govemance) ใหม้ำกขึน้ดว้ย 

 

 บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้กีำรจดักำรบรหิำรงำนและระบบกำรควบคุมภำยในทีด่เีพยีงพอ โดยผูบ้รหิำรไดส้นับสนุนให้
ตระหนักถงึควำมจ ำเป็นในกำรควบคุมภำยใน โดยจดัใหม้กีำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีก ำหนดหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบ
อย่ำงชดัเจน รวมทัง้ได้ก ำหนดระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบำย ระดบัอ ำนำจกำรบริหำร และระดบักำรอนุมตัิรำยกำรที่
เหมำะสมอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร อกีทัง้ บรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ผีูต้รวจสอบภำยในทีม่คีวำมเป็นอสิระในกำรตดิตำมและ
ประเมนิผลกำรควบคุมภำยใน ซึง่สำมำรถบรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยของบรษิทัฯ โดยรวม โดยผลกำรตรวจสอบที่
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ผ่ำนมำไม่พบว่ำมขีอ้บกพร่องทีเ่ป็นสำระส ำคญัต่อระบบกำรควบคุมภำยในแต่ประกำรใด ส ำหรบักำรควบคุมภำยในหวัขอ้
อื่น คณะกรรมกำรเหน็ว่ำ บรษิทัฯ มกีำรควบคุมภำยในทีเ่พยีงพอแลว้เช่นกนั 

 

 บรษิทัฯ ไดแ้ต่งตัง้ บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ำกดั เป็นผูต้รวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ในปี 
2564 โดยบรษิัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ำกดั ได้เขำ้ตรวจสอบฝ่ำยบญัชขีองบรษิัทฯ ในเรื่องกำรปิด
บญัช ีกำรจดัท ำงบกำรเงนิและรำยละเอยีดประกอบงบกำรเงนิเพื่อใหท้นัต่อควำมตอ้งกำรใชข้อ้มลูและสำมำรถเผยแพร่ได้
ทนัภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด นอกจำกนี้ในกำรตรวจสอบบญัช ีผู้สอบบญัชไีด้พจิำรณำเกี่ยวกบักำรควบคุมภำยในที่
เกี่ยวขอ้งกบักำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิเป็นพื้นฐำนส ำหรบักำรก ำหนดวธิกีำรตรวจสอบเพื่อหำขอ้สรุปในกำรแสดง
ควำมเหน็ต่องบกำรเงนิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทั ครัง้ที ่1/2565 เมื่อวนัที ่23 
กุมภำพนัธ ์2565 บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัช ีจ ำกดั ไดร้ำยงำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบรบัทรำบว่ำ
ไม่มเีงื่อนไขและไม่มขีอ้สงัเกตจำกกำรตรวจสอบบญัชสี ำหรบัปี 2564 
 

 ในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่5/2563 เมื่อวนัที ่12 พฤศจกิำยน 2563 ไดแ้ต่งตัง้ บรษิทั อสีบำร ์
คอรเ์ปอรเ์รชัน่ จ ำกดั ใหป้ฏบิตัหิน้ำทีผู่ต้รวจสอบภำยในของบรษิทัตัง้แต่วนัที ่1 ตุลำคม 2563 – 31 ธนัวำคม 2564 ซึง่
บริษัท อีสบำร์ คอร์เปอร์เรชัน่ จ ำกดั ได้มอบหมำยให้ นำยศิริศกัดิ ์ มำนิตคุณำกำร ต ำแหน่งกรรมกำรผู้จดักำรและ
หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของ บริษัท อีสบำร์ คอร์เปอร์เรชัน่ จ ำกดั เป็นผู้รบัผิดชอบหลกัในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ผู้
ตรวจสอบภำยในของบรษิทัฯ 
 

 คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำคุณสมบตัิของ บริษัท อีสบำร์ คอร์เปอร์เรชัน่ จ ำกดั และ นำยศิริศกัดิ ์ 
มำนิตคุณำกำร แลว้เหน็ว่ำมคีวำมเหมำะสมเพยีงพอกบักำรปฏบิตัหิน้ำทีด่งักล่ำว เน่ืองจำกมคีวำมเป็นอสิระและมคีวำมรู้
ประสบกำรณ์ในปฏบิตังิำนดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน 
 

ทัง้นี้ กำรพิจำรณำและอนุมตัิ แต่งตัง้  โยกย้ำย เลิกจ้ำง ผู้ด ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในหรอื
หน่วยงำนอื่นทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน จะตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

(โดยคุณสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3) 
 

บรษิทัฯ มอบหมำยให ้นำยอมัรนิทร ์สทุศัน์ ณ อยุธยำ ด ำรงต ำแหน่งเป็นหวัหน้ำงำนก ำกบัดแูลกำรปฏบิตัิงำน 
(compliance department) เพื่อท ำหน้ำที่ก ำกบัดูแลกำรปฏิบตัิตำมกฎเกณฑ์ของหน่วยงำนทำงกำรที่ก ำกบัดูแลกำร
ประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ  

(โดยคุณสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏบิตังิานปรากฏในเอกสารแนบ 3) 
 

9.2 รายการระหว่างกนั 
9.2.1 สรปุรายการระหว่างกนัของบริษทัฯ บริษทัย่อย และบริษทัท่ีเก่ียวข้องหรอืบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
 ทางผลประโยชน์ 
 บรษิัทฯ มกีำรท ำรำยกำรกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ต่ำงๆ โดยรำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่กดิขึน้นัน้เป็นกำรท ำ
รำยกำรกบั กรรมกำร ผูบ้รหิำร และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมถงึกำรท ำรำยกำรกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำม
ขดัแย้งของกรรมกำร ผู้บรหิำร และ/ผู้ถือหุ้น ที่เกดิขึน้ส ำหรบังวดสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 (รำยกำรระหว่ำงกนั 
ส ำหรบัปีก่อนหน้ำสำมำรถดไูดจ้ำก แบบ 56-1 ของปีนัน้) 
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สรุปรำยละเอยีดควำมสมัพนัธข์องบุคคลและนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้กบับรษิทัฯ 
 

บุคคล/นิติบุคคล 
ท่ีอาจมีความขดัแย้ง 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์

1. บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์แลบ็บอรำทอรี ่จ ำกดั - บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 100.00 และมกีรรมกำรร่วมกนั 
2. บรษิทั ซคัเซส สปิรติ จ ำกดั - บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 100.00 และมกีรรมกำรร่วมกนั 
3. SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. - บรษิทั ซคัเซส สปิรติ จ ำกดั ถอืหุน้รอ้ยละ 100.00 ของทุน

จดทะเบยีนทีช่ ำระแลว้ และมกีรรมกำรร่วมกนั 
4. บรษิทั เอสซเีอม็ อนิโนเวทฟี จ ำกดั - บรษิทัฯ ถอืหุน้รอ้ยละ 55.00 และมกีรรมกำรร่วมกนั 

5. นำยแพทยส์ทิธวรี ์ เกยีรตชิวนนัต์ 
 

- กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม / รองประธำนกรรมกำรบรษิทั / 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร  

- เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 30.75 
(สดัสว่นรอ้ยละ 34.95 เมื่อนบัรวมทัง้กลุ่มครอบครวั 
เกยีรตชิวนนัต)์ 

6. นำยนพกฤษฏิ ์ นิธเิลศิวจิติร 
 

- กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม / รองประธำนกรรมกำรบรษิทั / 
รองประธำนกรรมกำรบริหำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร
ควำมเสี่ยง / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / 
ประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร / รกัษำกำรผู้อ ำนวยกำรสำยงำน
ธุรกจิต่ำงประเทศ / รกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนกำรตลำด 
/ รกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนเทคโนโลยสีำรสนเทศ   

- เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ ในสดัสว่นรอ้ยละ 23.10 
(สดัสว่นรอ้ยละ 23.24 เมื่อนบัรวมทัง้กลุ่มครอบครวั 
นิธเิลศิวจิติร) 

 
สรุปรำยละเอยีดรำยกำรระหว่ำงกนัของบุคคลและนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้กบับรษิทัฯ 

 

ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

(บาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตสุมผล 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

ค่าตอบแทนผนัแปรส าหรบั
ผูบ้ริหารผนัแปร 

   

บรษิทัฯ มกีำรจำ่ยค่ำตอบแทนใหก้บั 
- นำยแพทยส์ทิธวิรี ์ 

เกยีรตชิวนนัต ์ 
(ประธำนกรรมกำรบรหิำร) 

- นำยนพกฤษฏิ ์ นิธเิลศิวจิติร 
(รองประธำนกรรมกำรบรหิำร 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร)  

 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำตอบแทนดงักล่ำวเป็นไป
ต ำ ม ลั ก ษณ ะ ป ก ติ ข อ ง
อุตสำหกรรม โดยเป็นกำร
จ่ำยผลตอบแทนผนัแปรตำม
ยอดขำยให้กบัผู้บรหิำรของ
บริษัทฯ ตำมปริมำณงำนที่
ผู้บริหำรท ำ เช่น กำรวำง   
กลยุทธ์ธุรกิจ กำรเป็นผู้น ำ

รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร
ปกติของกำรด ำ เนินธุ รกิจ 
อย่ำงไรก็ตำม ค่ำตอบแทน
ดังกล่ำวจะได้รับกำรทบทวน
เพื่อพิจำรณำควำมเหมำะสม
โดยคณะกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทนปีละ 1 ครัง้ 
หรือเมื่อคณะกรรมกำรสรรหำ
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ลกัษณะรายการ 
มูลค่ารายการ 

(บาท) 
ความจ าเป็นและ 
ความสมเหตสุมผล 

ความเหน็ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คดิเป็นรอ้ยละ 2.50 ของรำยไดจ้ำก
กำรขำยรวม โดยค่ำตอบแทน
ดงักล่ำวมเีงื่อนไขตำมทีป่รำกฎตำม
มตทิีป่ระชมุคณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน และถอืเป็น
ค่ำตอบแทนตำมปกตขิอง
อุตสำหกรรมทีผู่บ้รหิำรคนส ำคญัของ
บรษิทัฯ ไดร้บั โดยมรีำยละเอยีด 
ดงันี้  
- นำยแพทยส์ทิธวรี ์เกยีรตชิวนนัต์ 

- นำยนพกฤษฏิ ์นิธเิลศิวจิติร 
รวม  

 
 

 
     
 
 
 
 
 

14,901,239.50  
14,901,239.50 
29,802,479.00 

ในกำรอบรมสัมมนำ ฯลฯ 
และเพื่อให้ผลตอบแทนที่
ผู้บรหิำรได้รบัสอดคล้องกบั
ผลตอบแทนทีน่กัธุรกจิไดร้บั  

และก ำหนดค่ำตอบแทนเหน็ว่ำ
จ ำเป็น โดยกรรมกำรผู้มีส่วน
ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย  จ ะ ไ ม่ มี สิ ท ธิ
ลงคะแนนในมติเพื่อพิจำรณำ
ทบทวนค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ผนัแปรดงักล่ำว 

 
9.2.2 ความจ าเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการระหว่างกนั 

คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำวตำมตำรำงข้ำงต้น และได้ให้ควำมเห็นว่ำ 
รำยกำรทีเ่กดิขึน้มคีวำมสมเหตุสมผลและก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ  
 

9.2.3 มาตรการหรอืขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั 
ในกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย กบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ มสีว่น

ได้เสยี หรอือำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคตกบับรษิัทฯ อำท ิผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ กรรมกำร ผู้บรหิำร ผู้มี
อ ำนำจควบคุม หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนันัน้ บรษิทัฯ จะปฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 
2535  ขอ้บงัคบั ประกำศ และค ำสัง่ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมทัง้
ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิที่
ไดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี แบบ 56-1 One Report ทัง้นี้ ผูท้ีม่ ี
สว่นไดเ้สยีจะไม่สำมำรถเขำ้มำมสีว่นร่วมในกำรพจิำรณำอนุมตัริำยกำรดงักล่ำวได้ 

ในกรณีทีก่ฎหมำยก ำหนดใหร้ำยกำรระหว่ำงกนันัน้ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และจะจดั
ให้มคีณะกรรมกำรตรวจสอบเขำ้ร่วมประชุมเพื่อพจิำรณำและใหค้วำมเหน็เกี่ยวกบัควำมจ ำเป็นในกำรท ำรำยกำรและ
ควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรนัน้ๆ ภำยใต้กรอบจรยิธรรมทีด่แีละโดยค ำนึงถงึประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้เป็น
หลกั ก่อนน ำเสนอควำมเหน็ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท และคณะกรรมกำรบริษัทจะดูแลให้กำรท ำรำยกำรนัน้
เป็นไปตำมเกณฑ์ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และตลำด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ตลอดจนพจิำรณำกำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรอืรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัต่อ
สำธำรณชนให้มีควำมถูกต้องและครบถ้วน ทัง้นี้ ในกำรเข้ำท ำรำยกำรที่เป็นข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มีเงื่อ นไขกำรค้ำ
โดยทัว่ไป และรำยกำรทีเ่ป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไป ใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรดงันี้ 
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(1) การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการค้าท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 
คณะกรรมกำรบรษิทั ไดอ้นุมตัเิป็นหลกักำรใหฝ่้ำยจดักำรสำมำรถอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัทีเ่ป็น

ขอ้ตกลงทำงกำรค้ำที่มเีงื่อนไขกำรค้ำโดยทัว่ไประหว่ำงบรษิทัฯ และบรษิัทย่อย กบักรรมกำร ผู้บรหิำร หรอืบุคคลทีม่ี
ควำมเกีย่วขอ้งได ้หำกรำยกำรดงักล่ำวนัน้มขีอ้ตกลงทำงกำรค้ำในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนจะพงึกระท ำกบัคู่สญัญำ
ทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ด้วยอ ำนำจต่อรองทำงกำรค้ำ  ที่ปรำศจำกอิทธพิลในกำรที่ตนมสีถำนะเป็นกรรมกำร 
ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้ง (แลว้แต่กรณี) และไม่ก่อใหเ้กดิกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ และ/หรอื สำมำรถแสดง
ใหเ้หน็ไดว้่ำกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวมกีำรก ำหนดรำคำหรอืเงื่อนไขทีส่มเหตุสมผลหรอืเป็นธรรม 

ทัง้นี้ บริษัทฯ จะจดัท ำรำยงำนสรุปกำรท ำธุรกรรมดงักล่ำว เพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบและกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัทุกไตรมำส 
 

(2) การท ารายการท่ีเป็นขอ้ตกลงทางการค้าท่ีไม่เป็นเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป 
กำรท ำรำยกำรทีเ่ป็นขอ้ตกลงทำงกำรคำ้ทีไ่ม่เป็นเงื่อนไขกำรคำ้โดยทัว่ไปจะตอ้งไดร้บักำรพจิำรณำและให้

ควำมเหน็โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบก่อนน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั  หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้ (แล้วแต่กรณี) เพื่อ
พจิำรณำอนุมตัต่ิอไป ทัง้นี้ ใหป้ฏบิตัติำมกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมทัง้ขอ้บงัคบั 
ประกำศ และค ำสัง่ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตัิตำม
ขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มลูกำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัที่อำจจะเกดิขึน้ 
บรษิัทฯ จะแต่งตัง้ผู้เชี่ยวชำญอสิระหรอืผู้สอบบญัชขีองบรษิัทเป็นผู้ให้ควำมเหน็เกี่ยวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว
เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) ใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบกำรตดัสนิใจ ดว้ย
ค่ำใช้จ่ำยของบรษิทัฯ เพื่อให้มัน่ใจว่ำกำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวมคีวำมจ ำเป็นและมคีวำมสมเหตุสมผล โดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นส ำคญั ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไวใ้นแบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 
และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 
 

9.2.4 แนวโน้มหรอืนโยบายการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
รำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคตนัน้คณะกรรมกำรบรษิทัจะต้องปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยว่ำดว้ย

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 รวมทัง้ขอ้บงัคบั ประกำศ และค ำสัง่ของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถงึกำรปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรเกีย่วโยงกนั
ของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีก่ ำหนดโดยสมำคมนกับญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแห่งประเทศ
ไทย ทัง้นี้ กำรเขำ้ท ำรำยกำรดงักล่ำวจะไม่เป็นกำรโยกยำ้ย หรอืถ่ำยเทผลประโยชน์ของบรษิทัฯ แต่เป็นกำรท ำรำยกำรที่
ไดค้ ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ทุกรำยเป็นส ำคญั 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการ 
บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ  ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
(“กลุ่มบริษทั”) และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และงบก าไรขาดทุน
และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ
เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกันและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ รวมถึงสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั  

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ี แสดงฐานะการเงินของบริษทั 
ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของบริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ  ากดั (มหาชน) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และผลการด าเนินงาน และกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ 
ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบ
วชิาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี 
ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ
ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ า
เร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม
และในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบทีใ่ช้เพ่ือตอบสนอง 

ความถูกต้องของผลตอบแทนแก่สมาชิก 

บริษทัมีการจ่ายผลตอบแทนแก่สมาชิกของบริษทัซ่ึงถือ
เป็นส่วนหน่ึงของกลยุทธ์การขายและการตลาด โดย
ผลตอบแทนดงักล่าวมีหลากหลายรูปแบบ รวมถึงมีเง่ือนไข
การจ่าย และวิธีการค านวณท่ีแตกต่างกัน ข้าพเจ้าจึงให้
ความส าคญักบัการตรวจสอบความถูกตอ้งของผลตอบแทน
ซ่ึงรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนในการจัดจ าหน่ายใน 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลตอบแทนแก่
สมาชิกจ านวน 457.05 ลา้นบาท ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 21 

วธีิการตรวจสอบท่ีส าคญัรวมถึง 
• ท าความเข้าใจเก่ียวกับแผนธุรกิจและการควบคุม

ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลตอบแทนแก่สมาชิก
• ประเมินการออกแบบและการปฏิบติัตามการควบคุม

ภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัความถูกตอ้งของผลตอบแทนแก่
สมาชิก

• ทดสอบความมีประสิทธิผลการด าเนินงานของ
การควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับความถูกต้องของ
ผลตอบแทนแก่สมาชิก

• ตรวจสอบเน้ือหาสาระ ซ่ึงประกอบดว้ย
- ตรวจสอบขอ้ตกลง เง่ือนไขและวิธีการค านวณ

ผลตอบแทนแก่สมาชิก และตรวจสอบรายละเอียด
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลตอบแทนแก่สมาชิก

- ตรวจสอบการจ่ายผลตอบแทนแก่สมาชิกกับ
เอกสารประกอบรายการ

- วิเคราะห์เปรียบเทียบผลตอบแทนแก่สมาชิกแบบ
แยกยอ่ย
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบด้วยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่
รวมถึงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่จะ 
ถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชี 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอ่ืนและ 
ขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ 
การอ่านและพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีได้รับจาก 
การตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
หรือไม ่

เม่ือขา้พเจา้ได้อ่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปได้ว่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัฝ่ายบริหารหรือผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเพื่อด าเนินการ
แกไ้ขใหเ้หมาะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายใน 
ท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง 
(ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ี
จะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทัหรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของ
กลุ่มบริษทั 
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้
อยูด่ว้ย ความเชื่อมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่ 
การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือวา่ 
มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัย
เยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน

รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังาน
ตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร
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• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหารและจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบั
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่ม
บริษัทและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมี
สาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้สังเกตถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจ้าจะ
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงาน
ของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม
บริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและ
เหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่ม
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อ
การก าหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญั ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลา
ของการตรวจสอบตามท่ีได้วางแผนไว้และประเด็นท่ีมีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ  รวมถึง
ขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ได้ให้ค  ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ได้ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของ
ขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
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จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัมากท่ีสุดใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้อธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบั
ไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่
ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสาร
ดงักล่าว 

วลัลภ  วไิลวรวทิย ์

กรุงเทพมหานคร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797 
วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั 
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ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 563,623,879        468,184,973     469,616,149     391,334,567     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 8 115,719,768        79,944,303       108,943,296     74,144,787       

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5.2 - - - 6,000,000

สินคา้คงเหลือ 9 79,604,476          48,254,412       81,647,409       52,364,606       

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 11,294,009          4,560,945         7,109,739         2,066,712         

  รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 770,242,132        600,944,633     667,316,593     525,910,672     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 10 5,700,000            5,500,000         5,700,000         5,500,000         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 5.1 - - 130,004,940     130,004,940     

ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 11 82,845,742          82,877,297       29,619,699       29,619,032       

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 46,513,072          51,314,975       46,513,072       51,314,975       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 137,510,780        141,097,332     17,931,550       10,212,156       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 - - 2,433,336         2,016,923         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 5,185,760            4,642,891         4,985,760         4,442,891         

  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 277,755,354        285,432,495     237,188,357     233,110,917     

รวมสินทรัพย์ 1,047,997,486     886,377,128     904,504,950     759,021,589     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564
หน่วย : บาท
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ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15 134,825,605       121,426,548    136,817,432       122,554,183      

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่า

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 16 15,250,297         11,513,717      15,250,297         11,513,717        

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 31,448,513         13,150,376      27,337,536         6,084,910          

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 8,406,179           5,473,009        6,339,726           4,579,644          

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 189,930,594       151,563,650    185,744,991       144,732,454      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 16 33,711,663         41,227,983      33,711,663         41,227,983        

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 19,701,936         22,479,770      - -

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 14,068,158         11,229,100      8,911,447           7,533,680          

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 67,481,757         74,936,853      42,623,110         48,761,663        

รวมหน้ีสิน 257,412,351       226,500,503    228,368,101       193,494,117      

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท
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ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทนุเรือนหุน้ 18

ทนุจดทะเบียน

หุน้สามญั 800,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท  400,000,000       400,000,000       

หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท  300,000,000    300,000,000      

ทนุท่ีออกและช าระแลว้

หุน้สามญั 600,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท

  ช าระครบแลว้ 300,000,000 300,000,000 300,000,000 300,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 18 197,210,670 197,210,670 197,210,670 197,210,670

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทนุส ารองตามกฎหมาย 19 23,900,000         16,900,000      23,900,000         16,900,000        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 163,846,993       40,586,989      147,050,123       43,440,746        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 8,625,113           9,332,723        7,976,056           7,976,056          

รวมส่วนของผูถื้อหุน้เฉพาะบริษทั 693,582,776       564,030,382    676,136,849       565,527,472      

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 97,002,359         95,846,243      -                -               

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 790,585,135       659,876,625    676,136,849       565,527,472      

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,047,997,486    886,377,128    904,504,950       759,021,589      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564
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2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,192,495,265      957,342,370       1,192,476,826      957,309,351         

รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 15,825,782           33,184,734         - -

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 5,559,853             311,950              6,151,389             -

รายไดอ่ื้น 20 69,732,635           38,958,577         71,258,240           61,653,016           

รวมรายได้ 1,283,613,535      1,029,797,631    1,269,886,455      1,018,962,367      

ค่าใชจ่้าย

ตน้ทุนขาย 280,496,650         261,493,117       316,908,533         267,039,765         

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 10,698,093           13,866,147         - -

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 608,188,785         579,808,596       587,156,262         569,303,457         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 99,201,821           88,168,406         106,971,476         101,056,637         

ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ -               -              -               518,977                

รวมค่าใช้จ่าย 998,585,349         943,336,266       1,011,036,271      937,918,836         

ก าไรจากกจิกรรมด าเนินงาน 285,028,186         86,461,365         258,850,184         81,043,531           

ตน้ทุนทางการเงิน 22 3,523,052             3,463,420           3,523,052             3,478,757             

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 281,505,134         82,997,945         255,327,132         77,564,774           

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 14 57,690,703           16,356,650         52,319,444           10,371,322           

ก าไรส าหรับปี 223,814,431         66,641,295         203,007,688         67,193,452           

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (707,610)              440,293              - -

รวมรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ (707,610)              440,293              - -

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564
หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของ 

ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ - 2,956,743 - 35,235 

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - (232,437) - (7,047) 

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สุทธิจากภาษีเงินได้ - 2,724,306 - 28,188 

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (707,610)              3,164,599           - 28,188 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 223,106,821         69,805,894         203,007,688         67,221,640           

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 217,610,930         64,015,436         203,007,688         67,193,452           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 6,203,501             2,625,859           - -

ก าไรส าหรับปี 223,814,431         66,641,295         203,007,688         67,193,452           

การแบ่งปันก าไร เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั 216,903,320         67,180,035         203,007,688         67,221,640           

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 6,203,501             2,625,859           - -

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 223,106,821         69,805,894         203,007,688         67,221,640           

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน  (บาท) 23 0.36 0.13                    0.34 0.14 

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (พนัหุ้น) 23 600,000                497,260              600,000                497,260                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564
หน่วย: บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ
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หมายเหตุ ส่วนได้เสีย

ทีไ่ม่มอี านาจ

ส่วนเกนิ ควบคุม

มูลค่าหุ้นสามญั

ทุนส ารอง

งบการเงนิ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 225,000,000 - 14,600,000 30,171,553 (867,968)                7,036,092 6,168,124 275,939,677 - 275,939,677

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

เพ่ิมทนุ 18 75,000,000            - - - - - - 75,000,000 - 75,000,000

ส่วนเกินมูลค่าหุน้ 18 - 197,210,670 - - - - - 197,210,670 - 197,210,670

ทนุส ารองตามกฎหมาย 26 - - 2,300,000              (2,300,000)             - - - - - -

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 26 - - - (51,300,000)           - - - (51,300,000)           - (51,300,000) 

การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

จากการลงทนุในบริษทัยอ่ย 4 - - - - - - - - 93,220,384 93,220,384

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 64,015,436            440,293                  2,724,306              3,164,599 67,180,035 2,625,859              69,805,894

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2563 300,000,000 197,210,670          16,900,000 40,586,989 (427,675)                9,760,398 9,332,723 564,030,382 95,846,243 659,876,625          

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 300,000,000 197,210,670 16,900,000 40,586,989 (427,675)                9,760,398 9,332,723 564,030,382 95,846,243 659,876,625

การเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุส ารองตามกฎหมาย 26 - - 7,000,000              (7,000,000)             - - - - - -

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 26 - - - (92,398,311)           - - - (92,398,311)           - (92,398,311) 

จดัประภทใหม่ - - - 5,047,385              - - - 5,047,385 (5,047,385)             -

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 217,610,930          (707,610)                - (707,610) 216,903,320 6,203,501 223,106,821          

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 300,000,000 197,210,670          23,900,000 163,846,993 (1,135,285)             9,760,398 8,625,113 693,582,776 97,002,359 790,585,135          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ตามกฎหมาย

ผลก าไร

รวมส่วนของ

อตัราแลกเปลี่ยน

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

ผู้ถือหุ้น

ก าไรสะสม

ผลต่างของยงัไม่ได้จัดสรร

ของบริษทัใหญ่

จากการแปลงค่า ของผลประโยชน์

จากการวดัมูลค่าใหม่

พนักงานทีก่ าหนดไว้ ผู้ถือหุ้น

ของส่วนของ

ประกอบอ่ืน

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิรวม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

จัดสรรแล้วและช าระแล้ว

รวม

หน่วย : บาท

รวมองค์

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

ส่วนของผู้ถือหุ้นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนทีอ่อก
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หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกนิ รวม

และช าระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ผลก าไร ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนส ารอง จากการวดัมูลค่าใหม่

ตามกฎหมาย ของผลประโยชน์

พนักงานที่ก าหนดไว้

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 225,000,000 - 14,600,000 29,847,294 7,947,868 277,395,162

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

เพ่ิมทุน 18 75,000,000 - - - - 75,000,000                   

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 18 - 197,210,670 - - - 197,210,670                 

ทุนส ารองตามกฎหมาย 26 - - 2,300,000 (2,300,000)                    - -

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 26 - - - (51,300,000)                  - (51,300,000)                  

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - 67,193,452                   28,188 67,221,640                   

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 300,000,000 197,210,670 16,900,000 43,440,746 7,976,056 565,527,472

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 300,000,000 197,210,670 16,900,000 43,440,746 7,976,056 565,527,472

การเปลีย่นแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนส ารองตามกฎหมาย 26 - - 7,000,000 (7,000,000)                    - -

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 26 - - - (92,398,311)                  - (92,398,311)                  

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - 203,007,688                 - 203,007,688                 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 300,000,000 197,210,670 23,900,000 147,050,123 7,976,056 676,136,849

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงนิเฉพาะกจิการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ก าไรสะสม
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หมายเหตุ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน
ก าไรส าหรับปี 223,814,431         66,641,295        203,007,688         67,193,452        
รายการปรับปรุง

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 57,690,703           16,356,650        52,319,444 10,371,322
ขาดทนุ (กลบัรายการ) จากการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (317,863)               110,289             (317,863)               110,289             
ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 14,061,281           11,735,234        10,520,827           9,826,039          
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13,744,976           11,907,987        13,744,976           11,907,987        
ผลต่างจากการลดราคาค่าเช่า - 492,376 - 492,376 
ก าไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า (141,359)               - (141,359) - 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 15,146,902           12,638,946        3,840,956 3,453,281 
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ 5,526 1,696,045          5,526 1,696,045 
ก าไรจากการจ าหน่ายอาคาร และอุปกรณ์ (184,566)               (6,724)                (53,848)                 (6,724)                
ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 3,009,698             3,189,318          1,548,407             1,746,707          
(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (6,097,704)            455,235             (4,355,995)            (5,746)                

320,732,025         125,216,651      280,118,759         106,785,028      
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (29,467,937)          63,996,190        (30,424,867)          (15,627,518)       
สินคา้คงเหลือ (31,032,201)          (2,636,230)         (28,964,940)          (10,132,822)       
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (6,733,064)            (2,122,605)         (5,043,027)            214,535             
เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั (200,000)               2,000,000 (200,000)               2,000,000          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (542,869)               (178,665)            (542,869)               21,335               

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 13,399,057           10,615,532        14,263,249           44,242,412        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,933,170             (1,184,815)         1,760,082             (701,697)            
จ่ายประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน

ส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน (170,640)               (1,212,840)         (170,640)               (960,000)            
เงินสดรับจากการด าเนินงาน 268,917,541         194,493,218      230,795,747         125,841,273      

เงินปันผลรับ -                -             -                (19,499,942)       
ดอกเบ้ียรับ (1,125,190)            (1,440,486)         (1,122,497)            (1,444,259)         
ตน้ทนุทางการเงิน 3,523,052             3,463,420          3,523,052             3,478,757          
ภาษีเงินไดจ่้ายออก (42,362,577)          (15,071,084)       (31,483,232)          (12,606,629)       

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 228,952,826         181,445,068      201,713,070         95,769,200        

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับรับช าระคืนเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -             -                4,000,000          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือบริษทัยอ่ยสุทธิจากเงินสดท่ีไดม้า 4 - (90,005,300) - (115,005,000) 
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (14,052,986)          (34,676,604) (10,533,416)          (9,623,847) 
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 202,300                177,002             60,244                  163,333             
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (11,560,350)          (3,293,445)         (11,560,350)          (3,293,445)         
เงินปันผลรับ -                -             -                19,499,942        
ดอกเบ้ียรับ 1,107,543             1,345,810          1,104,851             1,349,583          

กระแสเงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (24,303,493)          (126,452,537)     (20,928,671)          (102,909,434)     

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม

หน่วย : บาท
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หมายเหตุ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                -             6,000,000             -             
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า 6.1 (12,581,454)          (10,973,638)       (12,581,454)          (10,973,638)       
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพ่ิมทนุ - 272,210,669 - 272,210,669 
เงินปันผลจ่าย (92,398,311)          (51,300,000) (92,398,311)          (51,300,000) 
ดอกเบ้ียจ่าย (3,523,052)            (3,463,420) (3,523,052)            (3,478,757) 

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (108,502,817)        206,473,611      (102,502,817)        206,458,274      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึนสุทธิ
ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน 96,146,516           261,466,142      78,281,582           199,318,040      

ผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน (707,610)               440,293             -                -             
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธิ 95,438,906           261,906,435      78,281,582           199,318,040      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 468,184,973         206,278,538      391,334,567         192,016,527      
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 7 563,623,879         468,184,973      469,616,149         391,334,567      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
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บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 

หมำยเหตุ สำรบัญ 

1 การด าเนินงานและขอ้มูลทัว่ไปของบริษทั 
2 เกณฑก์ารจดัท าและน าเสนองบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 การซ้ือธุรกิจ 
5 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบักระแสเงินสด 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
9 สินคา้คงเหลือ 

10 เงินฝากธนาคารท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 
11 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
12 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
13 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
14 สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
15 เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
16 หน้ีสินตามสัญญาเช่า 
17 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
18 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 
19 ทุนส ารองตามกฎหมายและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
20 รายไดอ่ื้น 
21 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
22 ตน้ทุนทางการเงิน 
23 ก าไรต่อหุน้ 
24 ขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
25 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ 
26 เงินปันผลจ่าย 
27 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 

28 การก าหนดมูลค่ายติุธรรม 
29 ภาระผกูพนั 
30 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
31 การอนุมติังบการเงิน 
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บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอิง้ค์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 

1. กำรด ำเนินงำนและข้อมูลทัว่ไปของบริษัท
บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค์ จ  ากัด (มหาชน) (“บริษทั”) จดัตั้ งข้ึนเป็นบริษทัจ ากัดตามกฎหมายไทย
เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 ต่อมาบริษทัไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนจ ากดัตามกฎหมาย
ว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากดั เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2562 ส านักงานใหญ่ของบริษทัตั้งอยู่ท่ี เลขท่ี 10/1-2
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร บริษทัมีสาขาจดทะเบียนทั้งในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลจ านวน 5 สาขา และต่างจงัหวดัรวมจ านวน 17 สาขา

เม่ือวนัท่ี 8 กันยายน 2563 บริษัทได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เสนอขาย
หุน้ต่อประชาชน โดยใชช่ื้อยอ่วา่ SCM

วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) คือ ประกอบธุรกิจผลิตและขายตรง
เคร่ืองส าอาง อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้เสริมความงาม ผลิตภณัฑ์อาหารเสริม เคร่ืองอุปโภคและ
บริโภค รวมทั้งสินคา้การเกษตร

รายละเอียดของบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี

ช่ือกจิกำร ลกัษณะธุรกจิ ประเทศที ่ บริษัทถือหุ้นร้อยละ 
กจิกำรจัดตั้ง 2564 2563 

บริษัทย่อยทำงตรง 
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์แลบ็บอราทอร่ี จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมและเคร่ืองส าอาง  ไทย 100 100 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั วิจยัและพฒันาผลิตภณัฑอ์าหารเสริมและเคร่ืองส าอาง

และการจดัประชุมสมัมนา 
ไทย 100 100 

บริษทั เอสซีเอม็ อินโนเวทีฟ จ ากดั ผลิตและจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารเสริมและเคร่ืองส าอาง ไทย 55 55 

บริษัทย่อยทำงอ้อม 
SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. บริการทางดา้นบุคลากร และการจดัประชุมสมัมนา พม่า 100 100 

บริษทัมีรายการและความสัมพนัธ์อยา่งมีสาระส าคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นงบการเงินน้ีอาจจะ
ไม่แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอาจมีอยูห่รือผลการด าเนินงานซ่ึงอาจเกิดข้ึนในกรณีท่ีบริษทัไดด้ าเนินงาน โดยปราศจาก
ความสัมพนัธ์กนัดงักล่าว 
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กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ท่ีปัจจุบันได้ขยาย 
วงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของ 
การด าเนินธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าว
อยา่งต่อเน่ืองและจะประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและ
หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอ  

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและน ำเสนองบกำรเงิน
2.1 กลุ่มบริษทัจดัท าบญัชีเป็นเงินบาทและจดัท างบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและวธีิปฏิบติัทางการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษทัได้จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 เร่ือง “การน าเสนอ 
งบการเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2564 เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัท่ี 2 
ตุลาคม 2560 เร่ือง “การจัดท าและส่งงบการเงินและรายการเก่ียวกับฐานะการเงินและ 
ผลการด าเนินงานของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
เร่ือง “ก าหนดรายการยอ่ท่ีตอ้งมีในงบการเงิน (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 

2.3 งบการเงินน้ีได้จัดท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 
งบการเงิน ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 
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2.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงิน
ส าหรับงวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหวา่งปี กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและกรอบ
แนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงินท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มี ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน 
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงค านิยามของธุรกิจ การปรับปรุงค านิยามของความมี
สาระส าคญั และขอ้ก าหนดทางการบญัชีเก่ียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิงการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของบริษทัและกลุ่มบริษทั

2.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ได้เพิ่มขอ้ก าหนด
เก่ียวกบัขอ้ยกเวน้ชัว่คราวส าหรับการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 โดยกิจการตอ้งถือ
ปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจ าปีส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน 
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั้งน้ีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบั
ใช้ได ้ซ่ึง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงน้ีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 
2564 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง 
ไดแ้ก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง สัญญาประกนัภยั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน  (“TFRS 7”) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน  (“TFRS 9”) ซ่ึงได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ 
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งน้ี 
อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าว สืบเน่ืองมาจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง ระยะท่ี 2 โดยไดเ้พิ่มขอ้ผอ่นปรน
ส าหรับการเปล่ียนแปลงในกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทาง
การเงิน ท่ีเกิดจากการปฏิรูปอตัราดอกเบ้ียอา้งอิง รวมทั้งขอ้ยกเวน้ส าหรับการถือปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดของการบญัชีป้องกนัความเส่ียงโดยเฉพาะเป็นการชั่วคราว และการเปิดเผยข้อมูล
เพิ่มเติมตาม TFRS 7
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นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเก่ียวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการ
ปรับปรุง ซ่ึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เม่ือวนัท่ี 22 ธนัวาคม 2564 ไดแ้ก่  

• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 1 เร่ือง การน ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินมาใชเ้ป็นคร้ังแรก มีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งมาเร่ิมถือปฏิบติักบั 
งบการเงินของกลุ่มบริษัทเม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 
โดยผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวท่ีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

3. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณีท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาท่ี
แตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั

งบการเงินน้ีได้จดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเวน้ตามท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี

3.1 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย 

การรวมธุรกิจ 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกนั 

กลุ่มบริษทัมีอ านาจการควบคุมเม่ือกลุ่มบริษทั (1) มีอ านาจเหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน (2) มีโอกาส
เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวข้องกบัผูไ้ด้รับการลงทุน และ (3) มี
ความสามารถในการใช้อ านาจเหนือผูไ้ด้รับการลงทุนท าให้เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงิน
ผลตอบแทนของผูล้งทุน 
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เม่ือมีเง่ือนไขหรือสถานการณ์บ่งช้ีว่า อ านาจการควบคุมขอ้ใดขอ้หน่ึงขา้งตน้เปล่ียนแปลงไป 
กลุ่มบริษทัจะท าการพิจารณาอ านาจการควบคุมกิจการท่ีถูกควบคุมใหม่ 

ค่าความนิยมวดัมูลค่าจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หกัดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์
ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ แต่หากมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของ
สินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมาสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ กลุ่ม
บริษทัจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่เป็นก าไรในงบก าไรขาดทุน 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทั 
ก่อข้ึนเพื่อจ่ายช าระให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั 
ทั้ งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึงมูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนและมูลค่าของ
โครงการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ท่ีออกแทนโครงการของผูถู้กซ้ือเม่ือรวมธุรกิจ หากการรวม
ธุรกิจมีผลใหส้ิ้นสุดความสัมพนัธ์ของโครงการเดิมระหวา่งกลุ่มบริษทัและผูถู้กซ้ือ ใหใ้ชร้าคาท่ี
ต ่ากวา่ระหวา่งมูลค่าจากการยกเลิกสัญญาตามท่ีระบุในสัญญา และมูลค่าองคป์ระกอบนอกตลาด
ไปหกัจากส่ิงตอบแทนท่ีโอนให ้และรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายอ่ืน 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระ
ผูกพนัในปัจจุบันซ่ึงเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายุติธรรมได้อย่าง
น่าเช่ือถือ 

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ี
ไดม้าจากผูถู้กซ้ือหรือวดัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ี
ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 

การรวมธุรกิจซ่ึงเกิดจากการโอนส่วนไดเ้สียในกิจการภายใตก้ารควบคุมของผูถื้อหุน้ซ่ึงควบคุมกลุ่ม
บริษทั ถือเป็นการเขา้ครอบครองเสมือนวา่ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัตน้งวดของปีเปรียบเทียบก่อนหน้า
สุดหรือ ณ วนัท่ีมีการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั เพื่อปรับปรุงขอ้มูลเปรียบเทียบ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีไดม้าจะถูกรับรู้ดว้ยมูลค่าตามบญัชีก่อนการจดัท างบการเงินรวมภายใต ้การควบคุมของ
ผูถื้อหุน้ท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนควบคุม ส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ซ่ึงเป็น
ส่วนต่างระหวา่งตน้ทุนการรวมธุรกิจกบัมูลค่าตามบญัชีสินทรัพยท่ี์ระบุไดสุ้ทธิ ณ วนัท่ีรวมธุรกิจ
ใหบ้นัทึกไวเ้ป็นรายการต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้จนกวา่จะมีการจ าหน่ายเงินลงทุนออกไป
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การตัดรายการในงบการเงินรวม 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่มท่ีมีสาระส าคัญได้ถูกตัดรายการใน 
การจดัท างบการเงินรวมน้ีแล้ว งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 
2563 ไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชง้บการเงินของบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั 

3.2 เงินตราต่างประเทศ 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น ก าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าบนัทึกรับรู้เป็นก าไร
หรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึก
ตามเกณฑร์าคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

รายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินท่ีมิได้คาดหมายว่าจะมีแผนการช าระหน้ีหรือไม่มี
ความเป็นไปได้ว่าจะช าระเงินในอนาคตอันใกล้ ถือเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิใน
หน่วยงานต่างประเทศของกิจการ ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากรายการท่ีเป็นตวัเงินซ่ึง
ถือได้ว่าเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศของกิจการท่ีเสนอ 
งบการเงิน จะตอ้งรับรู้ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของกิจการท่ี
เสนองบการเงิน หรือรับรู้ไวใ้นงบการเงินของหน่วยงานต่างประเทศแล้วแต่กรณี ส่วนใน 
งบการเงินท่ีรวมหน่วยงานในต่างประเทศและกิจการท่ีเสนองบการเงิน (เช่น งบการเงินรวม 
เม่ือหน่วยงานในต่างประเทศเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงของกิจการ) กิจการจะตอ้งรับรู้ผลต่างของ
อัตราแลกเป ล่ียนแยกไว้ต่ างหากในก าไรขาดทุนเบ็ด เส ร็จ อ่ืนเ ม่ือ เ ร่ิมต้นและต้อง 
จดัประเภทจากส่วนของเจา้ของไปก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุนสุทธิ 

กิจการในต่างประเทศ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน 
ณ วนัท่ีรายงาน 
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รายได้และค่าใช้จ่ายของกิจการในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน 
ท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกรับรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนใน
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนใน
ส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

3.3 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝากทุกประเภทกบัสถาบนัการเงิน 
ซ่ึงมีก าหนดจ่ายคืนในระยะเวลาสามเดือนหรือน้อยกวา่ และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง
โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั  

3.4 ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ถา้มี)

ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3.6

3.5 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากว่า ราคาทุน
ค านวณโดยวธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 

ตน้ทุนสินคา้คงเหลือประกอบดว้ยตน้ทุนในการซ้ือ หกัดว้ยส่วนลดการคา้ เงินท่ีไดรั้บคืนและ
รายการอ่ืน ๆ ท่ีคลา้ยคลึงกนั ตน้ทุนในการดดัแปลงหรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ี
และสภาพปัจจุบนั 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วย
ค่าใชจ่้ายท่ีจ  าเป็นเพื่อผลิตสินคา้นั้นใหเ้สร็จรวมถึงค่าใชจ่้ายในการขาย 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือจะถูกบนัทึกส าหรับรายการท่ีคาดว่าจะไม่ไดใ้ช้หรือ
ขายไม่ได ้
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3.6 เคร่ืองมือทางการเงิน 

การรับรู้และการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินเม่ือเร่ิมแรก 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ตน้ทุน
การท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการซ้ือ การออกตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงิน (นอกจากสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน) เพิ่มหรือหักจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงิน
ตามความเหมาะสม เม่ือรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก ตน้ทุนการท ารายการท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั
การซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 
รับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 

การวดัมูลค่าภายหลงัของสินทรัพยท์างการเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีรับรู้ทั้ งหมดวดัมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายหรือมูลค่า
ยติุธรรม ข้ึนอยูก่บัการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

การจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน

สินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย

• สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือครองตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคก์ารถือครองสินทรัพยท์าง
การเงินเพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ

• ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่าย
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้

สินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้เง่ือนไขการวดัมูลค่าภายหลงัด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน

• สินทรัพยท์างการเงินถูกถือตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าให้ส าเร็จทั้งรับกระแส
เงินสดตามสัญญาและเพื่อขายสินทรัพยท์างการเงิน และ

• ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซ่ึงท าให้เกิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่าย
เพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว้

การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน

กลุ่มบริษทัประเมินขอ้มูลคาดการณ์อนาคตประกอบการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย กลุ่มบริษทัใช้
วธีิการอยา่งง่าย (Simplified Approach) ในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
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การวดัมูลค่าภายหลงัของหน้ีสินทางการเงิน 

หน้ีสินทางการเงินทั้งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยใชว้ธีิดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงเป็นวิธีการค านวณราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงินและปันส่วน
ดอกเบ้ียจ่ายตลอดช่วงระยะเวลาท่ีเก่ียวขอ้ง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใช้ในการคิดลด
ประมาณการเงินสดจ่ายในอนาคต (รวมถึงค่าธรรมเนียมและตน้ทุนในการรับและจ่ายทั้งหมด 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ตน้ทุนการท ารายการ และส่วนเกินหรือส่วนลด
มูลค่าอ่ืนๆ ) ตลอดอายุท่ีคาดไวข้องหน้ีสินทางการเงินหรือ (ตามความเหมาะสม) ระยะเวลาท่ี
สั้นกวา่ เพื่อใหไ้ดร้าคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 

3.7 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีดว้ยวธีิราคาทุนหกัค่า
เผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

การจ าหน่ายเงินลงทุน

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชี จะถูก
บนัทึกเป็นก าไรหรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถืออยูบ่างส่วน การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ี
จ าหน่ายไปและเงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงิน
ลงทุนท่ีเหลืออยูท่ ั้งหมด 

3.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
การรับรู้และการวดัมลูค่า

ท่ีดิน แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

อาคารและอุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการได้มาของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้าง
สินทรัพย์ท่ีกิจการก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรง
อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพยเ์พื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้าม
วตัถุประสงค์ ราคาทุนรวมถึงต้นทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะสถานท่ีตั้ งของ
สินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ซ่ึงไม่สามารถ
ท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟทแ์วร์นั้นให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึง
ของอุปกรณ์ 
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ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการให้ประโยชน์ 
ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ี
ไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นก าไร
หรือขาดทุนในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการ
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะได้รับประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุง
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือเกิดข้ึน 

ค่าเส่ือมราคา

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ซ่ึงประกอบดว้ยราคา
ทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ค านวณโดย
วิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใชง้านโดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ 
ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 

อาคาร 20  ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 5  ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 5 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 5  ปี 
คอมพิวเตอร์ 3 - 5  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง
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วธีิการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่ง
นอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนในระหวา่งปีบญัชีท่ีเกิดรายการ 

3.9 ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมท่ีเกิดจากการซ้ือกิจการของบริษทัยอ่ยรับรู้ในสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน การรับรู้มูลค่า
เร่ิมแรกของค่าความนิยม ได้อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3.1 ภายหลังจาก 
การรับรู้เม่ือเร่ิมแรก ค่าความนิยมจะถูกวดัมูลค่าดว้ยวธีิราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า กลุ่ม
บริษทัท าการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นประจ าทุกปี โดยไม่ค  านึงถึงว่าจะมีขอ้
บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึนหรือไม่ 

ค่าความนิยมปันส่วนใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดของกลุ่มบริษทัแต่ละหน่วยท่ีคาด
วา่จะไดรั้บประโยชน์จากการควบรวมธุรกิจ 

3.10 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนนอกจากค่าความนิยม 
สูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเคร่ืองส าอาง 
สูตรผลิตภณัฑ์เสริมอาหารและเคร่ืองส าอาง เป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีได้รับมาจากการซ้ือ
ธุรกิจรับรู้แยกต่างหากจากค่าความนิยมและรับรู้เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ 
(ซ่ึงถือเป็นราคาทุน) 

ภายหลังการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีได้มาจากการรวมธุรกิจและมีอายุการใช้
ประโยชน์ทราบไดแ้น่นอน แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)  

สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน ๆ 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ๆ นอกจากค่าความนิยมท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากดั 
แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่จากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าตัดจ าหน่าย 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณโดยน าราคาทุนของสินทรัพยห์กัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
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ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยวธีิเส้นตรง
ตามระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดย
เร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ประมาณการอายุ
การใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงได ้ดงัน้ี 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 5  ปี 
สูตรผลิตภณัฑ์เสริมอาหารและเคร่ืองส าอาง 13  ปี 

วิธีการตัดจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะได้รับประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือ จะได้รับ 
การทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการใช้งานท่ีแน่นอนจะท าการทดสอบการด้อยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพย์นั้ นอาจมีการด้อยค่า สินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีไม่มีอายุการใช้งานท่ีแน่นอนจะท า 
การทดสอบการดอ้ยค่าทุกปีหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นอาจมีการดอ้ยค่า 

3.11 การดอ้ยค่า 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ือง 
การดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ี กลุ่มบริษทัจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะ
ได้รับคืน ส าหรับค่าความนิยมจะมีการประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนทุกปีในช่วงเวลา
เดียวกนั 

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วย
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการประเมินมูลค่า
ของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการด้อยค่าใน
เวลาต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจาก 
การใชข้องสินทรัพยห์รือมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูง
กวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยจ์ะประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บใน
อนาคต คิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนค านึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อน
มูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่า
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลับรายการด้อยค่า 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
คืนเพิ่มข้ึนในภายหลงั และการเพิ่มข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีเคยรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะ
ถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าลดระดบัลงหรือหมดไป ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ี
คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยไ์ม่เกินกวา่มูลค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่
เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

3.12 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน 
ภายหลงัจากการบนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่าง
ระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอดหน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบ
ก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตลอดอายกุารกูย้มื 

3.13 ประมาณการหน้ีสิน 
กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตได้เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และกลุ่มบริษทัสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนั
นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

3.14 ผลประโยชน์พนกังาน 
โครงการสมทบเงิน 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงานซ่ึงกิจการจ่ายสมทบ
เป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอนให้แก่กิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนส ารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มี
ภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพิ่มเติม ภาระผกูพนัใน
การสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนกังานในงบก าไรขาดทุนในและ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้  างานใหก้บักิจการ 
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โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจาก
โครงการสมทบเงิน ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั 
โดยค านวณบนพื้นฐานของเงินเดือนพนกังาน อตัรามรณะ อายุงาน และปัจจยัอ่ืน ๆ ทั้งน้ีอตัราคิด
ลดท่ีใช้ในการค านวณภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานหลังออกจากงานอ้างอิงจากอัตรา
ผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาล 

เม่ือมีการเพิ่มผลประโยชน์ในโครงการผลประโยชน์ สัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึนของผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนบริการในอดีตของพนกังานรับรู้โดยวิธีเส้นตรงจนถึงวนัท่ีผลประโยชน์นั้น
เป็นสิทธิขาด ผลประโยชน์ท่ีเป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบก าไรขาดทุนและก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนทนัที  

กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ี
เกิดข้ึนจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นรายการก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และรับรู้
ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวใ้นงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

ตน้ทุนบริการในอดีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแกไ้ขโครงการจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนและ
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเม่ือการแกไ้ขโครงการมีผลบงัคบัใช ้

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุน เม่ือพนกังานท างานให้

หน้ีสินรับรู้ด้วยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระส าหรับการจ่ายโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้ นหรือ 
การปันส่วนก าไร หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ี
จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานได้ท างานให้ในอดีตและภาระผูกพนัน้ีสามารถ
ประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
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3.15 การรับรู้รายได ้
3.15.1 รายไดจ้ากการขายสินคา้และใหบ้ริการ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้จะรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึงเมื่อการควบคุมสินคา้ถูกโอน
ให้แก่ผู ซื้้อ รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากับสินค้าซ่ึงไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มของผลิตภณัฑ์ท่ีไดส่้งมอบ และหลงัจากหกัส่วนลดการคา้และสินคา้รับ
คืนแลว้ 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้ ณ ช่วงเวลาใดช่วงเวลาหน่ึงเม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้ 

3.15.2 เงินปันผลรับ 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินปันผลรับในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

3.15.3 ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้น 

ดอกเบ้ียรับและรายไดอ่ื้นบนัทึกในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตาม
เกณฑค์งคา้ง 

3.16 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
ค่าใชจ่้ายรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

3.17 ตน้ทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้มืและส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย 

ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีไม่ไดเ้ก่ียวกบัการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขรับรู้ใน
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน โดยใชว้ธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

3.18 สัญญาเช่า 

กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า 
กลุ่มบริษทัประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ วนัเร่ิมตน้ของ
สัญญาเช่า กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้องกับทุก
ขอ้ตกลงสัญญาเช่าท่ีเป็นสัญญาเช่า 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเร่ิมแรกด้วยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ียงั
ไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนันั้น โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั้นไม่
สามารถก าหนดได ้กลุ่มบริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียการกูย้มืส่วนเพิ่ม 
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การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีรวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 

- การจ่ายช าระคงท่ี (รวมถึงการจ่ายช าระคงท่ีโดยเน้ือหา) หกัลูกหน้ีส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าใด ๆ

- การจ่ายช าระค่าเช่าผนัแปรท่ีข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัรา ซ่ึงการวดัมูลค่าเร่ิมแรกใช้ดชันีหรือ
อตัรา ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล

- จ านวนเงินท่ีคาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายช าระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ

- ราคาใช้สิทธิของสิทธิเลือกซ้ือ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีผูเ้ช่าจะใช้สิทธิ
เลือกนั้น และ

- การจ่ายช าระค่าปรับเพื่อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้ก าหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่าผูเ้ช่า
จะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

หน้ีสินตามสัญญาเช่าแยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

การวดัมูลค่าภายหลงัของหน้ีสินตามสัญญาเช่า โดยการเพิ่มมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นดอกเบ้ีย
จากหน้ีสินตามสัญญาเช่า (ใชว้ิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพื่อสะทอ้นการช าระ
การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระ 

กลุ่มบริษัทว ัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ (โดยการปรับปรุงสินทรัพย์สิทธิการใช้ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง) เม่ือเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปน้ี 

- มีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า หรือมีเหตุการณ์ส าคัญ หรือการเปล่ียนแปลงใน
สถานการณ์ ท่ีส่งผลให้มีการเปล่ียนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซ้ือสินทรัพย์
อ้างอิง ในกรณีดังกล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีปรับปรุงโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีปรับปรุง

- มีการเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตามสัญญาเช่า เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงดชันีหรืออตัรา
หรือการเปล่ียนแปลงจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายช าระภายใต้การรับประกันมูลค่า
คงเหลือ ในกรณีดงักล่าวหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีปรับปรุงโดยใช้อตัราคิดลดเดิม (เวน้แต่การเปล่ียนแปลงการจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าเป็นผลมาจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียลอยตวั ในกรณีดงักล่าวใชอ้ตัราคิด
ลดท่ีปรับปรุง)
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- มีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าหรือ/และการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าไม่บนัทึกเป็นสัญญาเช่า
แยกต่างหาก ในกรณีน้ีหน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่ข้ึนอยูก่บัอายสุัญญาเช่าของสัญญา
เช่าท่ีเปล่ียนแปลงโดยคิดลดการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีปรับปรุงด้วยอัตราคิดลดท่ี
ปรับปรุง ณ วนัท่ีการเปล่ียนแปลงสัญญามีผล

เร่ืองมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในกรณีกลุ่มบริษทั
ได้รับการลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผูใ้ห้เช่า กลุ่มบริษัทได้กลับรายการค่าเส่ือมราคาจาก
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละเดือนตามสัดส่วน
ของค่าเช่าท่ีลดลงและบนัทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึนในก าไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษทัไม่มีรายการปรับใด ๆ ดงักล่าวแสดงระหวา่งปี 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบด้วย การวดัมูลค่าเร่ิมแรกกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้อง 
การจ่ายช าระตามสัญญาเช่าใด ๆ ท่ีจ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมี
ผลหกัส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าท่ีไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกใด ๆ การวดัมูลค่าภายหลงั
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้โดยใช้ราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า
สะสม (ถา้มี) 

เม่ือกลุ่มบริษัทมีประมาณการต้นทุนท่ีจะเกิดข้ึนในการร้ือและการขนยา้ยสินทรัพย์อ้างอิง 
การบูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยอ์า้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพตามท่ี
ก าหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเง่ือนไขของสัญญาเช่า ประมาณการดงักล่าวรับรู้และวดัมูลค่าตาม
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 เร่ือง ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจ
เกิดข้ึน เพื่ออธิบายต้นทุนท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์สิทธิการใช้ ต้นทุนรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้เก่ียวขอ้ง เวน้แต่ตน้ทุนเหล่านั้นเกิดข้ึนเพื่อผลิตสินคา้คงเหลือ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชคิ้ดค่าเส่ือมราคาตลอดช่วงเวลาท่ีสั้ นกวา่ของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้
ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงหรือ
ราคาทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สะทอ้นวา่ กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิเลือกซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ท่ีเก่ียวขอ้งคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเส่ือม
ราคาเร่ิม ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 

243



สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ยกแสดงบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

กลุ่มบริษทัปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 เร่ือง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เพื่อประเมินวา่
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ดอ้ยค่าหรือไม่และบนัทึกส าหรับผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าใด ๆ ท่ีระบุได้
ตามท่ีกล่าวในนโยบายเร่ือง “ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์” 

ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยู่กบัดชันีหรืออตัราไม่ถูกรวมในการวดัมูลค่าของหน้ีสินตามสัญญาเช่า
และสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ การจ่ายช าระท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับงวดท่ีมีเหตุการณ์
หรือเง่ือนไขการจ่ายช าระเหล่านั้นเกิดข้ึนและรวมอยู่ในบรรทดั “ค่าใช้จ่ายอ่ืน” ในก าไรหรือ
ขาดทุน 

3.19 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในงบก าไร
ขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งในการรวม
ธุรกิจ หรือรายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ภาษีเงินไดปั้จจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือ
ขาดทุนประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่ี
เก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินและจ านวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะไม่ถูกรับรู้ เม่ือเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรกใน
งบการเงินรวม การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกในงบการเงินรวม ซ่ึงเป็นรายการท่ี
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และ
ผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัหากเป็นไปไดว้า่
จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี กลุ่มบริษทัตอ้ง
ค านึงถึงผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ  านวนภาษีท่ีตอ้งจ่าย
เพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับ
ภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมิน ผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง 
การตีความทางกฎหมายภาษีและจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐาน 
การประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ใน
อนาคต ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอ
ของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษี
เงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะหักกลบกนั เม่ือ
เป็นค่าภาษีเงินได้ ท่ีจะตอ้งน าส่งให้กบัหน่วยจดัเก็บภาษีเดียวกนัและบริษทัและบริษทัย่อย 
มีความตั้งใจท่ีจะเสียภาษีเงินไดด้ว้ยยอดสุทธิ 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ก าไร
เพื่อเสียภาษี ในอนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ี
ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง บริษทัรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

3.20 ก าไรต่อหุน้ 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นสามญัดว้ยจ านวน
หุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปี และก าไรต่อหุ้นปรับลด
ค านวณจากจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีรวมสมมติฐานวา่หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลด
ไดถู้กแปลงเป็นหุน้สามญัทั้งหมด 

3.21 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายติุธรรมเป็นราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ี
เกิดข้ึนในสภาพปกติระหวา่งผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั้นจะสามารถสังเกตได้
โดยตรงหรือประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
รายการสินทรัพย์หรือหน้ีสินรายการใดรายการหน่ึง กลุ่มบริษัทพิจารณาถึงลักษณะของ
สินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลาดจะน ามาพิจารณาในการก าหนดราคาของสินทรัพยห์รือ
หน้ีสิน ณ วนัท่ีวดัมูลค่าโดยการวดัมูลค่ายุติธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวม
น้ีใชต้ามเกณฑต์ามท่ีกล่าว  
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นอกจากน้ี การวดัมูลค่ายติุธรรมไดจ้ดัล าดบัชั้นเป็นระดบัท่ี 1 ระดบัท่ี 2 และระดบัท่ี 3 โดยแบ่งตามล าดบั
ขั้นของขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ และตามล าดบัความส าคญัของขอ้มูลท่ีใช้วดัมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงมี
ดงัต่อไปน้ี 

- ระดบัท่ี 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่า

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่วา่โดยทางตรงหรือโดยทางออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้น
หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น

3.22 การใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารของกลุ่ม
บริษทัตอ้งอาศยัดุลยพินิจหลายประการในการก าหนดนโยบายการบญัชี การประมาณการ และ
การตั้งขอ้สมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบต่อการแสดงจ านวนสินทรัพย ์หน้ีสินและการเปิดเผย
ข้อมูลเก่ียวกับสินทรัพย์และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน รวมทั้ง 
การแสดงรายได ้และค่าใชจ่้ายของงวดบญัชี ถึงแมว้า่การประมาณการของผูบ้ริหารไดพ้ิจารณา
อย่างสมเหตุสมผลภายใตเ้หตุการณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจมีความแตกต่างไปจาก
ประมาณการนั้น 

การใชดุ้ลยพินิจท่ีส าคญัในการใชน้โยบายการบญัชี มีดงัต่อไปน้ี 

การด้อยค่า 
ยอดสินทรัพยค์งเหลือตามบญัชีของกลุ่มบริษทัและบริษทัท่ีมีอายกุารใชง้านท่ีแน่นอนจะท าการ
ทดสอบการดอ้ยค่าเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นอาจมีการดอ้ยค่า ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่มีอายุ
การใช้งานท่ีแน่นอน กลุ่มบริษัทจะท าการทดสอบการด้อยค่าทุกปีหรือเม่ือมีข้อบ่งช้ีว่า
สินทรัพยน์ั้นอาจมีการดอ้ยค่าโดยการประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพย ์

ภาระผกูพันผลประโยชน์พนักงาน 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยัท่ีใช้ในการค านวณ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยโดยมีข้อสมมติฐานหลายรายการ รวมถึงอัตราคิดลด 
การเปล่ียนแปลงของขอ้สมมติฐานเหล่าน้ีจะส่งผลกระทบต่อมูลค่าของภาระผกูพนัดงักล่าว 
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การก าหนดอายสัุญญาเช่าท่ีมสิีทธิการเลือกในการขยายอายสัุญญาเช่าหรือยกเลิกสัญญาเช่า - ผู้ เช่า 

ในการก าหนดอายสุัญญาเช่า ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการเประเมินวา่
มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือ
ยกเลิกสัญญาเช่า โดยค านึงถึงขอ้เท็จจริง และสภาพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท าให้เกิด
ส่ิงจูงใจในทางเศรษฐกิจในการใชสิ้ทธินั้นภายหลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่ามีผล ผูบ้ริหารของกลุ่ม
บริษทัจะประเมินอายุสัญญาเช่าใหม่หากมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีมีนยัส าคญัซ่ึงอยูภ่ายใต้
การควบคุมและส่งผลต่อความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิเลือกนั้น 

4. กำรซ้ือธุรกจิ
เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2563 บริษทัไดเ้ขา้ซ้ือหุ้นบริษทั เอสซีเอม็ อินโนเวทีฟ จ ากดั (“SMI”) ซ่ึงเป็นบริษทั
ท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย จากผูถื้อหุ้นเดิม จ านวนรวมทั้งส้ิน 5,499,998 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55
ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ของ SMI รวมเป็นจ านวน 115.01 ลา้นบาท

ในระหว่างปี 2563 บริษทัได้ว่าจา้งผูป้ระเมินราคาอิสระเพื่อประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ได้มา
ท่ีระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีรับมาเพื่อการปันส่วนมูลค่าดงักล่าว ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงบริษทัไดรั้บรายงานการประเมินท่ี
เสร็จสมบูรณ์ลงวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2563 จากผูป้ระเมินราคาอิสระดงักล่าวแล้ว บริษทัได้ปฏิบติัและรับรู้
รายการการซ้ือธุรกิจคร้ังน้ี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง การรวมธุรกิจ

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องกิจการท่ีถูกซ้ือ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ วดัดว้ยมูลค่าตามบญัชีสุทธิ ประกอบดว้ย
รายการต่อไปน้ี

หน่วย : บำท 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 24,999,700 
ลูกหน้ีอ่ืน 47,697 
ลูกหน้ีค่าหุน้ 75,000,000 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (ดูหมายเหตุขอ้ 11) 29,281,730 
สูตรผลิตภณัฑ์เสริมอาหารและเคร่ืองส าอาง (ดูหมายเหตุขอ้ 13) 134,590,916 
ค่าท่ีดินและอาคารคา้งจ่าย (29,802,451) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (43,000) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (ดูหมายเหตุขอ้ 14) (26,918,183) 
สินทรัพย์และหนีสิ้นทีร่ะบุได้ - สุทธิ 207,156,409 

ส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
(ค านวณด้วยมลูค่าของสินทรัพย์สุทธิท่ีระบุได้ของผู้ถกูซ้ือตาม 
สัดส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีถือโดยส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม) 93,220,384 

ส่ิงตอบแทนในการซ้ือ 115,005,000 
ค่ำควำมนิยม 1,068,975 
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บริษทับนัทึกรับรู้รายการปรับปรุงด้วยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุได้และหน้ีสินท่ีรับมา
ดงักล่าวจากการซ้ือธุรกิจและบนัทึกผลต่างระหวา่งราคาซ้ือกบัมูลค่าของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการซ้ือ
ธุรกิจดงักล่าวไวใ้นบญัชีค่าความนิยมเป็นจ านวนเงิน 1.07 ลา้นบาท 

5. รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั
รายการคา้ของบริษทัได้รวมรายการท่ีเกิดข้ึนกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกนัโดยการถือหุ้นหรือ
การมีผูถื้อหุ้นหรือกรรมการบางส่วนร่วมกนั ดงันั้น งบการเงินน้ีจึงแสดงถึงผลของรายการเหล่าน้ีตามท่ีได้
พิจารณาร่วมกนัระหว่างบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงราคาของรายการเหล่าน้ีเป็นราคาตามท่ีระบุไว้
ในข้อตกลงหรือสัญญาซ่ึงเป็นปกติทางการค้าโดยบริษทัไม่มีรายการซ้ือสินค้าประเภทเดียวกนัจากผูข้าย
รายอ่ืน

รายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีดงัน้ี

5.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย
หน่วย : บำท 

ช่ือบริษทั ทุนช ำระแล้ว สัดส่วนเงนิลงทุนร้อยละ รำคำทุน 
2564 2563 2564 2563 2564 2563 

บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์แลบ็บอรอทอร่ี จ ากดั 4,999,970 4,999,970 100 100 4,999,970 4,999,970 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั 9,999,970 9,999,970 100 100 9,999,970 9,999,970 
บริษทั เอสซีเอม็ อินโนเวทีฟ จ ากดั 100,000,000 100,000,000 55 55 115,005,000 115,005,000 

130,004,940 130,004,940 

5.2 ยอดคงเหลือรายการระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2564 2563 2564 2563 

ลูกหน้ีกำรค้ำ 
บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค ์แล็บบอราทอร่ี จ  ากดั บริษทัยอ่ย  - - 3,796 6,197 
บริษทั ซัคเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย  - - 27,892 36,944 

 - - 31,688 43,141 
ลูกหน้ีอ่ืน 

บริษทั ซัคเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย  - - 451,013 451,013 
SCM Spirit (Myanmar) Co.,Ltd. บริษทัยอ่ยทางออ้ม  - - - 3,131,354 

 - - 451,013 3,582,367 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค ์แล็บบอรอทอร่ี จ  ากดั* บริษทัยอ่ย - - - 6,000,000 

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 
บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค ์แล็บบอรอทอร่ี จ  ากดั บริษทัยอ่ย  - - - 1,969,385 
บริษทั เอส ซี เอม็ อินโนเวทีฟ จ ากดั บริษทัยอ่ย  - - - 261,780 

 - - - 2,231,165 
รำยได้ค้ำงรับ 

SCM Spirit (Myanmar) Co.,Ltd. บริษทัยอ่ยทางออ้ม - - - 1,364,745 

ดอกเบี้ยค้ำงรับ 
บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค ์แล็บบอรอทอร่ี จ  ากดั บริษทัยอ่ย - - - 29,658 
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หน่วย : บำท 
ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2564 2563 2564 2563 
เจ้ำหน้ีกำรค้ำ 

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค ์แล็บบอราทอร่ี จ  ากดั บริษทัยอ่ย  - - - 1,198,202 
บริษทั เอส ซี เอม็ อินโนเวทีฟ จ ากดั บริษทัยอ่ย  - - 11,980,732 10,801,787 

 - - 11,980,732 11,999,989 

เจ้ำหน้ีอ่ืน 
บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค ์แล็บบอราทอร่ี จ  ากดั บริษทัยอ่ย  - - 2,475 30,550 
บริษทั ซัคเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย  - - 1,218,179 45,181 

- - 1,220,654 75,731 
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรค้ำงจ่ำย 

ผูบ้ริหารและกรรมการ ผูบ้ริหาร 8,306,676 8,071,587 8,306,676 8,071,587 

* ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นกับบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันจ านวน 6.00 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ีย 

ร้อยละ 5.82 ต่อปี เงินกูย้มืดงักล่าวไม่มีหลกัประกนัและครบก าหนดจ่ายช าระคืนเม่ือทวงถาม (2564: ไม่มี)

5.3 รายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บำท 

ประเภทรำยกำร/ช่ือบริษัท ควำมสัมพนัธ์ งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2564 2563 2564 2563 

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำและกำรให้บริกำร 
บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค ์แล็บบอราทอร่ี จ  ากดั บริษทัยอ่ย - - 49,181 22,936 
บริษทั ซัคเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย - - 336,693 174,309 

- - 385,874 197,245 
รำยได้อ่ืน 

บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค ์แล็บบอราทอร่ี จ  ากดั บริษทัยอ่ย - - 588,000 708,000 
SCM Spirit (Myanmar) Co.,Ltd. บริษทัยอ่ยทางออ้ม - -   - 1,364,745 
บริษทั ซัคเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย - - 1,440,000 1,440,220 

- - 2,028,000 3,512,965 
เงินปันผลรับ 

บริษทั ซัคเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย - -   - 19,499,942 

ดอกเบี้ยรับ 
บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค ์แล็บบอราทอร่ี จ  ากดั บริษทัยอ่ย - - 314,758 711,510 

ซ้ือ 
บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค ์แล็บบอราทอร่ี จ  ากดั บริษทัยอ่ย - - 5,384,698 17,059,623 
บริษทั เอส ซี เอม็ อินโนเวทีฟ จ ากดั บริษทัยอ่ย - - 106,245,230 35,638,311 

- - 111,629,928 52,697,934 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
บริษทั ซัคเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย - - 27,594,705 32,405,115 
บริษทั ซัคเซสมอร์ บีอ้ิงค ์แล็บบอราทอร่ี จ  ากดั บริษทัยอ่ย - - 4,065,551 3,246,654 
บริษทั เอส ซี เอม็ อินโนเวทีฟ จ ากดั บริษทัยอ่ย - -   - 6,930 

- - 31,660,256 35,658,699 

ดอกเบี้ยจ่ำย 
บริษทั ซคัเซส สปิริต จ ากดั บริษทัยอ่ย - -   - 15,337 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำร 
ผูบ้ริหารและกรรมการ ผูบ้ริหาร 48,313,035 29,996,100 39,298,355 19,210,500 
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รายไดจ้ากการขายก าหนดตามตน้ทุนบวกส่วนเพิ่ม ส าหรับรายไดจ้ากการให้บริการและรายได้
ค่าธรรมเนียมอ่ืนก าหนดตามอตัราท่ีก าหนดในสัญญาซ่ึงเป็นปกติธุรกิจ 

ราคาสินคา้ท่ีซ้ือจากบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัก าหนดโดยบริษทัและบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกันในราคา
ตน้ทุนบวกส่วนเพิ่ม สินคา้ส่วนใหญ่ซ้ือจากบริษทั เอส ซี เอม็ อินโนเวทีฟ จ ากดั 

6. ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด
6.1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน มีดงัน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 
หน่วย : บำท 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ยอดคงเหลือ กระแสเงนิสด รำยกำร ยอดคงเหลือ 

ณ วนัที่ จำกกจิกรรม ที่ไม่ใช่เงนิสด ณ วนัที่ 

1 มกรำคม จัดหำเงนิ 31 ธันวำคม 

2563 สุทธิ 2564 

หน้ีสินตามสญัญา (รวมส่วนของหน้ีสินตาม 

สญัญาเช่าท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 52,741,700 (12,581,454) 8,801,714 48,961,960 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 
หน่วย : บำท 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ผลกระทบจำก กระแสเงนิสด รำยกำร ยอดคงเหลือ 

กำรน ำ TFRS 16 จำกกจิกรรม ที่ไม่ใช่เงนิสด ณ วนัที่ 

มำใช้คร้ังแรก จัดหำเงนิ 31 ธันวำคม 

ณ วนัที่ สุทธิ 2563 

1 มกรำคม 

2563 

หน้ีสินตามสญัญา (รวมส่วนของหน้ีสินตาม 
สญัญาเช่าท่ีจะถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 63,025,613 (10,973,638) 689,725 52,741,700 

6.2 วงเงินสินเช่ือคงเหลือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย : บำท 

งบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
2564 2563 

วงเงินสินเช่ือระยะสั้น 145,000,000 85,000,000 

กลุ่มบริษทัมีวงเงินสินเช่ือระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินซ่ึงค ้าประกนัโดยใชบ้ญัชีเงินฝากประจ าเป็น
หลกัประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 10)
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7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : บำท 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2564 2563 2564 2563 
เงินสดในมือ 2,835,989  1,571,507 1,110,895 1,482,314 
เงินฝากออมทรัพยแ์ละกระแสรายวนั 560,742,811 361,547,293 468,460,175 284,786,080 
เงินฝากประจ าท่ีถึงก าหนดภายใน 3 เดือน 45,079 105,066,173 45,079 105,066,173 

563,623,879 468,184,973 469,616,149 391,334,567 

8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : บำท 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2564  2563 2564 2563 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 31,688 43,141 
ลูกหน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 39,438,638 43,365,086 33,893,880 32,270,166 

39,438,638 43,365,086 33,925,568 32,313,307 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 451,013 3,582,367 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 38,381,686 6,387,917 38,381,686 6,387,917 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 7,393,960 5,572,218 5,787,545 3,709,629 
รายไดค้า้งรับ 17,647 1,097,575 17,647 2,491,977 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือสินคา้ 30,487,837 23,521,507 30,379,837 25,659,590 

115,719,768 79,944,303 108,943,296 74,144,787 

การวเิคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : บำท 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
2564  2563 2564  2563 

บริษัททีเ่กีย่วข้องกนั 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - - 31,688 43,141 

บริษัทอ่ืน 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 20,036,550 43,365,086 16,642,680 32,270,166 
เกินก าหนดช าระ: นอ้ยกวา่ 3 เดือน 19,402,088 - 17,251,200 - 

39,438,638 43,365,086 33,925,568 32,313,307 
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9. สินค้ำคงเหลือ
สินคา้คงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : บำท 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2564 2563 2564  2563 
สินคา้ส าเร็จรูป 73,298,402 46,534,855 80,861,073 52,772,571 
วตัถุดิบ 3,424,117 1,600,805 - - 
บรรจุภณัฑ ์ 3,688,303 1,242,961 1,592,682 716,244 
หกั  ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (806,346) (1,124,209) (806,346) (1,124,209) 

79,604,476 48,254,412 81,647,409 52,364,606 

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือท่ีบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
2564 2563 2564  2563 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย 
และไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 
- ตน้ทุนขาย 280,814,513 261,382,828 317,226,396 266,929,476 
- ขาดทุนจากการลดลงมูลค่าของสินคา้คงเหลือ (317,863) 110,289 (317,863) 110,289 

280,496,650 261,493,117 316,908,533 267,039,765 

10. เงินฝำกธนำคำรทีใ่ช้เป็นหลกัประกนั
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ าเงินฝากธนาคารจ านวน 5.70 ลา้นบาท
และ 5.50 ลา้นบาท ตามล าดบั ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น (ดูหมายเหตุขอ้ 6.2) และการรับช าระค่า
สินคา้ดว้ยบตัรเครดิตจากลูกคา้
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11. ทีด่ิน อำคำร และอุปกรณ์
รายการเคล่ือนไหวของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ มีดงัน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564
หน่วย : บำท 

งบกำรเงนิรวม 
ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้ ลดลง โอนเข้ำ/ ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ (ออก) ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 31 ธันวำคม 
2564 2564 

รำคำทุน 
ท่ีดิน 7,092,120 - - - 7,092,120 
อาคาร 44,250,364 - - - 44,250,364 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 27,256,870 65,000 - 4,262,911 31,584,781 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 9,559,980 3,192,985 (1,576,610) 1,815,000 12,991,355 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้

ส านกังาน 15,347,024 2,580,581 (131,330) - 17,796,275 
คอมพิวเตอร์ 7,969,205 3,636,508 (1,794,948) - 9,810,765 
ยานพาหนะ 15,867,400 - - -  15,867,400 

รวมราคาทุน 127,342,963 9,475,074 (3,502,888) 6,077,911 139,393,060 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 
อาคาร (1,422,042) (2,223,431) - - (3,645,473) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (16,195,321) (3,855,862) - - (20,051,183) 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (4,209,043) (1,269,438) 1,565,271 - (3,913,210) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้

ส านกังาน (10,294,902) (2,038,838) 126,271 - (12,207,469) 
คอมพิวเตอร์ (5,930,707) (1,861,473) 1,788,087 - (6,004,093) 
ยานพาหนะ (8,175,451) (2,812,239)  - - (10,987,690) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (46,227,466) (14,061,281) 3,479,629 - (56,809,118) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 

ระหวา่งก่อสร้าง 1,761,800 4,577,911 - (6,077,911) 261,800 
82,877,297 82,845,742 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 
หน่วย : บำท 

งบกำรเงนิรวม 
ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้จำก เพิม่ขึน้ ลดลง โอนเข้ำ/ ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ กำรซ้ือธุรกจิ (ออก) ณ วนัที่ 

1 มกรำคม (ดูหมายเหตุ 31 ธันวำคม 
2563 ขอ้ 4) 2563 

รำคำทุน 
ท่ีดิน 1,373,784 5,718,336 - - - 7,092,120 
อาคาร 3,626,216 23,563,394 17,060,754 - - 44,250,364 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 19,689,779 - 6,474,836 - 1,092,255 27,256,870 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 5,228,133 - 4,888,292 (556,445) - 9,559,980 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้

ส านกังาน 15,539,381 - 2,847,651  (3,040,008) - 15,347,024 
คอมพิวเตอร์ 6,786,230 - 1,643,271 (460,296) - 7,969,205 
ยานพาหนะ 17,767,400 - - (1,900,000) - 15,867,400 

รวมราคาทุน 70,010,923 29,281,730 32,914,804 (5,956,749) 1,092,255 127,342,963 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 
อาคาร (45,203) - (1,376,839) - - (1,422,042) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (12,978,684) - (3,216,637) - - (16,195,321) 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (3,956,944) - (750,644) 498,545 - (4,209,043) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้

ส านกังาน (11,049,790) - (2,122,046)  2,876,934 - (10,294,902) 
คอมพิวเตอร์ (5,185,630) - (1,173,890) 428,813 - (5,930,707) 
ยานพาหนะ (5,366,410) - (3,095,178) 286,137 - (8,175,451) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (38,582,661) - (11,735,234)  4,090,429 - (46,227,466) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 

ระหวา่งก่อสร้าง 1,092,255 - 1,761,800 - (1,092,255) 1,761,800 
32,520,517 82,877,297 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 
2564 บำท 14,061,281 

2563 บำท 11,735,234 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

หน่วย : บำท 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้ ลดลง โอนเข้ำ / ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ (ออก) ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 31 ธันวำคม 
2564 2564 

รำคำทุน 
ท่ีดิน 1,373,784 - - - 1,373,784 
อาคาร 3,626,216 - - - 3,626,216 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 26,530,997 - - 4,262,911 30,793,908 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 3,328,858 265,557 (26,186) - 3,568,229 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้

ส านกังาน 13,836,115 2,538,619 (87,130) ¤ - 16,287,604 
คอมพิวเตอร์ 7,590,360 3,216,328 (1,794,948) - 9,011,740 
ยานพาหนะ 15,867,400 - - -  15,867,400 

รวมราคาทุน 72,153,730 6,020,504 (1,908,264) 4,262,911 80,528,881 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 
อาคาร (226,514) (181,311) - - (407,825) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (16,154,430) (3,710,618) - - (19,865,048) 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (2,460,013) (314,584) 26,182 - (2,748,415) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้

ส านกังาน (9,830,620) (1,795,154) 82,073 - (11,543,701) 
คอมพิวเตอร์ (5,699,470) (1,706,921) 1,788,088 - (5,618,303) 
ยานพาหนะ (8,175,451) (2,812,239) - - (10,987,690) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (42,546,498) (10,520,827) 1,896,343 - (51,170,982) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 

ระหวา่งก่อสร้าง 11,800 4,512,911 - (4,262,911) 261,800 
29,619,032 29,619,699 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

หน่วย : บำท 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้ ลดลง โอนเข้ำ / ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ (ออก) ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 31 ธันวำคม 
2563 2563 

รำคำทุน 
ท่ีดิน 1,373,784 - - - 1,373,784 
อาคาร 3,626,216 - - - 3,626,216 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 19,689,780 5,748,962 - 1,092,255 26,530,997 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ 3,418,074 442,629 (531,845) - 3,328,858 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้

ส านกังาน 15,023,985 1,852,138 (3,040,008) ¤ - 13,836,115 
คอมพิวเตอร์ 6,482,339 1,568,318 (460,297) - 7,590,360 
ยานพาหนะ 17,767,400 - (1,900,000) - 15,867,400 

รวมราคาทุน 67,381,578 9,612,047 (5,932,150) 1,092,255 72,153,730 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 
อาคาร (45,203) (181,311) - - (226,514) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า (12,978,684) (3,175,746) - - (16,154,430) 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ (2,580,446) (367,179) 487,612 - (2,460,013) 
เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใช ้ - 

ส านกังาน (10,754,139) (1,953,415) 2,876,934 - (9,830,620) 
คอมพิวเตอร์ (5,075,073) (1,053,210) 428,813 - (5,699,470) 
ยานพาหนะ (5,366,410) (3,095,178) 286,137 - (8,175,451) 

รวมค่าเส่ือมราคาสะสม (36,799,955) (9,826,039) 4,079,496 - (42,546,498) 
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า 

ระหวา่งก่อสร้าง 1,092,255 11,800 - (1,092,255) 11,800 
31,673,878 29,619,032 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 
2564 บำท 10,520,827 

2563 บำท 9,826,039 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแล้ว 
แต่ยงัใช้งานอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวน 36.53 ลา้นบาท 
และ 22.81 ลา้นบาท ตามล าดบั และบริษทัมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่
ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวน 35.95 ลา้นบาทและ
21.28 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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12. สินทรัพย์สิทธิกำรใช้
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี

หน่วย : บำท 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้  ลดลง ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่ ณ วนัที ่

1 มกรำคม 31 ธันวำคม 
2564 2564 

รำคำทุน 
อาคาร 63,391,968 10,698,186 (3,028,467) 71,061,687 
อุปกรณ์ส านกังาน 323,370 566,900 (143,167) 747,103 

รวมราคาทุน 63,715,338 11,265,086 (3,171,634) 71,808,790 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 
อาคาร (12,258,675) (13,690,487) 745,469 (25,203,693) 
อุปกรณ์ส านกังาน (141,688) (54,489) 104,152 (92,025) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (12,400,363) (13,744,976) 849,621 (25,295,718) 
51,314,975 46,513,072 

หน่วย : บำท 
งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ผลกระทบจำกกำรน ำ   เพิม่ขึน้ ยอดคงเหลือ 
TFRS 16 มำใช้คร้ังแรก ณ วนัที ่

ณ วนัที ่ 31 ธันวำคม 
1 มกรำคม 2563 

2563 
รำคำทุน 

อาคาร 62,702,243 689,725 63,391,968 
อุปกรณ์ส านกังาน 323,370 - 323,370

รวมราคาทุน 63,025,613 689,725 63,715,338 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม 
อาคาร - (12,258,675) (12,258,675) 
อุปกรณ์ส านกังาน - (141,688) (141,688) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม - (12,400,363) (12,400,363) 
63,025,613 51,314,975 

ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 
2564 บำท 13,744,976 
2563 บำท 11,907,987* 
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* ในระหว่างปี 2563 กลุ่มบริษทัได้น าแนวปฏิบติัทางบญัชี เร่ืองมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวส าหรับทางเลือกเพ่ิมเติมทางบญัชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) โดยกลุ่มบริษทัไดรั้บการลดค่าเช่าตามสัญญา
เช่าจากผูใ้ห้เช่าส่งผลให้หน้ีสินตามสัญญาเช่าลดลงจ านวน 0.49 ลา้นบาท ทั้งน้ีบริษทัไดก้ลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละเดือนตามสดัส่วนของค่าเช่าท่ีลดลงและบนัทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึนในก าไรหรือขาดทุน

กลุ่มบริษัทเช่าอาคารและอุปกรณ์ส านักงาน โดยมีอายุสัญญาเช่าเฉล่ียเท่ากับ 3 ปี และกลุ่มบริษัท
มีทางเลือกในการซ้ืออุปกรณ์ในมูลค่าท่ีก าหนดไวเ้ม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า

การวเิคราะห์การครบก าหนดของหน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 16
หน่วย : บำท 

งบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
2564  2563 

จ ำนวนเงนิทีรั่บรู้ในก ำไรหรือขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  13,744,976 11,907,987 
ผลต่างจากการลดราคาค่าเช่า (ดูหมายเหตุขอ้ 16) - 492,376
ก าไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า (141,359) -
ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ียท่ีเก่ียวขอ้งกบัหน้ีสินตามสญัญาเช่า 3,049,413 3,361,948 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดส าหรับสัญญาเช่าเท่ากับ 
12.58 ลา้นบาท และ 15.76 ลา้นบาท ตามล าดบั 
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน มีดงัน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
หน่วย : บำท 

งบกำรเงนิรวม 
ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้ โอนเข้ำ / ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ (ออก) ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 31 ธันวำคม 
2564 2564 

รำคำทุน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 25,046,688 2,654,850 2,586,250 30,287,788 
สูตรผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและเคร่ืองส าอาง 134,590,916 - - 134,590,916 
ค่าความนิยม 1,068,975 - - 1,068,975 

รวมราคาทุน 160,706,579 2,654,850 2,586,250 165,947,679 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (12,061,905) (4,793,755) - (16,855,660) 
สูตรผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและเคร่ืองส าอาง (8,424,342) (10,353,147) - (18,777,489) 

รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (20,486,247) (15,146,902) - (35,633,149) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ระหวา่งติดตั้ง 877,000 8,905,500 (2,586,250) 7,196,250 
141,097,332 137,510,780 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
หน่วย : บำท 

งบกำรเงนิรวม 
ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้จำก เพิม่ขึน้ โอนเข้ำ / ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ กำรซ้ือธุรกจิ (ออก) ณ วนัที่ 

1 มกรำคม (ดูหมายเหตุ 31 ธันวำคม 
2563 ขอ้ 4) 2563 

รำคำทุน 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 19,270,243 - 2,416,445 3,360,000 25,046,688 
สูตรผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

และเคร่ืองส าอาง - 134,590,916 - - 134,590,916 
ค่าความนิยม - 1,068,975 - - 1,068,975 

รวมราคาทุน 19,270,243 135,659,891 2,416,445 3,360,000 160,706,579 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (7,847,301) - (4,214,604) - (12,061,905) 
สูตรผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 

และเคร่ืองส าอาง - - (8,424,342) - (8,424,342) 
รวมค่าตดัจ าหน่ายสะสม (7,847,301) - (12,638,946) - (20,486,247) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ระหวา่งติดตั้ง 3,360,000 - 877,000 (3,360,000) 877,000 

14,782,942 141,097,332 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 
2564 บำท 15,146,902 
2563 บำท 12,638,946 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 
หน่วย : บำท 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้ โอนเข้ำ / ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ (ออก) ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 31 ธันวำคม 
2564 2564 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ราคาทุน 20,282,698 2,654,850 2,586,250 25,523,798 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (10,947,542) (3,840,956) - (14,788,498) 

9,335,156 10,735,300 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง 877,000 8,905,500 (2,586,250) 7,196,250 

10,212,156 17,931,550 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 
หน่วย : บำท 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้ ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ ณ วนัที่ 

1 มกรำคม 31 ธันวำคม 
2563 2563 

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
ราคาทุน 17,866,253 2,416,445 20,282,698 
หกั ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (7,494,261) (3,453,281) (10,947,542) 

10,371,992 9,335,156 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งติดตั้ง - 877,000 877,000 

10,371,992 10,212,156 

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 
2564 บำท 3,840,956 

2563 บำท 3,453,281 

14. สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีและค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : บำท 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2564 2563 2564 2563 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 3,460,749 2,753,545 2,433,336 2,016,923 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (23,162,685) (25,233,315) - - 
สินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ (19,701,936) (22,479,770) 2,433,336 2,016,923 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพย ์(หน้ีสิน) ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี มีดงัน้ี 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564 
หน่วย : บำท 

งบกำรเงนิรวม 
ยอดคงเหลือ รับรู้เป็นก ำไร ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่ หรือขำดทุน ณ วนัที ่

1 มกรำคม 31 ธันวำคม 
2564 2564 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 224,842 (63,573) 161,269 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 285,346 204,432 489,778 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,243,357 566,345 2,809,702 

2,753,545 707,204 3,460,749 
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 
สูตรผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและเคร่ืองส าอาง (25,233,315)  2,070,630 (23,162,685) 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี - สุทธิ (22,479,770)  2,777,834 (19,701,936) 

หน่วย : บำท 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ยอดคงเหลือ รับรู้เป็นก ำไร ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่ หรือขำดทุน ณ วนัที ่

1 มกรำคม 31 ธันวำคม 
2564 2564 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 224,842 (63,573) 161,269 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 285,346 204,433 489,779 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,506,735 275,553 1,782,288 

2,016,923 416,413 2,433,336 
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ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2563 
หน่วย : บำท 

งบกำรเงนิรวม 
ยอดคงเหลือ เพิม่ขึน้  รับรู้เป็นก ำไร  รำยกำรที่รับรู้ กลบัรำยกำร ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ จำกกำรซ้ือ  หรือขำดทุน ในก ำไร ณ วนัที่ 

1 มกรำคม ธุรกจิ หรือขำดทุน 31 ธันวำคม 
2563 (ดูหมายเหตุ เบ็ดเสร็จอ่ืน 2563 

ขอ้ 4) 
สินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี 
ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าของ 
สินคา้คงเหลือ 202,784 - 22,058 - - 224,842 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า - - 285,346 - - 285,346 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน 
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 2,441,873 - 764,494 (232,437) (730,573) 2,243,357 

2,644,657 - 1,071,898 (232,437) (730,573) 2,753,545 
หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตัดบัญชี 
สูตรผลิตภณัฑเ์สริมอาหารและ 

เคร่ืองส าอาง - (26,918,183)  1,684,868 - - (25,233,315) 
- (26,918,183)  1,684,868 - - (25,233,315) 

สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภำษเีงนิได้ 
รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 2,644,657 (26,918,183) 2,756,766 (232,437) (730,573) (22,479,770) 

ระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทักลับรายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
ส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวจ านวน 0.73 ลา้นบาท เน่ืองจากไม่มีความเป็นไปไดแ้น่นอนท่ีก าไรทางภาษีจะ
มีเพียงพอเพื่อใชป้ระโยชน์สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

หน่วย : บำท 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

ยอดคงเหลือ รับรู้เป็นก ำไร รำยกำรทีรั่บรู้ ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที ่ หรือขำดทุน ในก ำไร ณ วนัที ่

1 มกรำคม หรือขำดทุน 31 ธันวำคม 
2563 เบ็ดเสร็จอ่ืน 2563 

ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินคา้คงเหลือ 202,784 22,058 - 224,842
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - 285,346 - 285,346
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 1,356,442 157,340 (7,047) 1,506,735 

1,559,226 464,744 (7,047) 2,016,923 
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ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2564  2563 2564  2563 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 60,468,537 18,382,843 52,735,857 10,836,066 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว (2,777,834) (2,026,193) (416,413)  (464,744) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 57,690,703 16,356,650 52,319,444 10,371,322 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สามารถกระทบยอดกบัก าไรทางบญัชีไดด้งัน้ี 

หน่วย : บำท 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2564 2563 2564  2563 
ก าไรทางบญัชีก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 281,505,134 82,997,945 255,327,132 77,564,774 
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 0 - 25 ร้อยละ 0 - 25 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 20 57,314,855 15,287,200 51,065,426 15,512,955 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 25  - 313,154 - - 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดต้ามอตัราภาษีเงินไดร้้อยละ 0 ถึง 20 1,030,733 5,483,236 - - 
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภาษี 2,122,949 1,730,913 1,670,431 1,316,220 
ผลกระทบทางภาษีของรายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี - (3,899,988) - (3,899,988) 
ผลกระทบทางภาษีของค่าใชจ่้ายท่ีไดรั้บยกเวน้ทางภาษี (2,777,834) (2,557,865) (416,413) (2,557,865) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 57,690,703 16,356,650 52,319,444 10,371,322 

อตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริง ร้อยละ 20 ร้อยละ 19 ร้อยละ 20 ร้อยละ 13 

15. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : บำท 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2564 2563 2564  2563 
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 11,980,732  11,999,989
เจา้หน้ีการคา้ - บริษทัอ่ืน 38,458,831 39,961,155 29,709,503 32,394,369 

38,458,831 39,961,155 41,690,235 44,394,358 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,220,654 75,731 
เจา้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 9,799,325 5,728,548 8,466,419 4,066,510 
รายไดรั้บล่วงหนา้ 19,635,316 18,424,934 19,557,372 18,424,934 
ผลตอบแทนสมาชิกคา้งจ่าย 50,325,348 42,134,130 50,325,348 42,134,130 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 16,606,785 15,177,781 15,557,404 13,458,520 

134,825,605 121,426,548 136,817,432 122,554,183 
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16. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัน้ี

หน่วย : บำท 
งบกำรเงนิรวมและ 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
2564  2563 

กำรวเิครำะห์ตำมกำรครบก ำหนด 
ปีท่ี 1 17,747,503 14,396,445 
ปีท่ี 2 17,316,132 14,352,345 
ปีท่ี 3 11,256,720 13,780,582 
ปีท่ี 4 7,046,109 9,648,004 
ปีท่ี 5 742,721 7,321,110 
มากกวา่ปีท่ี 5 - 742,721

54,109,185 60,241,207 
หกั  ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (5,147,225) (7,499,507) 

48,961,960 52,741,700 
หกั  ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (15,250,297)  (11,513,717) 

33,711,663 41,227,983 

กลุ่มบริษทัไม่มีความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีมีนยัส าคญัเก่ียวกบัหน้ีสินตามสัญญาเช่า หน้ีสินตามสัญญา
เช่าไดรั้บการติดตามโดยแผนกบริหารเงินของกลุ่มบริษทั 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัยงัไดรั้บประโยชน์จากมาตรการชะลอการช าระค่าเช่า 3 - 5 เดือนส าหรับอาคาร
มาตรการชะลอการช าระค่าเช่าไดล้ดการช าระเงินในงวดวนัท่ี 1 เมษายน 2563 จ  านวน 695,360 บาท
และเพิ่มการช าระเงินในงวดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2563 จ  านวน 851,191 บาท กลุ่มบริษทัไดว้ดัมูลค่าหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่าใหม่โดยใชจ้  านวนเงินตามสัญญาเช่าท่ีแกไ้ขและอตัราคิดลดเดิมท่ีใชก้บัสัญญาเช่าส่งผล
ให้หน้ีสินตามสัญญาเช่าลดลงจ านวน 492,376 บาท ซ่ึงรับรู้เป็นยอดลดการจ่ายค่าเช่าผนัแปรในก าไร
หรือขาดทุน (ดูหมายเหตุขอ้ 12) 
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17. ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : บำท 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2564 2563 2564  2563 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 
ภาระผกูพนัในงบแสดงฐานะการเงินส าหรับ 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 
โครงการส ารองบ าเหน็จพนกังาน 14,068,158 11,229,100 8,911,447 7,533,680 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 
โครงการส ารองบ าเหน็จพนกังาน 3,009,698 3,189,318 1,548,407 1,746,707 

รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - (2,956,743) - (35,235) 

3,009,698 232,575 1,548,407 1,711,472 

โครงการส ารองบ าเหน็จพนักงาน 
กลุ่มบริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 

ภาระผกูพนัตามงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บำท 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2564  2563 2564  2563 
มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัท่ีไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 14,068,158  11,229,100 8,911,447 7,533,680 
ภำระผูกพนัตำมงบแสดงฐำนะกำรเงนิ 14,068,158  11,229,100 8,911,447 7,533,680 
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การเปล่ียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวส้ าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
2564  2563 2564  2563 

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 11,229,100 12,209,365 7,533,680 6,782,208 

ตน้ทุนบริการและดอกเบ้ีย 3,009,698 3,189,318 1,548,407 1,746,707 
จ่ายผลประโยชน์ระหวา่งปี (170,640) (1,212,840) (170,640) (960,000) 
ก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ี 
ก าหนดไว ้
- จากการปรับปรุงจากประสบการณ์ - (3,402,329) - (417,731) 
- จากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ - (274,812) - (114,916) 
- จากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน - 720,398 - 497,412

ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์พนกังาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 14,068,158 11,229,100 8,911,447 7,533,680 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุด 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
2564  2563 2564  2563 

ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,871,028 2,593,803 1,459,208 1,302,746 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 138,670 105,500 89,199 73,864 
ตน้ทุนบริการในอดีต - 490,015 - 370,097

3,009,698 3,189,318 1,548,407 1,746,707 

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นรับรู้ในงบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
2564  2563 2564  2563 

ตน้ทุนขาย 11,997 5,710 - - 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 2,997,701 3,183,608 1,548,407 1,746,707 

3,009,698 3,189,318 1,548,407 1,746,707 
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ขอ้สมมติฐานในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีส าคญัท่ีใช้ในการค านวณประมาณการ
หน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 

งบกำรเงนิรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
2564 2563 

(ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 1.20 - 2.60 1.20 - 2.60 
อตัราการหมุนเวยีนของพนกังาน 0.00 - 30.00 0.00 - 30.00 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต 3.00 3.00 

ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการก าหนดภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ประกอบด้วย อัตราคิดลด อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน และอัตราการเพิ่มข้ึนของเงินเดือน 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวไดพ้ิจารณาจากการเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติในการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีเก่ียวขอ้งท่ีอาจเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
ในขณะท่ีขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน เพิ่มข้ึน / (ลดลง) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

หน่วย : บำท 

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
2564 2563 2564  2563 

อตัราคิดลด - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (805,167) (684,554) (478,878) (425,893) 
อตัราคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 935,083 784,945 547,887 481,231 
อตัราหมุนเวยีนของพนกังาน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (863,190) (731,885) (526,636) (464,747) 
อตัราหมุนเวยีนของพนกังาน - ลดลงร้อยละ 1 236,446  175,545 184,423 134,925 
อตัราเงินเดือน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 1,120,365 814,069 648,615 488,496 
อตัราเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (987,001) (725,430) (578,887) (441,338) 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในภาระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนกังาน เน่ืองจากเป็นการยากท่ีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติต่าง ๆ จะเกิดข้ึนแยกต่างหากจาก
ขอ้สมมติอ่ืนซ่ึงอาจมีความสัมพนัธ์กนั 

นอกจากน้ีในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของ
พนกังาน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ค านวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected 
Unit Credit Method) ซ่ึงเป็นวิธีเดียวกนักบัการค านวณหน้ีสินส าหรับภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังาน
หลงัออกจากงานท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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18. ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่ำหุ้นสำมัญ
• ในระหวา่งวนัท่ี 27 - 31 สิงหาคม 2563 บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 150,000,000 หุ้น

มูลค่าท่ีตราไว ้0.50 บาท ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงินจ านวน 285.00 ลา้นบาท แก่ประชาชน
ทัว่ไปและกรรมการ ผูบ้ริหารและ/หรือพนกังานของบริษทั ท าให้มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัจ านวน
197.21 ล้านบาท ซ่ึงสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการด าเนินการเพื่อเสนอขายหุ้นดังกล่าวจ านวน 12.79
ลา้นบาท บริษทัไดรั้บช าระค่าหุ้นจ านวน 285.00 ลา้นบาทแลว้และไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีไดรั้บช าระ
แลว้กบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2563

• เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2564 ไดมี้มติดงัต่อไปน้ี

1) อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัจากเดิม 300.00 ล้านบาท เป็น 400.00 ล้านบาท
โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 200.00 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เป็นจ านวน
100.00 ลา้นบาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นดงักล่าว บริษทั
ไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนและการเปล่ียนแปลงดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้แลว้เม่ือ
วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2564

2) อนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั (SCM-W1)
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่าจ านวนไม่เกิน 200.00 ล้านหน่วย
ในอตัรา 3 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ โดยราคาการใชสิ้ทธิเท่ากบั 9.00
บาทต่อหุน้ ซ่ึงสามารถใชสิ้ทธิไดว้นัท่ี 21 มิถุนายน 2565

19. ทุนส ำรองตำมกฎหมำยและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนส ำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุน
ส ารอง (“ส ารองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา
(ถา้มี) จนกวา่ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่าย
เป็นเงินปันผลไม่ได้

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ทุนส ารองตามกฎหมายของบริษทัมีจ านวน 23.90 ลา้นบาทและ 16.90
ลา้นบาท ตามล าดบั
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องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ถือหุ้น 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของผูถื้อหุ้น ประกอบดว้ยผลต่างจากการแปลงค่าทั้งหมด 
จากงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศ

ก ำไรขำดทุนจำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ของผลประโยชน์พนักงำนทีก่ ำหนดไว้
ก าไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว ้ประกอบดว้ยก าไรและขาดทุนจาก
การประมาณการตามหลกัคณิตศาตร์ประกนัภยัทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้

20. รำยได้อ่ืน
รายไดอ่ื้น ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : บำท 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2564  2563 2564  2563 
รายไดค้่าบ ารุงสมาชิก 22,987,949 23,743,856 22,987,949 23,743,856 
รายไดจ้ากการใหใ้ชเ้คร่ืองหมายการคา้ 35,366,253 3,410,000 35,366,253 3,410,000 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายสินคา้ท่ีระลึก 4,758,668 8,405,746 4,758,668 8,405,746 
เงินปันผลรับ - - - 19,499,942 
รายไดอ่ื้น 6,619,765 3,398,975 8,145,370 6,593,472 

69,732,635 38,958,577 71,258,240 61,653,016 

21. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ
ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : บำท 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2564 2563 2564  2563 
สินคา้ท่ีซ้ือมาเพ่ือขาย 312,251,576 261,890,573 346,709,458 277,853,998 
ค่าเส่ือมราคา 14,061,281 11,735,234 10,520,827 9,826,039 
ค่าตดัจ าหน่าย 28,891,878 24,546,933 17,585,932 15,361,268 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 3,009,968 3,189,318 1,548,407 1,746,707 
ค่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ี 2,600,140 3,520,060 2,600,140 3,520,060 
ค่าใชจ่้ายค่าบริหารจดัการ - - 25,800,000 25,800,000 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน 127,346,093 111,339,414 94,280,591 84,825,435 
ผลตอบแทนแก่สมาชิก 457,047,581 483,389,719 457,047,581 483,389,719 
ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขาย 49,738,400 37,016,118 49,738,400 37,016,118 
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22. ต้นทุนทำงกำรเงิน
ตน้ทุนทางการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย

หน่วย : บำท 
งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2564 2563 2564 2563 
ดอกเบ้ียหน้ีสินตามสญัญาเช่า 3,049,413 3,377,285 3,049,413 3,377,285 
ตน้ทุนทางการเงินอ่ืน 473,639 86,135 473,639 101,472 

3,523,052 3,463,420 3,523,052 3,478,757 

23. ก ำไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทั (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี

ก าไรต่อหุ้นส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของ
กลุ่มบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี ดงัน้ี

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
2564 2563 2564  2563 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทั (บาท) 217,610,930 64,015,436  203,007,688 67,193,452 

จ านวนหุ้นสามญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุ้นสามญั (พนัหุ้น) 600,000 497,260 600,000 497,260 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำท) 0.36 0.13 0.34 0.14 

บริษทัค านวณหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ดงัน้ี 

งบกำรเงนิรวมและ 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2564  2563 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัท่ี 1 มกราคม  600,000,000 450,000,000 
บวก  จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกและรับช าระในระหวา่งปี - 47,260,274
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม  600,000,000 497,260,274 
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24. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน
กลุ่มบริษทัไดน้ าเสนอขอ้มูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงานธุรกิจ รูปแบบหลกัในการรายงานส่วนงาน
ธุรกิจ พิจารณาจากประเภทรายได ้ฝ่ายบริหารไดป้ระเมินและทบทวนผลการด าเนินงานจากรายงานภายใน
ซ่ึงเป็นรายงานผลประกอบการของกลุ่มบริษทัทั้งหมดเพื่อท่ีจะประเมินผลการปฏิบติังานและจัดสรร
ทรัพยากร โดยการประเมินผลการปฏิบติังานของแต่ละส่วนงานจะวดัผลจากรายได ้ตน้ทุน ก าไรขั้นตน้
และก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงิน ภาษีเงินได ้ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย ขอ้มูลจ าแนกตามส่วนงานได้
แสดงไวด้งัต่อไปน้ี

กลุ่มบริษทัเสนอส่วนงานธุรกิจท่ีส าคญั ดงัน้ี
ส่วนงานท่ี 1 ขายตรง 
ส่วนงานท่ี 2 ขายตวัแทนจ าหน่าย 
ส่วนงานท่ี 3 ใหบ้ริการ 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากการขายและให้บริการกบั
ลูกคา้บุคคลภายนอกรายใดรายหน่ึงท่ีมีจ  านวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของรายไดร้วม 
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ส่วนงานด าเนินงานจ าแนกตามประเภทธุรกิจในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : บำท 

งบกำรเงนิรวม 

2564 2563 

ขำยตรง ขำยตวัแทน ให้บริกำร รำยกำรตดับัญชี รวม ขำยตรง ขำยตวัแทน ให้บริกำร รำยกำรตดับัญชี รวม 
จ ำหน่ำย  ระหว่ำงส่วนงำน จ ำหน่ำย  ระหว่ำงส่วนงำน 

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก  
- รับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,224,246,449 80,290,169 42,001,482 (139,725,833) 1,206,812,267 929,814,819 81,018,637 57,993,554 (104,766,423) 964,060,587 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก 
- รับรู้ ณ ช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง - - 1,508,780 - 1,508,780 - - 26,466,517 - 26,466,517
รวมรายไดร้ายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการลูกคา้ภายนอก 1,224,246,449 80,290,169 43,510,262 (139,725,833) 1,208,321,047 929,814,819 81,018,637 84,460,071 (104,766,423) 990,527,104 
ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้ริการ 347,795,242 43,981,583 33,639,324 (134,221,406) 291,194,743 252,587,520 56,865,429 27,455,044 (61,548,729) 275,359,264 
ก ำไรขั้นต้นตำมส่วนงำน 876,451,207 36,308,586 9,870,938 (5,504,427) 917,126,304 677,227,299 24,153,208 57,005,027 (43,217,694) 715,167,840 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 585,626,579 2,036,788 1,529,739 18,995,679 608,188,785 567,899,657 1,612,439 5,536,938 4,759,562 579,808,596 
ผลรวมของก าไรหรือขาดทุน 
ก่อนตน้ทุนทางการเงิน 285,028,186 86,461,365 
ตน้ทุนทางการเงิน 3,523,052 3,463,420 
ผลรวมของก าไรหรือขาดทุน 281,505,134 82,997,945 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 57,690,703 16,356,650 
ก าไรสุทธิส าหรับงวด 223,814,431 66,641,295 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 
สินทรัพยร์วมของส่วนงาน 976,743,127 73,463,906 37,228,209  (39,437,756)  1,047,997,486 837,999,588 42,673,684 53,258,109  (47,554,253)  886,377,128 
หน้ีสินรวมของส่วนงาน 242,060,509 648,409 8,685,524 6,017,909 257,412,351 202,999,361 10,370,758 24,835,118  (11,704,734)  226,500,503 
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ส่วนงานด าเนินงานจ าแนกตามเขตภูมิศาสตร์ในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : บำท

งบกำรเงนิรวม 
2564 2563 

ภำยใน ภำยนอก รำยกำรตัดบัญชี รวม ภำยใน ภำยนอก รำยกำรตัดบัญชี รวม 
ประเทศ ประเทศ ระหว่ำงส่วนงำน ประเทศ ประเทศ ระหว่ำงส่วนงำน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 
รายไดร้วม 1,251,841,154 96,205,726 (139,725,833) 1,208,321,047 962,252,896 133,040,630 (104,766,422) 990,527,104 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน(1) 272,569,594 - - 272,569,594 280,789,604 - - 280,789,604 

(1) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน ไม่รวมเงินลงทุน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี และสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน
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ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
หน่วย : บำท 

งบกำรเงินรวมและ 
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2564  2563 

รำยได้จำกลูกค้ำภำยนอก 
ไทย 1,112,205,096 876,356,694 
พม่า 5,104,696 58,034,959 
กมัพูชา 62,478,011 34,277,902 
สิงคโปร์ 16,011,647 11,783,796 
มาเลเซีย 9,693,741 2,784,828 
ลาว 2,416,400 6,866,930 
เวยีดนาม 411,456 421,995 

รวม 1,208,321,047 990,527,104 

ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 3 ราย จ านวน 
100.30 ล้านบาท 76.57 ล้านบาทและ 53.42 ล้านบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานขายตรงและขายตวัแทน
จ าหน่าย  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวน 3 ราย จ านวน 
39.17 ล้านบาท 36.17 ล้านบาทและ 28.55 ล้านบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานขายตรงและขายตัวแทน
จ าหน่าย  
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25. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ
กลุ่มบริษทัและพนกังานกลุ่มบริษทัได้ร่วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติั
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยหกัจากเงินเดือนของพนกังานจ านวนร้อยละ 2 - 15 ของเงินเดือน
และกลุ่มบริษทัจะจ่ายสมทบอีกส่วนหน่ึงไม่เกินร้อยละ 2 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีได้
จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามข้อก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดย
ผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต และจะจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่
ดว้ยกองทุนของกลุ่มบริษทั

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพเป็น
ค่าใช้จ่ายในงบการเงินรวมจ านวน 1.05 ล้านบาทและ 0.94 ล้านบาท ตามล าดบั และบริษทัรับรู้เงิน
สมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 0.66 ล้านบาทและ 0.59 ล้านบาท
ตามล าดบั

26. เงินปันผลจ่ำย
ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นและคณะกรรมการของบริษทัและบริษทัย่อยมีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ดงัน้ี

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564 

ช่ือบริษทั วนัที่ประชุม กำรจัดสรรก ำไร อตัรำ
หุ้นละ 

จ ำนวน วนัที่จ่ำย ทุนส ำรอง 
ตำมกฎหมำย 

(บำท) (บำท) (บำท) 
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์จ  ากดั (มหาชน) 29 เม.ย. 64 ปี 2563 0.034   20,398,575 28 พ.ค. 64 3,400,000 

11 ส.ค. 64 ปี 2564 0.120 71,999,736 10 ก.ย. 64 3,600,000 
92,398,311 7,000,000 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2563 

ช่ือบริษทั วนัที่ประชุม กำรจัดสรรก ำไร อตัรำ
หุ้นละ 

จ ำนวน วนัที่จ่ำย ทุนส ำรอง 
ตำมกฎหมำย 

(บำท) (บำท) (บำท) 
บริษทั ซคัเซสมอร์ บีอ้ิงค ์จ  ากดั (มหาชน) 26 ก.พ. 63 ปี 2562 0.062 27,900,000 9 มี.ค. 63 1,000,000 

 8 พ.ค. 63 ปี 2563 0.016 7,200,000 11 พ.ค. 63 400,000 
 31 ก.ค. 63 ปี 2563 0.036 16,200,000 6 ส.ค. 63 900,000 

51,300,000 2,300,000 

บริษทั ซคัเซส สปิริต จ  ากดั 17 เม.ย. 63 ปี 2562 7.00 7,000,000 17 เม.ย. 63 - 
30 มิ.ย. 63 ปี 2563 4.00 4,000,000 8 ก.ค. 63 - 
30 ก.ย. 63 ปี 2563 8.50 8,500,000 30 ก.ย. 63 - 

19,500,000 - 
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27. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน
27.1 กำรบริหำรควำมเส่ียงเกีย่วกับสินเช่ือ

ความเส่ียงเก่ียวกบัสินเช่ือ หมายถึง ความเส่ียงจากการท่ีคู่สัญญาไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดใน
สัญญา ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทัและบริษทัย่อย  บริษทัเช่ือวา่บริษทัไม่มีความเส่ียง
เก่ียวกับการกระจุกตวัของสินเช่ือ เน่ืองจากมีฐานลูกค้าอยู่จ  านวนมาก โดยการขายสินค้า 
ส่วนใหญ่เป็นการขายเงินสด 

การรับรู้มูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
หลงัหกัค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (ถา้มี) ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของความเส่ียง
ท่ีเกิดจากการใหสิ้นเช่ือ 

27.2 กำรบริหำรควำมเส่ียงเกีย่วกับอตัรำดอกเบีย้ 
ความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการท่ีอตัราดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงก่อให้เกิด
ผลเสียหายแก่การด าเนินงานของบริษทัในปีปัจจุบนัและปีต่อๆ ไป กลุ่มบริษทัคาดวา่จะไม่ได้
รับผลกระทบจากอตัราดอกเบ้ียท่ีเปล่ียนแปลงไปต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั เน่ืองจาก
เงินกูย้มืของกลุ่มบริษทัเป็นเงินกูย้มืระยะสั้น 

27.3 กำรบริหำรควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
ความรับผิดชอบสูงสุดในการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องข้ึนอยูก่บัคณะกรรมการซ่ึงได้
ก าหนดกรอบการบริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัการเงินทุนระยะ
สั้น ระยะกลาง และระยะยาว และขอ้ก าหนดการบริหารสภาพคล่องของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทั 
บริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องดว้ยการรักษาระดบัเงินทุนส ารอง วงเงินกูย้มืกบัธนาคาร และ
ทุนส ารองเพื่อการกูย้มืให้เพียงพอ โดยติดตามการคาดการณ์กระแสเงินสดและกระแสเงินสดท่ี
แทจ้ริงอยา่งต่อเน่ือง  

27.4 กำรบริหำรจัดกำรทุน 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของกลุ่มบริษทัและบริษทัเป็นไปเพื่อด ารงไวซ่ึ้งความสามารถใน
การด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูมี้ส่วนได้
เสียอ่ืน ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัและบริษทัมีการก าหนดกลยุทธ์ต่างๆเพื่อสนบัสนุนการด าเนิน
ธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ มีผลการด าเนินงานท่ีดีและฐานะการเงินท่ีมัน่คง รวมทั้งการบริหารและ
ด ารงโครงสร้างของทุนและตน้ทุนทางการเงินของทุนท่ีเหมาะสม 

276



28. กำรก ำหนดมูลค่ำยุติธรรม
นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทัก าหนดให้มีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมทั้ งสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลง
แลกเปล่ียนสินทรัพยห์รือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั

สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนีสิ้นทำงกำรเงินทีไ่ม่ได้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม
ตารางต่อไปน้ีแสดงการวิเคราะห์สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัด้วยมูลค่า
ยติุธรรมตามล าดบัของล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี

หน่วย : บำท 
งบกำรเงนิรวม 

2564 2563 
มูลค่ำ มูลค่ำ มูลค่ำ มูลค่ำ ล ำดบัช้ัน 

ตำมบัญชี ยุติธรรม ตำมบัญชี ยุติธรรม มูลค่ำยุตธรรม 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 563,623,879 563,623,879 468,184,973 468,184,973 ล าดบั 2 
ลูกหน้ีการคา้ 39,438,638 39,438,638 43,365,086 43,365,086 ล าดบั 2 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ 
เจา้หน้ีการคา้ 38,458,831 38,458,831 39,961,155 39,961,155 ล าดบั 2 
หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่า (รวมส่วนของหน้ีสิน 
ตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 48,961,960 48,961,960 52,741,700 52,741,700 ล าดบั 2 

หน่วย : บำท 
งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

2564 2563 

มูลค่ำ มูลค่ำ มูลค่ำ มูลค่ำ ล ำดบัช้ัน 

ตำมบัญชี ยุติธรรม ตำมบัญชี ยุติธรรม มูลค่ำยุตธรรม 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 469,616,149 469,616,149 391,334,567 391,334,567 ล าดบั 2 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่ 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 6,000,000 6,000,000 ล าดบั 2 

ลูกหน้ีการคา้ 33,925,568 33,925,568 32,313,307 32,313,307 ล าดบั 2 

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ 

เจา้หน้ีการคา้ 41,690,235 41,690,235 44,394,358 44,394,358 ล าดบั 2 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่า (รวมส่วนของหน้ีสิน 
ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 48,961,960 48,961,960 52,741,700 52,741,700 ล าดบั 2 
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เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัและบริษทัจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นหรือมีอตัรา
ดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัและบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

29. ภำระผูกพนั
บริษทัมีภาระผกูพนัตามสัญญาบริการระยะยาวส าหรับค่าบริหารจดัการซ่ึงมีระยะเวลา 2 - 3 ปี

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษทัมีค่าบริการขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตสรุปไดด้งัต่อไปน้ี

หน่วย : บำท 
ระยะเวลำทีเ่หลือ งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

2564  2563 
ไม่เกินหน่ึงปี 1,168,903 26,471,739 
เกินหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 1,898,829 851,760 
เกินหา้ปี - 617,760

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทับนัทึกค่าบริหารจัดการเป็นค่าใช้จ่ายใน 
งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจ านวน 28.32 ลา้นบาท และ 27.01 ลา้นบาท ตามล าดบั 

30. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน
เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั คร้ังท่ี 1/2565 มีมติอนุมติัการจ่าย
เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 แก่ผูถื้อหุน้สามญัในอตัราหุ้นละ 0.17 บาท
รวมเป็นจ านวนเงิน 102.00 ลา้นบาท พร้อมทั้งจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 6.55 ลา้นบาท

31. กำรอนุมัติงบกำรเงิน
งบการเงินน้ีได้รับการอนุมตัิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการบริษทัเมื่อวนัที่  23 กุมภาพนัธ์
2565
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสูงสุดในสายงานบญัชีและการเงิน 
ผูท่ี้ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานุการบริษทั 

 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 

ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครวัระหว่าง 
กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

1. นายณรงคฤ์ทธ์ิ  ถาวรวิศิษฐพร 
ต าแหน่ง : 

• ประธำนกรรมกำรบรษิทั 
• กรรมกำรอสิระ 
• กรรมกำรตรวจสอบ 

 
 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่20 กุมภำพนัธ ์2562 
 

69 • ปรญิญำโท  สำขำบรหิำรธุรกจิ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

• ปรญิญำตร ี สำขำวศิวกรรมไฟฟ้ำ  
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

 
 
 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีการเป็น
กรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 

• Directors Certification Program  
(DCP)  รุ่น 166/2012  

• Director Leadership 
Certification Program (DLCP) 
รุ่นที ่3/2021 
 

 
 
 
 
  

-ไมม่-ี -ไมม่-ี ด ารงต าแหน่งบริษทัจดทะเบียนอ่ืน จ านวน 2 แห่ง  

ปี 2561-ปัจจุบนั 
 
 

ประธำนกรรมกำรบรษิทั 
กรรมกำรอสิระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิทั เอสทซี ี
คอนกรตี โปรดกัท ์
จ ำกดั (มหำชน) 

ปี 2559-ปัจจุบนั 
 
 

ประธำนกรรมกำรบรษิทั 
กรรมกำรอสิระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บรษิทั ซ ีเอ แซต 
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 

ด ารงต าแหน่งบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั  -ไม่มี- 

ด ารงต าแหน่งบริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน  จ านวน 1 แห่ง 

ปี 2558-ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรอสิระ 
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
 

บรษิทั ดำคอน  
อนิสเป็คชัน่  
เทคโนโลยสี ์จ ำกดั 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 

ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครวัระหว่าง 
กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

2. นายแพทยสิ์ทธวีร ์เกียรติชวนันต ์
ต าแหน่ง : 

• รองประธำนกรรมกำรบรษิทั 
• ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
• กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนั 

 
 
 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่20 กุมภำพนัธ ์2562 
 

56 • ปรญิญำตร ีสำขำแพทยศำสตร ์
บณัฑติ ศริริำชพยำบำล 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

• แพทยผ์ูเ้ชีย่วชำญดำ้นห ูคอ จมกู  
ศริริำชพยำบำล 
มหำวทิยำลยัมหดิล 

 
 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีการเป็น
กรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 

• Directors Certification Program  
(DCP)  รุ่น 264/2018  

 

หลกัสตูรอ่ืน : 

• หลกัสตูรกำรบรหิำรโรงพยำบำล 
คณะสำธำรณสุขศำสตร ์
มหำวทิยำลยัมหดิล 

• หลกัสตูรเวชศำสตรผ์วิพรรณ 
สถำบนัเวชศำสตรส์ุขภำพและ
ผวิพรรณ  
มหำวทิยำลยัแมฟ้่ำหลวง 
  

30.75 
 

คู่สมรส 
4.20 

คู่สมรสของ 
 นำงสำวกมลทพิย ์
เกยีรตชิวนนัต ์

ด ารงต าแหน่งบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  -ไม่มี-  

ด ารงต าแหน่งบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั  จ านวน 4 แห่ง 

ปี 2563-ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรบรษิทั 
 

บรษิทั เอสซเีอม็  
อนิโนเวทฟี จ ำกดั 

ปี 2561-ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรบรษิทั 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

SCM Spirit 
(Myanmar) Co., Ltd. 

ปี 2560-ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรบรษิทั 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

บรษิทั ซคัเซส สปิรติ 
จ ำกดั 

ปี 2558-ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรบรษิทั 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

บรษิทั ซคัเซสมอร ์ 
บอีิ้งค ์แลบ็บอรำทอรี ่
จ ำกดั 

ด ารงต าแหน่งบริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน  -ไม่มี- 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 

ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครวัระหว่าง 
กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

3. นายนพกฤษฎ์ิ  นิธิเลิศวิจิตร 
ต าแหน่ง : 

• รองประธำนกรรมกำรบรษิทั 
• รองประธำนกรรมกำรบรหิำร 
• กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 

• ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
• ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
• กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนั 
 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่20 กุมภำพนัธ ์2562 
 
• รกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนตลำด 
• รกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนธุรกจิ
ต่ำงประเทศ 

 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่14 กนัยำยน 2564 

 
 

 
 

57 • ปรญิญำโท สำขำบรหิำรธุรกจิ 
(กำรจดักำรกำรเงนิ)  
สถำบนับณัฑติ 
พฒันบรหิำรศำสตร ์

• ปรญิญำตรสีำขำบรหิำรธุรกจิ 
(กำรตลำด)  
มหำวทิยำลยัรำมค ำแหง 

 
 
 
 
 
 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีการเป็น
กรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 

• Directors Certification Program 
(DCP) รุ่น 264/2018  

 

 
 
 
 

23.10 
 

คู่สมรส 
0.10 

 
บุตรทีย่งั 
ไมบ่รรล ุ
นิตภิำวะ 

0.04 
 

-ไมม่-ี ด ารงต าแหน่งบริษทัจดทะเบียนอ่ืน  -ไม่มี-  

ด ารงต าแหน่งบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั  จ านวน 4 แห่ง 
ปี 2563-ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรบรษิทั 
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

บรษิทั เอสซเีอม็  
อนิโนเวทฟี จ ำกดั 

ปี 2561-ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรบรษิทั 
 

SCM Spirit 
(Myanmar) Co., Ltd. 

ปี 2560-ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรบรษิทั 
 

บรษิทั ซคัเซส สปิรติ 
จ ำกดั 

ปี 2558-ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรบรษิทั 
 

บรษิทั ซคัเซสมอร ์ 
บอีิ้งค ์แลบ็บอรำทอรี ่
จ ำกดั 

ด ารงต าแหน่งบริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน จ านวน 2 แห่ง 

ปี 2563-ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรบรษิทั 
 

บรษิทั เรยีล เมจคิ  
จ ำกดั 

ปี 2561-ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรบรษิทั 
 

บรษิทั แชมป์  
เวลตี้เนส ลอนดรี ้
จ ำกดั 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 

ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครวัระหว่าง 
กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

4. ผศ. ดร.กญัญารตัน์  สานโอฬาร 
ต าแหน่ง : 

• กรรมกำรอสิระ 
• ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
• กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำ
ค่ำตอบแทน 

• กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่20 กุมภำพนัธ ์2562 
 

41 • Doctor of Philosophy (Ph.D.) in 
Accounting, The University of 
New South Wales, Australia 

• บรหิำรธุรกจิมหำบณัฑติ 
สำขำวชิำกำรเงนิ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

• บญัชบีณัฑติ  
(เกยีรตนิิยมอนัดบัหนึ่ง) 
สำขำวชิำระบบสำรสนเทศ 
ทำงกำรบญัช ี 
จุฬำลงกรณ์มหำวทิยำลยั 

• ผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญำต CPA 
Thailand และ CPA Australia 
 

 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีการเป็น
กรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 

• Directors Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 123/2016  

 

 
 

0.03 -ไมม่-ี ด ารงต าแหน่งบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   -ไม่มี-  
ด ารงต าแหน่งบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั   -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งบริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน  -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งอ่ืน  จ านวน 1 แห่ง 
ปี 2551-ปัจจุบนั 
 

อำจำรยป์ระจ ำ 
คณะพำณชิยศำสตรแ์ละ 
กำรบญัช ี

จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 

ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครวัระหว่าง 
กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

5. นายสหศกัย ์ศรีสรรพางศ ์
ต าแหน่ง : 

• กรรมกำรอสิระ 
• ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

• กรรมกำรตรวจสอบ 
 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่20 กุมภำพนัธ ์2562 
 

59 • ปรญิญำโท สำขำกฎหมำย 
ระหว่ำงประเทศ  
Golden Gate University, 
San Francisco, USA 

• ปรญิญำตรนีิตศิำสตรบ์ณัฑติ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

 

 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีการเป็น
กรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 

• Directors Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 156/2019  

 

หลกัสตูรอ่ืน : 

• วุฒบิตัรธุรกจิศกึษำ  
ดำ้นธุรกจิระหว่ำงประเทศ จำก 
มหำวทิยำลยัแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย 
ณ ลอสแองเจลิลสิ, สหรฐัอเมรกิำ 

• วุฒบิตัรธุรกจิศกึษำ  
ดำ้นกฎหมำยธุรกจิ จำก 
มหำวทิยำลยัแห่งรฐัแคลฟิอรเ์นีย 
ณ ลอสแองเจลิลสิ, สหรฐัอเมรกิำ 

 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี ด ารงต าแหน่งบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   -ไม่มี-  

ด ารงต าแหน่งบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั   -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งบริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน   จ านวน 3 แห่ง 

ปี 2560-ปัจจุบนั 
 

ทีป่รกึษำ 
 

บรษิทั เอส เอส พ ี
ลอวเ์ซน็เตอร ์จ ำกดั 

ปี 2562-ปัจจุบนั 
 

ทีป่รกึษำ บรษิทั เทคโนเปีย 
จ ำกดั 

ปี 2563-ปัจจุบนั 
 

ทีป่รกึษำ บรษิทั ฟินโนลำร ์
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 

ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครวัระหว่าง 
กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

6. ดร.วิจิตร เตชะเกษม 
ต าแหน่ง : 

• กรรมกำรอสิระ 
• กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่20 กุมภำพนัธ ์2562 
 

58 • ปรญิญำเอก สำขำพฒันำองคก์ร 
และกำรปฏริปูองคก์ร  
Cebu Doctors University, 
Philippines 

• ปริญญำโท สำขำบริหำรธุรกิจ 
Oklahoma City University, 
USA. 

• ปรญิญำตร ีสำขำเศรษฐศำสตร ์
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

 
 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีการเป็น
กรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 

• Directors Certification Program 
(DCP) รุ่น 32/2003  
 
 
 
 
 
  

- ไมม่ ี -ไมม่-ี ด ารงต าแหน่งบริษทัจดทะเบียนอ่ืน จ านวน 1 แห่ง  

ปี 2538-ปัจจุบนั 
 
 

กรรมกำรบรษิทั 
ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บรษิทั ฟิลเตอร ์วชิ ัน่ 
จ ำกดั (มหำชน) 

ด ารงต าแหน่งบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั  -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งบริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน  จ านวน 4 แห่ง 

ปี 2560-ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรบรษิทั 
กรรมกำรผูจ้ดักำร 

บรษิทั ไฮ เฮลธแ์คร ์
เซน็เตอร ์จ ำกดั 

ปี 2558-ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรบรษิทั 
 

บรษิทั เมดคิอล วชิ ัน่ 
จ ำกดั 

ปี 2558-ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรบรษิทั 
 

บรษิทั เคท ีเมดคิอล
เซอรว์สิ จ ำกดั 

ปี 2534-ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรบรษิทั 
 

บรษิทั เออรว์งิ  
คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั 

   
   
   

 



 
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                                                                                     เอกสำรแนบ 1  

285 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 

ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครวัระหว่าง 
กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

7. นางสาวกมลทิพย ์  เกียรติชวนันต ์
ต าแหน่ง : 

• กรรมกำรบรษิทั 
 

 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่20 กุมภำพนัธ ์2562 
 
 
 

54 • ปรญิญำตร ีสำขำบรหิำรธุรกจิ 
(กำรตลำด) มหำวทิยำลยักรุงเทพ 

 
 
 
 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีการเป็น
กรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 

• Directors Accreditation 
Program (DAP) รุ่น 150/2018  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.20 
 

คู่สมรส 
30.75 

คู่สมรสของ  
นำยแพทยส์ทิธวรี ์
เกยีรตชิวนนัต ์

ด ารงต าแหน่งบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   -ไม่มี-  

ด ารงต าแหน่งบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั   -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งบริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน   -ไม่มี- 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 

ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครวัระหว่าง 
กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

8. นายณิชกลุ  ก้องภวิศฐากรู 
ต าแหน่ง : 

• กรรมกำรบรหิำร 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่12 พฤศจกิำยน 2563 
 
• ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนทรพัยำกรบุคคล
และก ำกบัดแูลกจิกำร 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่1 มถุินำยน 2564 
 
• ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนอ ำนวยกำร 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่1 ตุลำคม 2562- 
วนัที ่31 พฤษภำคม 2564 
 
• ผูอ้ ำนวยกำรสำยต่ำงประเทศ 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่23 กุมภำพนัธ ์2559 - 
วนัที ่30 กนัยำยน 2562 
 

41 • ปรญิญำโท สำขำกำรจดักำร 
กำรตลำด  
The Manchester Metropolitan 
University 

• ปรญิญำตร ีสำขำกำรจดักำรธุรกจิ
ระหว่ำงประเทศ 
มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั 

 
 
 
 

การอบรมบทบาทหน้าท่ีการเป็น
กรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 

• Company Secretary Program 
(CSP) รุน่ที ่104/2019  

 

 
 
 

 
 
 
 

0.04 -ไมม่-ี ด ารงต าแหน่งบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   -ไม่มี-  

ด ารงต าแหน่งบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั   -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งบริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน   -ไม่มี- 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 

ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครวัระหว่าง 
กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

9. นางสาวธิติมาพร ป่ินทอง 
ต าแหน่ง : 

• รกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนขำย 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่14 กนัยำยน 2564 
 
• ผูจ้ดักำรอำวุโสฝ่ำยขำย 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่1 มกรำคม 2563 

 

40 • ปรญิญำตร ี 
สำขำคอมพวิเตอรธ์ุรกจิ 
มหำวทิยำลยัอสีเทริน์เอเชยี 
 

0.002  -ไมม่-ี ด ารงต าแหน่งบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   -ไม่มี-  

ด ารงต าแหน่งบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั   -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งบริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน   -ไม่มี- 
 

10. นายพงษ์นรินทร ์กระแสรน์าค 
ต าแหน่ง : 

• รกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำน
ปฏบิตักิำร 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่1 ตุลำคม 2564 
 
• ผูจ้ดักำรอำวุโสฝ่ำยบรหิำรคลงัสนิคำ้ 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่8 กุมภำพนัธ ์2564 

 
 
 
 

44 • ปรญิญำตร ี 
สำขำเทคโนโลยเีครือ่งกล 
สถำบนัรำชฏชัรำชนครนิทร์ 

 

0.0003 -ไมม่-ี ด ารงต าแหน่งบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   -ไม่มี-  

ด ารงต าแหน่งบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั   -ไม่มี- 

ด ารงต าแหน่งบริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน   -ไม่มี- 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 

ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครวัระหว่าง 
กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

11. นางสาวกณัฐ์ฎาปกรณ์ อฏัฐากมล 
ต าแหน่ง : 
 

• รกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนบญัชแีละ
กำรเงนิ (CFO) 
 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่1 กนัยำยน 2564 
 

• ผูจ้ดักำรอำวุโสฝ่ำยบญัช ี
• ผูค้วบคุมดแูลกำรท ำบญัช ี
 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่1 ธนัวำคม 2560 
 
 

 
 

38  • ปรญิญญำตร ีสำขำกำรบญัช ี
มหำวทิยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคล
กรุงเทพ 

 

หลกัสตูรอ่ืน : 

• หลกัสตูร Orientation Course - 
CFO Focus on Financial 
Reporting Class 1/2561  
สภำวชิำชพีบญัชใีนพระบรม
รำชปูถมัภ ์ร่วมกบัส ำนกังำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์

 

การอบรมพฒันาความรู้ต่อเน่ือง
ด้านบญัชี 

• Financial Model 1-
Fundamentals of Finance  
รุ่นที ่1/62 จ ำนวน 12 ชัว่โมง 

• กำรบนัทกึบญัชรีำยไดแ้ละค่ำใชจ้ำ่ย 
ผลกระทบต่อกำรค ำนวณก ำไรสุทธ ิ
จ ำนวน 6 ชัว่โมง 

• ขอ้ควรระวงัในกำรยืน่งบกำรเงนิ
ปี 2564 และกำรเตรยีมควำม
พรอ้มส ำหรบัน ำส่งงบกำรเงนิปี 
2565 
จ ำนวน 6 ชัว่โมง 

0.01 -ไมม่ ี- ด ารงต าแหน่งบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   -ไม่มี-  

ด ารงต าแหน่งบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั   -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งบริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน   -ไม่มี- 
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ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 

ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครวัระหว่าง 
กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

12. นางสาวชญัณัชชา  แก้วศภุหิรญั 
ต าแหน่ง : 
• ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงนิ 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่18 กรฏำคม 2562 

38 • ปริญญำตรี สำขำเศรษฐศำสตร์
ธุรกจิ มหำวทิยำลยัศรปีทุม 
 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี ด ารงต าแหน่งบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   -ไม่มี-  

ด ารงต าแหน่งบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั   -ไม่มี- 
ด ารงต าแหน่งบริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน   -ไม่มี- 
 

13. นางธาริกา  ฐานณกรวชัร ์
ต าแหน่ง : 

• ผูจ้ดักำรอำวุโสฝ่ำยนกัลงทุนสมัพนัธ์ 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่24 สงิหำคม 2563 
 

• เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำร 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่9 กนัยำยน 2563 
 

• เลขำนุกำรบรษิทั 
• เลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่12 พฤศจกิำยน 2563 
 

• เลขำนุกำรคณะกรรมกำรสรรหำและ
พจิำรณำค่ำตอบแทน 

วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่26 กุมภำพนัธ ์2564 
 

• เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่11 สงิหำคม 2564 

51 • ปรญิญำตร ีสำขำบญัช ี
มหำวทิยำลยักรุงเทพ 

 
การอบรมบทบาทหน้าท่ีการเป็น
กรรมการของสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย 
(IOD) : 

• Company Secretary Program 
(CSP) รุน่ที ่7/2004  

 

0.04  -ไมม่-ี ด ารงต าแหน่งบริษทัจดทะเบียนอ่ืน   -ไม่มี-  

ด ารงต าแหน่งบริษทัท่ีเก่ียวข้องกนั   -ไม่มี- 

ด ารงต าแหน่งบริษทัอ่ืนท่ีมิใช่บริษทัจดทะเบียน   -ไม่มี- 

ประสบการณ์ต าแหน่งเลขานุการบริษทั 
ปี 2557 – สงิหำคม 2563    เลขำนุกำรบรษิทั 
                                   บมจ. แคปปิทอล เอน็จเินียริง่ เน็ตเวริค์ และ 
                                   บรษิทัย่อยทีจ่ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 
                                   จ ำนวน 2 แห่ง และบรษิทัในกลุ่มฯ 
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หมายเหต ุ: 1. คณะกรรมกำรบรษิทั ล ำดบัที ่1-7  และ กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนั  ล ำดบัที ่2-3 
  2. ผูบ้รหิำร ล ำดบัที ่2-3 และ ล ำดบัที ่8-12   

3. ผูร้บัผดิชอบสงูสุดสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ (CFO) ล ำดบัที ่11 และ ผูค้วบคุมดแูลกำรท ำบญัช ีล ำดบัที ่11 และ ผูด้แูลดำ้นกำรเงนิ ล ำดบัที ่12 
  4. เลขำนุกำรบรษิทั ล ำดบัที ่13 
  5. คณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรและเลขำนุกำรบรษิทั รวมทัง้หมด 13 ท่ำน   

- ไมม่ขีอ้พพิำททำงกฎหมำย ในช่วง 5 ปีทีผ่่ำนมำ   
- ไมม่ปีระวตักิำรกระท ำควำมผดิอำญำในควำมผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท ำโดยทุจรติ ในช่วง 5 ปีทีผ่่ำนมำ 

- ไมม่ปีระวตักิำรท ำรำยกำรทีอ่ำจเกดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทั ในช่วง 5 ปีทีผ่่ำนมำ 
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                                  รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ  ผู้บริหาร  และผูมี้อ านาจควบคมุ ด ารงต าแหน่งในบริษทัย่อย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือบริษทั 
SCM 

บริษทัยอ่ย 
รายช่ือกรรมการและผูบ้ริหาร SPT SML SPM SMI 

1. นำยณรงคฤ์ทธิ ์ ถำวรวศิษิฐพร  
B 
C 

- - - - 

2. นำยแพทยส์ทิธวรี ์ เกยีรตชิวนนัต ์  
 

 
A 

 
A 

A 

 
 

 
3. นำยนพกฤษฏิ ์ นิธเิลศิวจิติร  

 
 
 
D 

A A A    
A 

4. ผศ. ดร. กญัญำรตัน์ สำนโอฬำร  
B 
D 
F 

- - - - 

5, นำยสหศกัย ์ ศรสีรรพำงศ ์  
B 
C 

- - - - 

6. ดร. วจิติร เตชะเกษม B 
F 

- - - - 

7. นำงสำวกมลทพิย ์ เกยีรตชิวนนัต ์ A - - - - 
8. นำยณิชกุล กอ้งภวศิฐำกรู E  

 
- - - - 

9. นำงสำวธติมิำพร ป่ินทอง  - - - - 
10. นำยพงษ์นรนิทร ์ กระแสรน์ำค  - - - - 
11. นำงสำวกณัฐฏ์ำปกรณ์ อฏัฐำกมล  - - - - 
12. นำงสำวชญัณชัชำ แกว้ศุภหริญั  - - - - 
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หมายเหต ุ: ช่ือบริษทั 
SCM = บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิ้งค ์จ ำกดั (มหำชน) 
SPT = บรษิทั ซคัเซส สปิรติ จ ำกดั 
SML = บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิ้งค ์แลบ็บอรำทอรี ่จ ำกดั 
SPM = SCM Spirit (Myanmar) Co., Ltd. 
SMI = บรษิทั เอสซเีอม็ อนิโนเวทฟี จ ำกดั 

 
 
 
 

หมายเหต ุ: ช่ือต าแหน่ง   
 = ประธำนกรรมกำรบรษิทั A = กรรมกำรบรษิทั  = ผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนทรพัยำกรบุคคลและก ำกบัดแูลกจิกำร 
 = รองประธำนกรรมกำรบรษิทั B = กรรมกำรอสิระ  = รกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนขำยและผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยขำย 
 = ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ C = กรรมกำรตรวจสอบ  = รกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนปฏบิตักิำรและผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยบรหิำรคลงัสนิคำ้ 
 = ประธำนกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน D = กรรมกำรสรรหำและพจิรณำค่ำตอบแทน  = รกัษำกำรผูอ้ ำนวยกำรสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ (CFO)  
 = ประธำนกรรมกำรบรหิำร E = กรรมกำรบรหิำร         และผูจ้ดักำรอำวุโสฝ่ำยบญัชแีละผูค้วบคุมดแูลกำรท ำบญัช ี
 = รองประธำนกรรมกำรบรหิำร F = กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  = ผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรเงนิ 
 = ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง   
 = ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร   
 = กรรมกำรผูจ้ดักำร   
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รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการของบริษทัย่อย 
 

 
หมายเหต ุ: ช่ือต าแหน่ง 
 = ประธำนกรรมกำรบรษิทั 
 = รองประธำนกรรมกำรบรษิทั 
 = ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
 = กรรมกำรผูจ้ดักำร 
 = กรรมกำรบรษิทั 

 
 

รายช่ือกรรมการบริษทัย่อย 
บจก.  

ซคัเซส สปิริต 
บจก.  

ซคัเซสมอร ์บีอ้ิงค ์
แลบ็บอราทอรี ่

SCM Spirit 
(Myanmar) 
Co., Ltd. 

บจก.  
เอสซีเอม็  
อินโนเวทีฟ 

1. นำยแพทยส์ทิธวรี ์ เกยีรตชิวนนัต ์  
 

 
 

 
  

 

2. นำยนพกฤษฏิ ์ นิธเิลศิวจิติร     
 

3. นำยกฤตภนธ ์ ธรีชนิคุณ - - -  
4. นำยประมุข วงศธ์นะเกยีรต ิ - -  - 
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รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั (Compliance) 
 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 

ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครวัระหว่าง 
กรรมการ/ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

นายศิริศกัด์ิ มานิตคณุาการ 
 
ต าแหน่ง : 
หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 

 
 
 

47 • ปรญิญำโท บรหิำรธุรกจิ
มหำบณัฑติ บณัฑติวทิยำลยั 
มหำวทิยำลยัพำยพั เชยีงใหม ่

• ปรญิญำตร ีบญัช ีคณะบญัชี
กำรเงนิและกำรธนำคำร 
มหำวทิยำลยัพำยพั เชยีงใหม ่

ประกาศนียบตัร : 
• ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบ 
ภำยในสำกล (CIA) 

• Certification in Risk 
Management Assurance 
(CRMA) 

• ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบ 
ภำยในของประเทศไทย 
(CPIAT) 

หลกัสตูรการอบรม : 
• Director Accreditation Program 

(DAP) รุน่ที ่184/2021สมำคม
ส่งเสรมิสถำบนักรรมกำรบรษิทั
ไทย (IOD) 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี ปี 2561-ปัจจุบนั 
 

กรรมกำรผูจ้ดักำร บรษิทั อสีบำรค์อร์
เปอรเ์รชัน่ จ ำกดั 

ปี 2564-ปัจจุบนั 
 
 

กรรมกำรตรวจสอบ บรษิทั ฮนิซซิ ึ
(ประเทศไทย) จ ำกดั 
(มหำชน) 

วำระด ำรง
ต ำแหน่งปี 
2565-2566 

กรรมกำรกลำง สมำคมผูต้รวจสอบ
ภำยใน แห่งประเทศ
ไทย 

ปี 2554-2561 หวัหน้ำหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 

ธนำคำรกรุงไทยจ ำกดั 
(มหำชน) 

ปี 2554 เจำ้หน้ำทีต่รวจสอบภำยใน
ระดบั 5  

โรงงำนยำสบู 
กระทรวงกำรคลงั 

ปี 2553 ผูช้่วยผูจ้ดักำรตรวจสอบ
ภำยใน 

บรษิทั ฤธำ จ ำกดั 

ปี 2550-2553 หวัหน้ำหน่วยตรวจสอบ
ภำยใน 

มลูนิธสิภำกำชำดไทย 

ปี 2547-2550 ผูจ้ดักำรแผนกตรวจสอบ
ภำยใน 

บรษิทั ชยัพฒันำขนส่ง
เชยีงใหม ่จ ำกดั 

ปี 2541-2547 เจำ้หน้ำทีต่รวจสอบภำยใน ส ำนกัตรวจสอบภำยใน 
มหำวทิยำลยัเชยีงใหม ่
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หวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั  
 หวัหน้ำงำนก ำกบัดูแลกำรปฏบิตังิำนของบรษิทัฯ มหีน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบในกำรเป็นศนูยก์ลำงกำรก ำกบัดแูลกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัและกลุ่มบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย 
กฎระเบยีบ และขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนทำงกำรทีเ่กีย่วขอ้ง และท ำหน้ำทีร่่วมกบัเลขำนุกำรบรษิทั เพื่อมหีน้ำทีร่บัผดิชอบก ำกบัดแูลกำรปฏบิตัขิองบรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบั
ดูแลกจิกำรทีด่ ีระเบยีบขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ นโยบำยบรษิทัฯ กฎหมำยและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง อำท ิพระรำชบญัญัตหิลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศของส ำนักงำน ก.ล.ต.  
พระรำชบญัญตับิรษิัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 เป็นต้น ให้ค ำปรกึษำแก่คณะกรรมกำรบรษิทั และผู้บรหิำรในเรื่องที่ต้องปฏบิตัติำมกฎเกณฑ ์ติดตำมใหค้ณะกรรมกำร ผู้บรหิำร และ
พนกังำนปฏบิตัอิย่ำงถูกตอ้ง รวมถงึตดิตำมกฎเกณฑใ์หม่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ  
 
 

ช่ือ-สกลุ/ต าแหน่ง 
 

อายุ 
(ปี) 

คณุวฒิุทางการศึกษา 

สดัส่วนการ 
ถือหุ้น 

ในบริษทัฯ 
(ร้อยละ) 

ความสมัพนัธ์ทาง 
ครอบครวัระหว่าง 

ผูบ้ริหาร 

ประสบการณ์ 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง บริษทั 

นายอมัรินทร ์  สทุศัน์ ณ อยธุยา 
ต าแหน่ง : 

• ผูช้่วยผูจ้ดักำรฝ่ำยก ำกบัดแูลกจิกำร 
 

 
 
วนัท่ีได้รบัการแต่งตัง้ : 
วนัที ่1 มกรำคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 • นิตศิำสตรบณัฑติ 
มหำวทิยำลยัหอกำรคำ้ไทย 

•  อยู่ระหว่ำงกำรศกึษำระดบั 
ปรญิญำโท คณะนิตศิำสตร ์ 
สำขำกฎหมำยธุรกจิ 
มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร ์

• อยู่ระหว่ำงกำรศกึษำระดบั 
เนตบิณัฑติไทย 

 

หลกัสตูรการอบรบ : 

• ใบอนุญำตใหเ้ป็นทนำยควำม 
รุ่นที ่45 

• หลกัสตูรผูท้ ำค ำรบัรองลำยมอืชือ่
และรบัรองเอกสำร  
รุ่นที ่26 สภำทนำยควำม 
 

-ไมม่-ี -ไมม่-ี ปี 2560 - ปัจจุบนั ผูช้่วยผูจ้ดักำร 
ฝ่ำยก ำกบัดแูลกจิกำร 

บรษิทั ซคัเซสมอร ์ 
บอีิ้งค ์จ ำกดั (มหำชน) 

ปี 2558 - 2559 เจำ้หน้ำทีฝ่่ำยกฎหมำย บรษิทั ซคัเซสมอร ์ 
บอีิ้งค ์จ ำกดั 
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ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจและรายละเอียดเก่ียวกบัรายการประเมินราคาทรพัยสิ์น 
 

1. บริษทัฯ รายการสินทรพัยท่ี์ใช้ในการประกอบธรุกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

รายการ บริษทั 
มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

(1) สินทรพัยถ์าวรหลกั     
 - ทีด่นิ SCM 1.37 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
   SMI 5.72 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
  รวม  7.09   
 - อำคำร SCM 3.22 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
   SMI 37.39 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
  รวม  40.61   
 - สว่นปรบัปรุงอำคำรเช่ำ SCM 11.19 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
   SML 0.12 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
   SMI 0.49 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
  รวม  11.80   
 - เครื่องมอืเครื่องใช ้ SCM 0.82 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
   SML 0.02 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
   SPT 0.03 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
   SMI 8.21 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
  รวม  9.08   
 - เครื่องตกแต่งและเครื่องใชส้ ำนกังำน SCM 4.74 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
   SML 0.23 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
   SPT 0.12 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
   SMI 0.50 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
  รวม  5.59   
 - คอมพวิเตอร ์ SCM 3.39 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
   SML 0.01 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
   SPT 0.30 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
   SMI 0.10 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
  รวม  3.80   
 - ยำนพำหนะ SCM 4.88 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
  รวม  4.88   
  รวมสินทรพัยถ์าวรหลกั  82.85   
(2) สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน     
 - โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ SCM 10.74 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
   SPT 2.70 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
  รวม  13.44   
 - โปรแกรมคอมพวิเตอรร์ะหว่ำงตดิตัง้ SCM 7.19 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
  รวม  7.19   
 - กำรซือ้ธุรกจิ SCM 115.81 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
  รวม  115.81   
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รายการ บริษทั 
มูลค่าสุทธิ 
(ล้านบาท) 

ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ ภาระผกูพนั 

 - ค่ำควำมนิยม SCM 1.07 เป็นเจำ้ของกรรมสทิธิ ์ ปลอดภำระผกูพนั 
  รวม  1.07   
  รวมสินทรพัยที์ไ่ม่มีตวัตน  137.51   
(3)  เครือ่งหมายการค้า 

บริษัทฯ ได้จดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำกับกรมทรัพย์สินทำงปัญญำ กระทรวงพำณิชย์ โดยมีรำยละเอียด 
ดงัต่อไปนี้   
 

เครื่องหมายการค้า รปูภาพ รายการสินค้า 
ทะเบียน
เลขท่ี 

วนัท่ีจด
ทะเบียน 

วนัท่ีส้ินอาย ุ

1. ORYSAMIN 
 

 ผลติภณัฑ ์
อำหำรเสรมิ 

181104678 2 ก.ย. 2559 1 ก.ย. 2569 

2. EASE 
 

 ผลติภณัฑ ์
ครมีอำบน ้ำ 

171135644 27 ส.ค. 2557 26 ส.ค. 2567 

3. FN FAIRNEZZ  ผลติภณัฑ์
เครือ่งส ำอำง 

171121516 28 ธ.ค. 2558 27 ธ.ค. 2568 

4. NUTRINAL SQUARE 
 

 ผลติภณัฑ ์
อำหำรเสรมิ 

171121513 28 ธ.ค. 2558 27 ธ.ค. 2568 

5. BODY CHEER 
 

 ผลติภณัฑ ์
ของใชส้ว่นตวั 

ค410686 18 ก.ค. 2556 17 ก.ค. 2566 

6. NUTRIGA 
 

 ผลติภณัฑ ์
อำหำรเสรมิ 

ค406730 27 ส.ค. 2557 26 ส.ค. 2567 

7. PHYTOVY 
  

ผลติภณัฑ ์
อำหำรเสรมิ 

 

ค404837 27 ส.ค. 2557 27 ส.ค. 2567 

8. NUTRINAL 
 

 ผลติภณัฑ ์
อำหำรเสรมิ 

ค404828 18 ก.ค. 2556 17 ก.ค. 2566 

9. DEWY 
 

 ผลติภณัฑ ์
บ ำรุงผวิกำย 

ค404846 27 ส.ค. 2557 27 ส.ค. 2567 

10. NUTRINAL COFFEE 
 

 ผลติภณัฑ ์
กำแฟ 

ค404827 18 ก.ค. 2556 17 ก.ค. 2566 

11. ULTIMATCH 
 

 ผลติภณัฑ ์
ระงบักลิน่กำย 

ค404835 18 ก.ค. 2556 17 ก.ค. 2566 

12. S VERA 
 

 ผลติภณัฑ ์
อำหำรเสรมิ 

ค404836 27 ส.ค. 2557 26 ส.ค. 2567 

13. S VERA 
 

 ผลติภณัฑ ์
บ ำรุงผวิกำย 

161105551 27 ส.ค. 2557 26 ส.ค. 2567 

14. SUCCESSMORE 
Inspiration for your Being 
 

 
ผลติภณัฑ ์
อำหำรเสรมิ 

ค398153 18 ก.ค. 2556 17 ก.ค. 2566 

15. SUCCESSMORE 
Inspiration for your Being 
 
 

 ผลติภณัฑ ์
กำแฟ 

ค398154 18 ก.ค. 2556 17 ก.ค. 2566 
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เครื่องหมายการค้า รปูภาพ รายการสินค้า 
ทะเบียน
เลขท่ี 

วนัท่ีจด
ทะเบียน 

วนัท่ีส้ินอาย ุ

16. FILLYMOR 
 

 ผลติภณัฑ ์
อำหำรเสรมิ 

ค393926 18 ก.ค. 2556 17 ก.ค. 2566 

17. COVERMOR 
 

 ผลติภณัฑ ์
อำหำรเสรมิ 

ค393958 18 ก.ค. 2556 17 ก.ค. 2566 

18. MORES 
 

ผลติภณัฑ ์
อำหำรเสรมิ 

ค393879 18 ก.ค. 2556 17 ก.ค. 2566 

19. FALITY  ผลติภณัฑ ์
ท ำควำมสะอำด

ร่ำงกำย 

191106969 8. ธ.ค. 2560 8 ธ.ค. 2570 

20. ALKAMAG 
 
 
 
 

 ผลติภณัฑ ์
เครือ่งกรองน ้ำแร ่

180135687 24 ต.ค. 2561 23 ต.ค. 2571 

21. ANADRA 
 
 

 ผลติภณัฑ ์
บ ำรุงผวิหน้ำ 

201109577 24 ต.ค. 2561 23 ต.ค. 2571 

22. BENFITE’ Total care 
mount wash 
 

 ผลติภณัฑ ์
ของใชส้ว่นตวั 

201110580 24 ต.ค. 2561 23 ต.ค. 2571 

23. BENFITE’ Mouth spray 
 
 

 
ผลติภณัฑ ์

ของใชส้ว่นตวั 
201110537 24 ต.ค. 2561 23 ต.ค. 2571 

24. FIZZY 
 

 ผลติภณัฑ ์
บ ำรุงผวิหน้ำ 

201109560 24 ต.ค. 2561 23 ต.ค. 2571 

25. GIENA 
 

ผลติภณัฑ ์
ท ำควำมสะอำด 

ร่ำงกำย 

201109586 24 ต.ค. 2561 23 ต.ค. 2571 

26. Successmore  
(ส ำหรบัผลติภณัฑ ์
Radiwise) 

 
ผลติภณัฑ์
เครือ่งมอื 
ป้องกนัรงัส ี

201110545 24 ต.ค. 2561 23 ต.ค. 2571 

27. PROTRI PRO 
 
 

 ผลติภณัฑ ์
อำหำรเสรมิ 

200105140 12 ก.พ. 2563 11 ก.พ. 2573 

28. DEER 
 
 

 
ผลติภณัฑ ์
อำหำรเสรมิ 

200105141 12 ก.พ. 2563 11 ก.พ. 2573 

29. FLOW 
 
 

 
ผลติภณัฑ ์
อำหำรเสรมิ 

200105142 12 ก.พ. 2563 11 ก.พ. 2573 
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เครื่องหมายการค้า รปูภาพ รายการสินค้า 
ทะเบียน
เลขท่ี 

วนัท่ีจด
ทะเบียน 

วนัท่ีส้ินอาย ุ

30. PHYTOVY LIV 
 
 

 
ผลติภณัฑ ์
อำหำรเสรมิ 

200105144 12 ก.พ. 2563 11 ก.พ. 2573 

31. MARINA 
 
 

 
ผลติภณัฑ ์
อำหำรเสรมิ 

200105145 12 ก.พ. 2563 11 ก.พ. 2573 

32. MULTI POTENTIAL  เครือ่งหมำยบรกิำร 200122841 22 ม.ิย. 2563 11 ก.พ. 2573 

 

 ทัง้นี้ บรษิทัฯ อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรยื่นค ำขอจดทะเบยีนเครื่องหมำยกำรคำ้ส ำหรบัผลติภณัฑอ์ื่น ๆ โดยมี
ทัง้อยู่ในระหว่ำงยื่นจดทะเบยีนกบักรมทรพัย์สนิทำงปัญญำ และอยู่ระหว่ำงกำรหำรอืภำยในบรษิทัฯ โดยรำยละเอยีด
เครื่องหมำยกำรคำ้ของผลติภณัฑท์ีอ่ยู่ในระหว่ำงยื่นจดทะเบยีนกบักรมทรพัยส์นิทำงปัญญำ มดีงันี้  
 

เครื่องหมายการค้า  รปูภาพ รายการสินค้า เลขท่ีค าขอ วนัท่ียื่นค าขอ สถานะค าขอ 
1. ALL PRO 

 
ผลติภณัฑ ์
อำหำรเสรมิ 

180136428 30 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่ำง 
กำรพจิำรณำ 

2. SOD MORE 
 
 

 
ผลติภณัฑ ์
อำหำรเสรมิ 

180136429 30 ต.ค. 2561 อยู่ระหว่ำง 
กำรพจิำรณำ 

3. SUCCESSMORE 
Inspiration for your 
Being 

 เครือ่งหมำย
บรกิำร 

180117800 11 ม.ิย. 2561 อยู่ระหว่ำง 
กำรพจิำรณำ 

4. RIGHT  ผลติภณัฑ ์
อำหำรเสรมิ 

200103381 28 ม.ค. 2563 อยู่ระหว่ำง 
กำรพจิำรณำ 

5. SUCCESSMORE 
LEADERSHIP 
ACADEMY 

 
เครือ่งหมำย

บรกิำร/สมัมนำ
วชิำกำร 

200103382 28 ม.ค. 2563 อยู่ระหว่ำง 
กำรพจิำรณำ 

6. S MONE’ 
 
 

 ผลติภณัฑ์
เครือ่งส ำอำง 

200103377 28 ม.ค. 2563 อยู่ระหว่ำง 
กำรพจิำรณำ 

7. PHYTAPLEX 

 

ผลติภณัฑ ์
อำหำรเสรมิ 

200103380 28 ม.ค. 2563 อยู่ระหว่ำง 
กำรพจิำรณำ 

8. VISTAPLEX 
 

 ผลติภณัฑ ์
อำหำรเสรมิ 

200103378 28 ม.ค. 2563 อยู่ระหว่ำง 
กำรพจิำรณำ 

9. SiTEMS 
 
 

 
ผลติภณัฑ ์
อำหำรเสรมิ 

200103379 28 ม.ค. 2563 อยู่ระหว่ำง 
กำรพจิำรณำ 

10. COLLAVY  ผลติภณัฑ ์
อำหำรเสรมิ 

200105143 12 ก.พ. 2563 อยู่ระหว่ำง 
กำรพจิำรณำ 
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2. นโยบายการลงทุนในบริษทัย่อยและบริษทัรว่ม 
ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัที ่20 กุมภำพนัธ ์2562 มมีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ จดัท ำ นโยบายการ

ลงทุนและบรหิารงานในบรษิัทย่อยและบรษิัทร่วม โดยจะลงทุนในธุรกจิที่มคีวามเกี่ยวเนื่อง ใกล้เคยีง หรอืก่อให้เ กิด
ประโยชน์และสนับสนุนการด าเนินธุรกจิของบรษิัท เพื่อเสรมิสร้างความมัน่คง และผลการด าเนินงานของบรษิัท ทัง้นี้ 
บริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอาจพจิารณาลงทุนในธุรกิจอื่นเพิ่มเติมหากเป็นธุรกิจที่มศีกัยภาพการเติบโตหรอื
สามารถต่อยอดทางธุรกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบรษิัท ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุน โดย
พจิารณาถงึความเป็นไปไดข้องการลงทุนและพจิารณาศกัยภาพและปัจจยัความเสีย่งจากการลงทุน โดยมขีัน้ตอนการ
วเิคราะหก์ารลงทุนอย่างเหมาะสม ซึง่จะต้องไดร้บัความเหน็ชอบ และ/หรอืการอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัท
หรอืที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัท (แล้วแต่กรณี) ทัง้นี้ ในการขออนุมตัิการลงทุนจะต้องสอดคล้องเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้ง 

นอกจากนี้ ในการก ากบัดูแลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ บรษิทัจะส่งตวัแทนของบรษิทัซึง่มี
คุณสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสมกบัธุรกจิทีบ่รษิทัเขา้ลงทุนเขา้เป็นกรรมการในบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมของบรษิทั
ดงักล่าว โดยตวัแทนดงักล่าวอาจเป็นประธานกรรมการ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร กรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสงู หรอืบุคคล
ใดๆ ของบริษัทที่ปราศจากผลประโยชน์ขดัแย้งกบัธุรกิจของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเหล่านัน้ ทัง้นี้ เพื่อให้บริษัท
สามารถควบคุมดูแลกจิการ และการด าเนินงานของบรษิทัย่อยไดเ้สมอืนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบรษิทั และ/หรอืสามารถ
ตรวจสอบดูแลการด าเนินกจิการของบรษิัทร่วมได้อย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิัทจงึก าหนดให้ตวัแทนของบรษิัทจะต้อง
บรหิารจดัการธุรกจิของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม (แลว้แต่กรณี) ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบและกฎเกณฑซ์ึง่ก าหนดไว้
ในขอ้บงัคบั และกฎหมายที่เกีย่วขอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิัทย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมนัน้ ๆ นอกจากนี้ การส่ง
ตัวแทนเพื่อเป็นกรรมการในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดงักล่าวให้เป็นไปตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัท และ/หรอื
ขอ้ตกลงระหว่างผูถ้อืหุน้ในบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมดงักล่าว 

ทัง้นี้ บรษิทัฯ จะตดิตามผลประกอบการและผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมอย่างใกลช้ดิ รวมถงึ
ก ากบัใหม้กีารจดัเกบ็ขอ้มลูและบนัทกึบญัชขีองบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมใหบ้รษิทัตรวจสอบ  
 
3. รายการประเมินทรพัยสิ์น 

          ไม่ม ี
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นโยบายเก่ียวกบัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
 

ในกำรด ำเนินงำนทีผ่่ำนมำ คณะกรรมกำรบรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน) ไดต้ระหนกัถงึควำมส ำคญั
ของกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่วี่ำเป็นสิง่ส ำคญัทีจ่ะช่วยสง่เสรมิกำรด ำเนินงำนของบรษิทัและบรษิทัย่อย ใหม้ปีระสทิธภิำพ
และมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงยัง่ยืน ซึ่งจะน ำไปสู่ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย ตัง้แต่พนักงำน ผู้ลงทุน         
ผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยีอื่นๆ ดงันัน้คณะกรรมกำรบรษิทัจงึไดเ้หน็ควรใหม้กีำรจดัท ำนโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดแูล
กิจกำรที่ดีขึ้น โดยครอบคลุมเนื้อหำหลักกำรส ำคัญตัง้แต่โครงสร้ำง บทบำท หน้ ำที่ และควำมรับผิดชอบของ
คณะกรรมกำร จนถึงหลกักำรในกำรบรหิำรงำนของผู้บรหิำรอย่ำงโปร่งใส ชดัเจน และสำมำรถตรวจสอบได้เพื่อเป็น
แนวทำงในกำรบรหิำรองคก์รท ำใหเ้กดิควำมเชื่อมัน่ว่ำกำรด ำเนินงำนใดๆ ของบรษิทัและบรษิทัย่อย เป็นไปดว้ยควำม
เป็นธรรม และค ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย 

เพื่อใหบ้รษิทัมคีวำมน่ำเชื่อถอืส ำหรบัผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำย และเพื่อประโยชน์ในกำรสรำ้งคุณค่ำให้
กจิกำรอย่ำงยัง่ยนื ตรงตำมควำมมุ่งหวงัของทัง้ภำคธรุกจิ ผูล้งทุน ตลอดจนตลำดทุนและสงัคมโดยรวม บรษิทัจงึไดจ้ดัท ำ
นโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่โีดยยดึหลกัปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่สี ำหรบับรษิทัจดทะเบยีน 
ปี 2560 ซึง่จดัท ำโดยคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์เพื่อเป็นแนวทำงในกำรก ำกบัดูแลกจิกำรของ
บรษิทั 
 

หลกัการและนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  
คณะกรรมกำรบริษัทได้ให้ควำมส ำคญัต่อกำรปฏิบตัิตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ดี โดยครอบคลุมหลกั

ปฏบิตัติำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำร (Corporate Governance) 8 หลกัปฏบิตั ิดงันี้ 
หลกัปฏิบติั 1  บทบำทและควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร 
หลกัปฏิบติั 2  วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบรษิทั 
หลกัปฏิบติั 3  เสรมิสรำ้งคณะกรรมกำรทีม่ปีระสทิธผิล  
หลกัปฏิบติั 4  สรรหำและพฒันำผูบ้รหิำรระดบัสงูและกำรบรหิำรบุคลำกร  
หลกัปฏิบติั 5  กำรประกอบธุรกจิอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบ  
หลกัปฏิบติั 6  ดแูลใหม้รีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคุมภำยในทีเ่หมำะสม 
หลกัปฏิบติั 7  รกัษำควำมน่ำเชื่อถอืทำงกำรเงนิและกำรเปิดเผยขอ้มลู  
หลกัปฏิบติั 8  สนบัสนุนกำรมสีว่นร่วมและกำรสือ่สำรกบัผูถ้อืหุน้  

 

หลกัปฏิบติั 1  :  บทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 

• หลกัปฏิบติั 1.1 
คณะกรรมกำรจะท ำควำมเขำ้ใจบทบำทและตระหนกัถงึควำมรบัผดิชอบในฐำนะผูน้ ำทีต่อ้งก ำกบัดแูลใหอ้งคก์รมกีำร
บรหิำรจดักำรทีด่ ีซึง่ครอบคลุมถงึ 
(1) กำรก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย 
(2) กำรก ำหนดกลยุทธ ์นโยบำยกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรจดัสรรทรพัยำกรส ำคญัเพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงคแ์ละ

เป้ำหมำย 
(3) กำรตดิตำม ประเมนิผล และดแูลกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 

 

• หลกัปฏิบติั 1.2 
ในกำรสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่กจิกำรอย่ำงยัง่ยนื คณะกรรมกำรจะก ำกบัดูแลบรษิทัใหน้ ำไปสู่ผลกำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ี
(governance outcome) อย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 
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(1)  สำมำรถแขง่ขนัได ้และมผีลประกอบกำรทีด่โีดยค ำนึงถงึผลกระทบในระยะยำว  
(2)  ประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรม เคำรพสทิธแิละมคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี  
(3)  เป็นประโยชน์ต่อสงัคม และพฒันำหรอืลดผลกระทบดำ้นลบต่อสิง่แวดลอ้ม  
(4)  สำมำรถปรบัตวัไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปลีย่นแปลง 

  

ทัง้นี้ คณะกรรมกำรจะยดึหลกัปฏบิตัดิงัต่อไปนี้ในกำรก ำกบัดแูลบรษิทัใหน้ ำไปสูผ่ลกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี 
1.2.1 คณะกรรมกำรจะค ำนึงถึงจริยธรรมผลกระทบต่อสงัคมและสิ่งแวดล้อมเป็นส ำคัญ นอกเหนือจำกผล

ประกอบกำรทำงกำรเงนิ 
1.2.2 คณะกรรมกำรจะประพฤตตินเป็นแบบอย่ำงในฐำนะผูน้ ำในกำรก ำกบัดูแลกจิกำรเพื่อขบัเคลื่อนวฒันธรรม

องคก์รทีย่ดึมัน่ในจรยิธรรม 
1.2.3 คณะกรรมกำรจะจดัใหม้นีโยบำยส ำหรบักรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำน ทีแ่สดงถงึหลกักำรและแนวทำง

ในกำรด ำเนินงำนเป็นลำยลกัษณ์อกัษร อำท ิจรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกจิ เป็นตน้ 
1.2.4 คณะกรรมกำรจะก ำกบัดูแลใหม้กีำรสื่อสำรเพื่อให้กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนทุกคนเขำ้ใจ มกีลไก

เพยีงพอทีเ่อือ้ใหม้กีำรปฏบิตัจิรงิตำมนโยบำยขำ้งตน้ ตดิตำมผลกำรปฏบิตั ิและทบทวนนโยบำยและกำร
ปฏบิตัเิป็นประจ ำ 

 

• หลกัปฏิบติั 1.3 
คณะกรรมกำรจะดูแลใหก้รรมกำรทุกคนและผู้บรหิำรปฏบิตัิหน้ำทีด่้วยควำมรบัผดิชอบระมดัระวงั (duty of care) 
และซื่อสตัย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมกฎหมำย ข้อบงัคบั และมติ       
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนนโยบำยหรอืแนวทำงทีไ่ดก้ ำหนดไวร้วมทัง้มกีระบวนกำรอนุมตักิำรด ำเนินงำนที่ส ำคญั 
เช่น กำรลงทุน กำรท ำธุรกรรมที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่ำงมีนัยส ำคญั กำรท ำรำยกำรกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนั       
กำรไดม้ำ/จ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิ กำรจ่ำยเงนิปันผล เป็นตน้ 

 

• หลกัปฏิบติั 1.4 
คณะกรรมกำรจะท ำควำมเขำ้ใจขอบเขตหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำร และก ำหนดขอบเขตกำร
มอบหมำยหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและฝ่ำยจดักำรอย่ำงชดัเจน ตลอดจนตดิตำมดแูล
ใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและฝ่ำยจดักำรปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย  
1.4.1 คณะกรรมกำรจะจดัท ำกฎบตัรหรอืนโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดูแลกจิกำรของคณะกรรมกำร ทีร่ะบุหน้ำที่

และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรเพื่อใชอ้ำ้งองิในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องกรรมกำรทุกคน และจะจดัใหม้ี
กำรทบทวนกฎบัตรดังกล่ำวเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละครัง้ รวมทัง้ทบทวนกำรแบ่งบทบำทหน้ำที่
คณะกรรมกำร ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และฝ่ำยจดักำร อย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทศิทำงของ
องคก์ร   

1.4.2 คณะกรรมกำรจะท ำควำมเขำ้ใจขอบเขตหน้ำทีข่องตน และมอบหมำยอ ำนำจกำรจดักำรบรษิทัใหแ้ก่ฝ่ำย
จดักำร โดยท ำกำรบนัทกึเป็นลำยลกัษณ์อกัษร อย่ำงไรกด็ ีกำรมอบหมำยดงักล่ำวมไิดเ้ป็นกำรปลดเปลื้อง
หน้ำที่ควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรจะต้องติดตำมดูแลฝ่ำยจดักำรให้ปฏบิตัิหน้ำที่
ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย 
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หลกัปฏิบติั 2  :  ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบริษทั ท่ีเป็นไปเพื่อความยัง่ยืน 

• หลกัปฏิบติั 2.1 
คณะกรรมกำรจะก ำหนดหรอืดูแลใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบรษิทั (objectives) เป็นไปเพื่อควำมยัง่ยนื 
โดยเป็นวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยที่สอดคล้องกบักำรสร้ำงคุณค่ำให้ทัง้บริษัท ลูกค้ำ ผู้มีส่วนได้เสยี และสงัคม
โดยรวม 
2.1.1 คณะกรรมกำรมีหน้ำที่รบัผิดชอบดูแลให้บริษัทมวีตัถุประสงค์หรือเป้ำหมำยหลกั (objectives) ที่ชดัเจน 

เหมำะสม สำมำรถใชเ้ป็นแนวคดิหลกัในกำรก ำหนดรูปแบบธุรกจิ (business model) และสื่อสำร ใหทุ้กคน
ในองคก์รขบัเคลื่อนไปในทศิทำงเดยีวกนั โดยจดัท ำเป็นวสิยัทศัน์ และค่ำนิยมร่วมขององคก์ร (vision and 
values) หรอืวตัถุประสงคแ์ละหลกักำร (principles and purposes) หรอือื่นๆ ในท ำนองเดยีวกนั 

2.1.2 ในกำรบรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้ำหมำยหลกั คณะกรรมกำรจะก ำหนดรูปแบบธุรกิจ (business model)        
ทีส่ำมำรถสรำ้งคุณค่ำใหท้ัง้แก่บรษิทั ผูม้สีว่นไดเ้สยี และสงัคมโดยรวมควบคู่กนัไปโดยพจิำรณำถงึ 
(1) สภำพแวดลอ้มและกำรเปลีย่นแปลงปัจจยัต่ำงๆ รวมทัง้กำรน ำเทคโนโลยมีำใชอ้ย่ำงเหมำะสม 
(2) ควำมตอ้งกำรของลกูคำ้และผูม้สีว่นไดเ้สยี 
(3) ควำมพรอ้ม ควำมช ำนำญ ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของบรษิทั 
(4) วตัถุประสงคใ์นกำรจดัตัง้บรษิทั 
(5) กลุ่มลกูคำ้หลกัของบรษิทั 
(6) ควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร หรอืแขง่ขนัดว้ยกำรสรำ้งคุณค่ำใหบ้รษิทัและลกูคำ้ (value proposition) 
(7) ควำมสำมำรถในกำรด ำรงอยู่ของบรษิทัในระยะยำว ภำยใตปั้จจยัทัง้โอกำสและควำมเสีย่งทีม่ผีลกระทบ

ต่อบรษิทัและผูม้สีว่นไดเ้สยีได ้
2.1.3 คณะกรรมกำรจะส่งเสรมิค่ำนิยมขององค์กรในกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีเช่น ควำมรบัผดิชอบในผลกำร

กระท ำ (accountability) ควำมเที่ยงธรรม (integrity) ควำมโปร่งใส (transparency) ควำมเอำใจใส่ (due 
consideration of social and environmental responsibilities) เป็นตน้  

2.1.4 คณะกรรมกำรจะส่งเสรมิกำรสื่อสำร และเสรมิสรำ้งใหว้ตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์รสะทอ้นอยู่
ในกำรตดัสนิใจและกำรด ำเนินงำนของบุคลำกรในทุกระดบั จนกลำยเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

 

• หลกัปฏิบติั 2.2 
คณะกรรมกำรจะก ำกบัดแูลให ้วตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำย ตลอดจนกลยุทธใ์นระยะเวลำปำนกลำงและ/หรือประจ ำปี
ของบรษิัท สอดคล้องกบักำรบรรลุวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัของบรษิัท โดยมกีำรน ำเทคโนโลยมีำใช้อย่ำง
เหมำะสม และปลอดภยั 
2.2.1 คณะกรรมกำรจะก ำกบัดูแลให้กำรจัดท ำกลยุทธ์และแผนงำนประจ ำปีที่สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และ

เป้ำหมำยหลกัของบรษิทั โดยค ำนึงถงึปัจจยัแวดล้อมของบรษิทั ณ ขณะนัน้ ตลอดจนโอกำสและควำมเสีย่ง
ที่ยอมรบัได้และสนับสนุนให้มีกำรจดัท ำ หรือทบทวนวตัถุประสงค์ เป้ำหมำย และกลยุทธ์ส ำหรบัระยะ      
ปำนกลำง 3-5 ปีดว้ย เพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปีไดค้ ำนึงถงึผลกระทบในระยะเวลำทีย่ำว
ขึน้ และยงัพอจะคำดกำรณ์ไดต้ำมสมควร 

2.2.2 ในกำรก ำหนดกลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปี คณะกรรมกำรจะดูแลใหม้กีำรวเิครำะหส์ภำพแวดล้อม ปัจจยั
และควำมเสีย่งต่ำงๆ ที่อำจมผีลกระทบต่อผูม้สี่วนได้เสยีที่เกีย่วขอ้งตลอดสำย value chain รวมทัง้ปัจจยั
ต่ำงๆ ทีอ่ำจมผีลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยหลกัของบรษิทั โดยมกีลไกทีท่ ำใหเ้ขำ้ใจควำมต้องกำรของผูม้สีว่น
ไดเ้สยีอย่ำงแทจ้รงิ 
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(1) ระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องของบริษัท ทัง้ภำยในและภำยนอก ทัง้ที่เป็นตัวบุคคล กลุ่มบุค คล 
หน่วยงำนองคก์ร เช่น พนักงำน ผูล้งทุน ลูกคำ้ คู่คำ้ ชุมชน หน่วยงำนรำชกำร หน่วยงำนก ำกบัดูแล 
เป็นตน้ 

2.2.3 ในกำรก ำหนดกลยุทธ์ คณะกรรมกำรจะก ำหนดเป้ำหมำยให้เหมำะสมกบัสภำพแวดล้อมทำงธุรกิจและ
ศักยภำพของบริษัท โดยคณะกรรมกำรจะพิจำรณำก ำหนดเป้ำหมำยทัง้ที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน 
นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรจะตระหนักถึงควำมเสี่ยงของกำรตัง้เป้ำหมำยที่อำจน ำไปสู่กำรประพฤติที่ผดิ
กฎหมำย หรอืขำดจรยิธรรม (unethical conduct) 

2.2.4 คณะกรรมกำรจะก ำกบัดูแลใหม้กีำรถ่ำยทอดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยผ่ำนกลยุทธแ์ละแผนงำนใหท้ัว่ทัง้
องคก์ร 

2.2.5 คณะกรรมกำรจะก ำกบัดูแลใหม้กีำรจดัสรรทรพัยำกรและกำรควบคุมกำรด ำเนินงำนทีเ่หมำะสมและตดิตำม
กำรด ำเนินกำรตำมกลยุทธแ์ละแผนงำนประจ ำปี โดยจดัใหม้ผีูท้ ำหน้ำทีร่บัผดิชอบดูแลและตดิตำมผลกำร
ด ำเนินงำน 

  
หลกัปฏิบติั 3  :  เสริมสรา้งคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 

• หลกัปฏิบติั 3.1 
คณะกรรมกำรมหีน้ำทีร่บัผดิชอบในกำรก ำหนดและทบทวนโครงสรำ้งคณะกรรมกำร ทัง้ในเรื่องขนำดองคป์ระกอบ 
สดัสว่นกรรมกำรทีเ่ป็นอสิระทีเ่หมำะสมและจ ำเป็นต่อกำรน ำพำองคก์รสูว่ตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัทีก่ ำหนดไว้ 
3.1.1 คณะกรรมกำรมหีน้ำทีด่แูลใหค้ณะกรรมกำรประกอบดว้ยกรรมกำรทีม่คีุณสมบตัหิลำกหลำยทัง้ในดำ้นทกัษะ 

ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถและคุณลกัษณะเฉพำะด้ำน เพื่อให้มัน่ใจว่ำ จะได้คณะกรรมกำรโดยรวมทีม่ี
คุณสมบตัเิหมำะสม สำมำรถ เขำ้ใจและตอบสนองควำมตอ้งกำรของผูม้สีว่นไดเ้สยีได ้ 

3.1.2 คณะกรรมกำรจะพจิำรณำจ ำนวนกรรมกำรทีเ่หมำะสม สำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพโดยตอ้ง
มจี ำนวนกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ 5 คน และไม่เกนิ 12 คน  

3.1.3 คณะกรรมกำรจะมสีดัส่วนระหว่ำงกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรและกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรทีส่ะทอ้นอ ำนำจที่
ถ่วงดุลกนัอย่ำงเหมำะสม โดย 
ก. กรรมกำรส่วนใหญ่เป็นกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรทีส่ำมำรถใหค้วำมเหน็เกีย่วกบักำรท ำงำนของฝ่ำย

จดักำรไดอ้ย่ำงอสิระ  
ข. กรรมกำรอสิระมจี ำนวนและคุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระตำมหลกัเกณฑข์องส ำนกังำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมทัง้ดูแลใหก้รรมกำร
อสิระสำมำรถท ำงำนร่วมกบัคณะกรรมกำรทัง้หมดไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและสำมำรถแสดงควำมเหน็
ไดอ้ย่ำงอสิระ 

 

• หลกัปฏิบติั 3.2 
คณะกรรมกำรจะเลอืกบุคคลทีเ่หมำะสมเป็นประธำนกรรมกำร และดูแลใหม้ัน่ใจว่ำองคป์ระกอบและกำรด ำเนินงำน
ของคณะกรรมกำรเอือ้ต่อกำรใชดุ้ลยพนิิจในกำรตดัสนิใจอย่ำงมอีสิระ 
3.2.1 ประธำนกรรมกำรควรเป็นกรรมกำรอสิระ 
3.2.2 ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่รหิำรมหีน้ำที่ควำมรบัผดิชอบต่ำงกนั คณะกรรมกำรจะก ำหนด

อ ำนำจหน้ำที่ของประธำนกรรมกำรและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรใหช้ดัเจน และเพื่อไม่ให้คนใดคนหนึ่งมี
อ ำนำจโดยไม่จ ำกดั บรษิัทจะแยกบุคคลที่ด ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรออกจำกบุคคลทีด่ ำรงต ำแหน่ง
ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
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3.2.3 ประธำนกรรมกำรมบีทบำทเป็นผูน้ ำของคณะกรรมกำร โดยหน้ำทีข่องประธำนกรรมกำรจะครอบคลุมเรื่อง
ดงัต่อไปนี้ 
(1) กำรก ำกับ ติดตำม และดูแลให้มัน่ใจได้ว่ำ กำรปฏิบัติหน้ำที่ของคณะกรรมกำรเป็นไปอย่ำงมี

ประสทิธภิำพ และบรรลุตำมวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัขององคก์ร 
(2) กำรดูแลให้มัน่ใจว่ำ กรรมกำรทุกคนมสี่วนร่วมในกำรส่งเสรมิให้เกดิวฒันธรรมองค์กรที่มจีรยิธรรม 

และกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ี
(3) กำรก ำหนดวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรโดยหำรอืร่วมกบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและมมีำตรกำรที่

ดแูลใหเ้รื่องส ำคญัไดถู้กบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 
(4) กำรจดัสรรเวลำไวอ้ย่ำงเพยีงพอทีฝ่่ำยจดักำรจะเสนอเรื่องและมำกพอทีก่รรมกำรจะอภปิรำยประเดน็

ส ำคญักนัอย่ำงรอบคอบโดยทัว่กนั กำรส่งเสรมิใหก้รรมกำรมกีำรใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ ใหค้วำมเหน็
ไดอ้ย่ำงอสิระ 

(5) กำรเสรมิสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดรีะหว่ำงกรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรและกรรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำร และ
ระหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำร 

3.2.4 คณะกรรมกำรจะก ำหนดนโยบำยใหก้รรมกำรอสิระมกีำรด ำรงต ำแหน่งต่อเนื่องไม่เกนิ 9 ปีนบัจำกวนัทีไ่ดร้บั
กำรแต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระครัง้แรก ในกรณีทีจ่ะแต่งตัง้กรรมกำรอสิระนัน้ใหด้ ำรงต ำแหน่ง
ต่อไป คณะกรรมกำรจะพจิำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลถงึควำมจ ำเป็นดงักล่ำว  

3.2.5 เพื่อให้เรื่องส ำคญัได้รบักำรพิจำรณำในรำยละเอียดอย่ำงรอบคอบ คณะกรรมกำรอำจพิจำรณำแต่งตัง้
คณะกรรมกำรชุดย่อย เพื่อพจิำรณำประเดน็เฉพำะเรื่อง กลัน่กรองขอ้มูล และเสนอแนวทำงพจิำรณำก่อน
เสนอใหค้ณะกรรมกำรเหน็ชอบต่อไป 

3.2.6 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มกีำรเปิดเผยบทบำทและหน้ำที่ของคณะกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่อย 
จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมและจ ำนวนครัง้ทีก่รรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุมในปีทีผ่่ำนมำและรำยงำนผล
กำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยทุกชุด  

 

• หลกัปฏิบติั 3.3  
คณะกรรมกำรมหีน้ำทีก่ ำกบัดูแลใหก้ำรสรรหำและคดัเลอืกกรรมกำรมกีระบวนกำรทีโ่ปร่งใสและชดัเจนเพื่อใหไ้ด้
คณะกรรมกำรทีม่คีุณสมบตัสิอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบทีก่ ำหนดไว ้
3.3.1  คณะกรรมกำรจะจดัใหม้กีำรประชุมเพื่อพจิำรณำหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรสรรหำบุคคลเพื่อใหไ้ดก้รรมกำรทีม่ี

คุณสมบตัิที่จะท ำให้คณะกรรมกำรมอีงค์ประกอบควำมรู้ควำมช ำนำญที่เหมำะสมรวมทัง้มกีำรพจิำรณำ
ประวตัิของบุคคลดงักล่ำว และจดัท ำควำมเห็นคณะกรรมกำร ก่อนจะน ำเสนอที่ประชุมผู้ถื อหุ้นให้เป็น         
ผู้แต่งตัง้กรรมกำร นอกจำกนี้ บรษิัทจะแจง้ใหผู้้ถอืหุน้ทรำบถึงขอ้มูลอย่ำงเพยีงพอเกีย่วกบับุคคลทีไ่ดร้บั
กำรเสนอชื่อเพื่อประกอบกำรตดัสนิใจ 

3.3.2 คณะกรรมกำรจะทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรสรรหำกรรมกำร ก่อนทีจ่ะมกีำรสรรหำกรรมกำรทีค่รบวำระ 
และในกรณีที่คณะกรรมกำรเสนอชื่อกรรมกำรรำยเดมิ ให้ค ำนึงถึงผลกำรปฏบิตัิหน้ำที่ของกรรมกำรรำย
ดงักล่ำวประกอบดว้ย 

 

• หลกัปฏิบติั 3.4  
ในกำรเสนอค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมกำรจะพิจำรณำให้โครงสร้ำงและอัตรำ
ค่ำตอบแทนมคีวำมเหมำะสมกบัควำมรบัผดิชอบและจงูใจใหค้ณะกรรมกำรน ำพำองคก์รใหด้ ำเนินงำนตำมเป้ำหมำย
ทัง้ระยะสัน้และระยะยำว 
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3.4.1  ค่ำตอบแทนของกรรมกำรจะต้องสอดคล้องกบักลยุทธ์และเป้ำหมำยระยะยำวของบริษัท ประสบกำรณ์ 
ภำระหน้ำที่ ขอบเขตของบทบำทและควำมรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึง
ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะไดร้บัจำกกรรมกำรแต่ละคน ทัง้นี้ อยู่ในลกัษณะทีเ่ปรยีบเทยีบไดก้บัระดบัทีป่ฏบิตัอิยู่
ในอุตสำหกรรม  

3.4.2 ผูถ้อืหุน้ต้องเป็นผูอ้นุมตัโิครงสรำ้งและอตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำร ทัง้รูปแบบทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิ 
โดยคณะกรรมกำรจะพจิำรณำค่ำตอบแทนแต่ละรูปแบบใหม้ีควำมเหมำะสม ทัง้ค่ำตอบแทนในอตัรำคงที ่
(เช่น ค่ำตอบแทนประจ ำ เบีย้ประชุม) และค่ำตอบแทนตำมผลด ำเนินงำนของบรษิทั (เช่น โบนัส บ ำเหน็จ) 
โดยเชื่อมโยงกบัมลูค่ำทีบ่รษิทัสรำ้งใหก้บัผูถ้อืหุน้ แต่ไม่อยู่ในระดบัทีส่งูเกนิไปจนท ำใหเ้กดิกำรมุ่งเน้นแต่ผล
ประกอบกำรระยะสัน้ 

3.4.3  คณะกรรมกำรจะเปิดเผยนโยบำยและหลกัเกณฑก์ำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรทีส่ะทอ้นถงึภำระหน้ำที่
และควำมรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้รูปแบบและจ ำนวนของค่ำตอบแทนด้วย ทัง้นี้  จ ำนวนเงิน
ค่ำตอบแทนทีเ่ปิดเผย ให้รวมถงึค่ำตอบแทนที่กรรมกำรแต่ละท่ำนได้รบัจำกกำรเป็นกรรมกำรของบรษิทั
ย่อยดว้ย 

 

• หลกัปฏิบติั 3.5 
คณะกรรมกำรมหีน้ำที่ก ำกบัดูแลให้กรรมกำรทุกคนมคีวำมรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัิหน้ำที่และจดัสรรเวลำอย่ำง
เพยีงพอ 
3.5.1 คณะกรรมกำรจะดแูลใหม้ัน่ใจว่ำ มกีลไกสนบัสนุนใหก้รรมกำรเขำ้ใจบทบำทหน้ำทีข่องตน 
3.5.2  คณะกรรมกำรจะก ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรด ำรงต ำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมกำรโดยพิจำรณำถึง

ประสทิธภิำพกำรท ำงำนของกรรมกำรที่ด ำรงต ำแหน่งหลำยบรษิัท และเพื่อให้มัน่ใจว่ำกรรมกำรสำมำรถ
ทุ่มเทเวลำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทได้มีอย่ำงเพียงพอ โดยจะก ำหนดจ ำนวนบริษัทจดทะเบียนที่
กรรมกำรแต่ละคนจะไปด ำรงต ำแหน่งใหเ้หมำะสมกบัลกัษณะหรอืสภำพธุรกจิของบรษิทั 

3.5.3  คณะกรรมกำรจะจดัใหม้รีะบบกำรรำยงำนกำรด ำรงต ำแหน่งอื่นของกรรมกำร และเปิดเผยใหเ้ป็นทีร่บัทรำบ 
3.5.4  ในกรณีที่กรรมกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรหรือผู้บริหำร หรือมีส่วนได้เสยีไม่ว่ำโดยตรงหรอืโดยอ้อมใน

กจิกำรอื่นทีม่คีวำมขดัแยง้ หรอืสำมำรถใชโ้อกำสหรอืขอ้มลูของบรษิทัเพื่อประโยชน์ของตน คณะกรรมกำร
ต้องดูแลให้มัน่ใจว่ำ บรษิัทมมีำตรกำรป้องกนัอย่ำงเพยีงพอและมกีำรแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรบัทรำบตำมควำม
เหมำะสม 

3.5.5  ใหก้รรมกำรแต่ละคนเขำ้ร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำกึง่หนึ่งของจ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัทัง้หมดที่
ไดจ้ดัใหม้ขีึน้ในรอบปี เวน้แต่ในกรณีทีม่เีหตุจ ำเป็น 

  

• หลกัปฏิบติั 3.6 
คณะกรรมกำรมหีน้ำที่ก ำกบัดูแลใหม้กีรอบและกลไกในกำรก ำกบัดูแลนโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อย
และกจิกำรอื่นที่บรษิัทไปลงทุนอย่ำงมนีัยส ำคญั ในระดบัที่เหมำะสมกบักจิกำรแต่ละแห่ง รวมทัง้บรษิัทย่อยและ
กจิกำรอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนมคีวำมเขำ้ใจถูกตอ้งตรงกนัดว้ย 
3.6.1 คณะกรรมกำรจะพจิำรณำก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดแูลบรษิทัย่อย ซึง่รวมถงึ 

(1) ระดับกำรแต่งตัง้บุคคลไปเป็นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมในบริษัทย่อยโดยให้
คณะกรรมกำรเป็นผู้แต่งตัง้เว้นแต่บริษัทดงักล่ำวเป็นบริษัทขนำดเล็กที่เป็น operating arms ของ
บรษิทั คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเป็นผูพ้จิำรณำแต่งตัง้กไ็ด้ 
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(2) ก ำหนดขอบเขตหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของบุคคลที่เป็นตวัแทนของบริษัทตำมข้อ (1) และให้
ตวัแทนของบรษิัทดูแลให้กำรปฏบิตัิเป็นไปตำมนโยบำยของบรษิัทย่อย และในกรณีที่บรษิัทย่อยมี       
ผูร้่วมลงทุนอื่น คณะกรรมกำรจะก ำหนดนโยบำยใหต้วัแทนท ำหน้ำทีอ่ย่ำงดทีีสุ่ดเพื่อผลประโยชน์ของ
บรษิทัย่อย และใหส้อดคลอ้งกบันโยบำยของบรษิทัแม่ 

(3) ระบบกำรควบคุมภำยในของบรษิทัย่อยทีเ่หมำะสมและรดักุมเพยีงพอและกำรท ำรำยกำรต่ำงๆ เป็นไป
อย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำย และหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

(4) กำรเปิดเผยขอ้มลูฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั กำรไดม้ำ
หรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สนิ กำรท ำรำยกำรอื่นที่ส ำคญั กำรเพิม่ทุน กำรลดทุน กำรเลกิบรษิัทย่อย 
เป็นตน้ 

3.6.2 หำกเป็นกำรเขำ้ร่วมลงทุนในกจิกำรอื่นอย่ำงมนีัยส ำคญั เช่น มสีดัส่วนกำรถือหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงตัง้แต่   
ร้อยละ 20 แต่ไม่เกินร้อยละ 50 และจ ำนวนเงินลงทุนหรืออำจต้องลงทุนเพิ่มเติมมีนัยส ำคญัต่อบริษัท         
ในกรณีที่จ ำเป็นคณะกรรมกำรจะดูแลให้มกีำรจดัท ำสญัญำระหว่ำงผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Agreement) 
หรือข้อตกลงอื่นเพื่อให้เกิดควำมชดัเจนเกี่ยวกบัอ ำนำจในกำรบริหำรจดักำรและกำรมีส่วนร่วมในกำร
ตดัสนิใจในเรื่องส ำคญั กำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน เพื่อสำมำรถใชเ้ป็นขอ้มูลในกำรจดัท ำงบกำรเงนิของ
บรษิทัไดม้ตีำมมำตรฐำนและก ำหนดเวลำ 

 

• หลกัปฏิบติั 3.7 
คณะกรรมกำรจะจดัใหม้กีำรประเมนิผลกำรท ำงำนของกรรมกำรทัง้คณะ รวมทัง้ประเมนิผลกำรท ำงำนของกรรมกำร
รำยบุคคล เพื่อพจิำรณำทบทวนผลงำน ปัญหำและอุปสรรคในแต่ละปี เพื่อสำมำรถน ำผลกำรประเมนิไปใชใ้นกำร
พฒันำและปรบัปรุงกำรปฏบิตังิำนในดำ้นต่ำงๆได ้ 

 

• หลกัปฏิบติั 3.8 
คณะกรรมกำรจะก ำกบัดูแลให้คณะกรรมกำรและกรรมกำรแต่ละคนมคีวำมรู้ควำมเขำ้ ใจเกี่ยวกบับทบำทหน้ำที่
ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิ และกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิ ตลอดจนสนับสนุนให้กรรมกำรทุกคน
ไดร้บักำรเสรมิสรำ้งทกัษะและควำมรูส้ ำหรบักำรปฏบิตัหิน้ำทีก่รรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 
3.8.1 คณะกรรมกำรจะดูแลใหม้ัน่ใจว่ำ บุคคลทีไ่ดร้บัแต่งตัง้เป็นกรรมกำรใหม่ จะไดร้บักำรแนะน ำและมขีอ้มูลที่

เป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำที ่ซึง่รวมถงึควำมเขำ้ใจในวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั วสิยัทศัน์ พนัธกจิ 
ค่ำนิยมองคก์ร ตลอดจนลกัษณะธุรกจิและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 

3.8.2 คณะกรรมกำรจะดแูลใหก้รรมกำรไดร้บักำรอบรมและพฒันำควำมรูท้ีจ่ ำเป็นอย่ำงต่อเนื่อง 
3.8.3 คณะกรรมกำรจะท ำควำมเขำ้ใจเกี่ยวกบักฎหมำย กฎเกณฑ์ มำตรฐำน ควำมเสีย่ง และสภำพแวดลอ้มที่

เกีย่วขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิ รวมทัง้ไดร้บัทรำบขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนัอย่ำงสม ่ำเสมอ 
3.8.4 คณะกรรมกำรจะเปิดเผยขอ้มูลกำรฝึกอบรมและพฒันำควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำรในรำยงำน

ประจ ำปี  
 

• หลกัปฏิบติั 3.9 
คณะกรรมกำรจะดูแลใหม้ัน่ใจว่ำกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรเป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ยสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูที่
จ ำเป็น และมเีลขำนุกำรบรษิทัทีม่คีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทีจ่ ำเป็นและเหมำะสมต่อกำรสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของ
คณะกรรมกำร 
3.9.1 คณะกรรมกำรจะจดัให้มกี ำหนดกำรประชุมและวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำเพื่อให้

กรรมกำรสำมำรถจดัเวลำและเขำ้ร่วมประชุมได ้
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3.9.2 จ ำนวนครัง้ของกำรประชุมคณะกรรมกำรจะพจิำรณำใหเ้หมำะสมกบัภำระหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของ
คณะกรรมกำรและลกัษณะกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั แต่ไม่น้อยกว่ำ 4 ครัง้ต่อปี 

3.9.3 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีกลไกให้กรรมกำรแต่ละคน รวมทัง้ฝ่ำยจัดกำรมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็น
ประโยชน์ต่อบรษิทัเขำ้สูว่ำระกำรประชุม 

3.9.4 เอกสำรประกอบกำรประชุมจะจดัส่งใหแ้ก่กรรมกำรเป็นกำรล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำเจด็วนัก่อนวนัประชุม เวน้
แต่ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนเพื่อรกัษำสทิธหิรอืประโยชน์ของบรษิทั จะแจง้กำรนดัประชุมโดยวธิอีื่นและก ำหนด
วนัประชุมใหเ้รว็กว่ำนัน้กไ็ด ้

3.9.5 คณะกรรมกำรจะสนับสนุนใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเชญิผูบ้รหิำรระดบัสงูเขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำร
เพื่อใหส้ำรสนเทศรำยละเอยีดเพิม่เตมิในฐำนะทีเ่กีย่วขอ้งกบัปัญหำโดยตรง และเพื่อใหม้โีอกำสรูจ้กัผูบ้รหิำร
ระดบัสงูส ำหรบัใชป้ระกอบกำรพจิำรณำแผนกำรสบืทอดต ำแหน่ง  

3.9.6 คณะกรรมกำรจะเขำ้ถงึสำรสนเทศทีจ่ ำเป็นเพิม่เตมิไดจ้ำกประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เลขำนุกำรบรษิทั หรอื
ผูบ้รหิำรอื่นทีไ่ดร้บัมอบหมำย ภำยในขอบเขตนโยบำยทีก่ ำหนด และในกรณีทีจ่ ำเป็น คณะกรรมกำรอำจจดั
ใหม้คีวำมเหน็อสิระจำกทีป่รกึษำหรอืผูป้ระกอบวชิำชพีภำยนอก โดยถอืเป็นค่ำใชจ้่ำยของบรษิทั 

3.9.7 คณะกรรมกำรอำจพจิำรณำก ำหนดเป็นนโยบำยใหก้รรมกำรทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิำรมโีอกำสทีจ่ะประชุมระหว่ำง
กนัเองตำมควำมจ ำเป็นเพื่ออภปิรำยปัญหำต่ำงๆ เกีย่วกบักำรจดักำรทีอ่ยู่ในควำมสนใจ โดยไม่มฝ่ีำยจดักำร
ร่วมดว้ย โดยแจง้ใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรทรำบถงึผลกำรประชุมดว้ย  

3.9.8 คณะกรรมกำรจะก ำหนดคุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ของเลขำนุกำรบรษิัททีเ่หมำะสมทีจ่ะปฏบิตัหิน้ำทีใ่น
กำรให้ค ำแนะน ำเกีย่วกบัด้ำนกฎหมำยและกฎเกณฑต่์ำงๆ ที่คณะกรรมกำรจะต้องทรำบ ดูแลกำรจดักำร
เอกสำรกำรประชุมคณะกรรมกำร เอกสำรส ำคญัต่ำงๆ และกจิกรรมของคณะกรรมกำร รวมทัง้ประสำนงำน
ใหม้กีำรปฏบิตัติำมมตคิณะกรรมกำร นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรจะเปิดเผยคุณสมบตัแิละประสบกำรณ์ของ
เลขำนุกำรบรษิทัในรำยงำนประจ ำปี และบน website ของบรษิทั 

3.9.9 เลขำนุกำรบรษิทัจะฝึกอบรมและพฒันำควำมรูอ้ย่ำงต่อเนื่องทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีแ่ละใน
กรณีทีม่หีลกัสตูรรบัรอง (certified program) เลขำนุกำรบรษิทัจะเขำ้รบักำรอบรมหลกัสตูรดงักล่ำวดว้ย 

 
หลกัปฏิบติั 4  :  สรรหาและพฒันาผูบ้ริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 

• หลกัปฏิบติั 4.1 
คณะกรรมกำรจะด ำเนินกำรใหม้ัน่ใจว่ำมกีำรสรรหำและพฒันำประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและผู้บรหิำรระดบัสงูใหม้ี
ควำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ์ และคุณลกัษณะทีจ่ ำเป็นต่อกำรขบัเคลื่อนองคก์รไปสูเ่ป้ำหมำย 
4.1.1 คณะกรรมกำรจะพิจำรณำหรือมอบหมำยให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพิจำรณำ

หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรสรรหำบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมเพื่อด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
4.1.2 คณะกรรมกำรจะตดิตำมดแูลใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรดแูลใหม้ผีูบ้รหิำรระดบัสงูทีเ่หมำะสมโดยอย่ำงน้อย

คณะกรรมกำรจะร่วมกบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรพจิำรณำหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรในกำรสรรหำและแต่งตัง้
บุคคล เหน็ชอบบุคคลทีป่ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรเสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรระดบัสงู 

4.1.3 เพื่อให้กำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง คณะกรรมกำรจะก ำกับดูแลให้มีแผนสืบทอดต ำแหน่ง 
(Succession Plan) เพื่อเป็นกำรเตรยีมสบืทอดต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและผูบ้รหิำรระดบัสงู  

4.1.4 คณะกรรมกำรจะส่งเสรมิและสนบัสนุนใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรและผูบ้รหิำรระดบัสงูไดร้บักำรอบรมและ
พฒันำ เพื่อเพิม่พนูควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อกำรปฏบิตังิำน 

 
 



 
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                            เอกสำรแนบ 5 

309 
 
 

• หลกัปฏิบติั 4.2 
คณะกรรมกำรจะก ำกบัดแูลใหม้กีำรก ำหนดโครงสรำ้งค่ำตอบแทนและกำรประเมนิผลทีเ่หมำะสม 
4.2.1 คณะกรรมกำรจะก ำหนดโครงสร้ำงค่ำตอบแทนที่เป็นเครื่องจูงใจให้ผู้บริหำรและพนักงำนทุกระดับ

ปฏบิตัิงำนให้สอดคล้องกบัวตัถุประสงค์และเป้ำหมำยหลกัขององค์กรและสอดคล้องกบัผลประโยชน์ของ
บรษิทัในระยะยำว 

4.2.2 คณะกรรมกำรจะพจิำรณำเหน็ชอบหลกัเกณฑแ์ละปัจจยัในกำรประเมนิผลงำน ตลอดจนอนุมตัโิครงสรำ้ง
ค่ำตอบแทนของผู้บริหำรระดบัสูง และติดตำมให้ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรประเมินผู้บริหำรระดบัสูงให้
สอดคลอ้งกบัหลกักำรประเมนิดงักล่ำว 

 

• หลกัปฏิบติั 4.3 
คณะกรรมกำรจะท ำควำมเขำ้ใจโครงสร้ำงและควำมสมัพนัธข์องผูถ้ือหุ้นที่อำจมผีลกระทบต่อกำรบรหิำรและกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทั 
4.3.1 คณะกรรมกำรจะท ำควำมเขำ้ใจโครงสรำ้งและควำมสมัพนัธข์องผูถ้อืหุน้ ซึง่อำจอยู่ในรูปแบบของขอ้ตกลง

ภำยในกจิกำรครอบครวัไม่ว่ำจะเป็นลำยลกัษณ์อกัษรหรอืไม่ ข้อตกลงผูถ้อืหุน้ หรอืนโยบำยของกลุ่มบรษิทั
แม่ ซึง่มผีลต่ออ ำนำจในกำรควบคุมกำรบรหิำรจดักำรบรษิทั 

4.3.2 คณะกรรมกำรจะดูแลไม่ใหข้อ้ตกลงตำมขอ้ 4.3.1 เป็นอุปสรรคต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำร เช่น 
กำรมบีุคคลทีเ่หมำะสมมำสบืทอดต ำแหน่ง 

4.3.3 คณะกรรมกำรจะดแูลใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูตำมขอ้ตกลงต่ำงๆ ทีม่ผีลกระทบต่อกำรควบคุมบรษิทั 
 

• หลกัปฏิบติั 4.4 
คณะกรรมกำรจะตดิตำมดแูลกำรบรหิำรและพฒันำบุคลำกรใหม้คีวำมรู ้ทกัษะ ประสบกำรณ์และแรงจงูใจทีเ่หมำะสม 
4.4.1 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่สอดคล้องกับทิศทำงและกลยุทธ์ขององค์กร 

พนักงำนในทุกระดบัมคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ แรงจูงใจทีเ่หมำะสม และไดร้บักำรปฏบิตัอิย่ำงเป็นธรรมเพื่อ
รกัษำบุคลำกรทีม่คีวำมสำมำรถขององคก์รไว ้

4.4.2 คณะกรรมกำรจะดูแลใหม้กีำรจดัตัง้กองทุนส ำรองรองเลีย้งชพีหรอืกลไกอื่นเพื่อดูแลใหพ้นักงำนมกีำรออม
อย่ำงเพยีงพอส ำหรบัรองรบักำรเกษยีณ รวมทัง้สนับสนุนใหพ้นักงำนมคีวำมรูค้วำมเขำ้ใจในกำรบรหิำรจดั
กำรเงนิ กำรเลอืกนโยบำยกำรลงทุนทีส่อดคลอ้งกบัช่วงอำยุ ระดบัควำมเสีย่ง 

 
หลกัปฏิบติั 5  :  การประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ  

• หลกัปฏิบติั 5.1 
คณะกรรมกำรให้ควำมส ำคัญและสนับสนุนกำรด ำเนินกำรที่ก่อให้เกิดมูลค่ำแก่ธุรกิจควบคู่ไปกับกำรสร้ำง
คุณประโยชน์ต่อลกูคำ้หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง และมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
5.1.1 คณะกรรมกำรจะใหค้วำมส ำคญักบักำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์ร และดูแลใหฝ่้ำยจดักำรน ำไปเป็นส่วนหนึ่งใน

กำรทบทวนกลยุทธ ์กำรวำงแผนพฒันำปรบัปรุงกำรด ำเนินงำนและกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำน 
5.1.2  คณะกรรมกำรจะสง่เสรมิกำรด ำเนินกำร เพื่อเพิม่คุณค่ำใหบ้รษิทัตำมสภำพปัจจยัแวดลอ้มทีเ่ปลีย่นแปลงอยู่

เสมอ ซึ่งอำจครอบคลุมกำรก ำหนดรูปแบบธุรกิจ (Business Model) วิธีคิดมุมมองในกำรออกแบบและ
พฒันำสนิคำ้และบรกิำร กำรวจิยั กำรปรบัปรุงกระบวนกำรผลติและกระบวนกำรท ำงำน รวมทัง้กำรร่วมมอื
กบัคู่คำ้ 

ทัง้นี้ กำรด ำเนินกำรขำ้งต้นควรมลีกัษณะเป็นไปเพื่อกำรสรำ้งประโยชน์ร่วมกนัทัง้แก่บรษิทั ลูกคำ้ คู่คำ้ สงัคมและ
สิง่แวดลอ้ม และไม่สนบัสนุนใหเ้กดิพฤตกิรรมทีไ่ม่เหมำะสม กจิกรรมทีผ่ดิกฎหมำยหรอืขำดจรยิธรรม 
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• หลกัปฏิบติั 5.2 
คณะกรรมกำรจะติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจดักำรประกอบธุรกจิอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม และ
สะทอ้นอยู่ในแผนด ำเนินกำร (Operational Plan) เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้่ำ ทุกฝ่ำยขององคก์รได้ด ำเนินกำรสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั และแผนกลยุทธ ์(Strategies) ของบรษิทั 
5.2.1 คณะกรรมกำรจะดูแลใหม้กีลไกทีท่ ำใหม้ัน่ใจว่ำ บรษิทัประกอบธุรกจิอย่ำงมจีรยิธรรมมคีวำมรบัผดิชอบต่อ

สงัคมและสิง่แวดลอ้ม ไม่ละเมดิสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยี เพื่อเป็นแนวทำงใหทุ้กส่วนในองคก์รสำมำรถบรรลุ
วัตถุประสงค์ เป้ำหมำยหลัก ที่เป็นไปด้วยควำมยัง่ยืน โดยจัดท ำนโยบำยจรรยำบรรณทำงธุรกิจให้
ครอบคลุมเรื่องดงัต่อไปนี้ 
(1) ควำมรบัผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจะด ำเนินธุรกิจด้วยควำมโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่เป็นธรรมและมี

ประสทิธภิำพ มุ่งมัน่ทีจ่ะสรำ้งผลกำรด ำเนินงำนทีด่แีละกำรเจรญิเตบิโตทีม่ ัน่คง เพื่อใหเ้กดิประโยชน์
สงูสดุแก่ผูถ้อืหุน้ในระยะยำว 

(2)  ควำมรบัผดิชอบต่อพนกังำนและลกูจำ้ง โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้งและ
ปฏบิตัต่ิอพนักงำนและลูกจำ้งอย่ำงเป็นธรรมและเคำรพสทิธมินุษยชน ไดแ้ก่ กำรก ำหนดค่ำตอบแทน
และค่ำผลประโยชน์อื่นๆ ทีเ่ป็นธรรม กำรจดัสวสัดกิำรทีไ่ม่น้อยกว่ำทีก่ฎหมำยก ำหนดหรอืมำกกว่ำตำม
ควำมเหมำะสม กำรดูแลสุขภำพอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน กำรอบรมใหค้วำมรู ้พฒันำ
ศกัยภำพและส่งเสรมิควำมกำ้วหน้ำ รวมถงึเปิดโอกำสใหพ้นักงำนมโีอกำสพฒันำทกัษะกำรท ำงำนใน
ดำ้นอื่นๆ 

(3) ควำมรบัผดิชอบต่อลูกค้ำ โดยปฏบิตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกี่ยวขอ้ง และค ำนึงถึง
สุขภำพ ควำมปลอดภยั ควำมเป็นธรรม กำรเกบ็รกัษำขอ้มูลลูกคำ้ กำรบรกิำรหลงักำรขำยตลอดช่วง
อำยุสนิค้ำและบริกำร กำรติดตำมวดัผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำเพื่อกำรพฒันำปรบัปรุงสนิค้ำและ
บรกิำร รวมทัง้กำรโฆษณำประชำสมัพนัธแ์ละกำรส่งเสรมิกำรขำยต้องกระท ำอย่ำงมคีวำมรบัผิดชอบ 
ไม่ท ำใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ หรอืใชป้ระโยชน์จำกควำมเขำ้ใจผดิของลกูคำ้ 

(4) ควำมรบัผดิชอบต่อคู่ค้ำ โดยมกีระบวนกำรจดัซื้อจดัจ้ำงและเงื่อนไขสญัญำหรอืขอ้ตกลงที่เป็นธรรม 
กำรช่วยใหค้วำมรู ้พฒันำศกัยภำพและยกระดบัควำมสำมำรถในกำรผลติและใหบ้รกิำรใหไ้ดม้ำตรฐำน 
ชี้แจงและดูแลใหคู้่คำ้เคำรพสทิธมินุษยชนและปฏบิตัิต่อแรงงำนตนเองอย่ำงเป็นธรรม รบัผดิชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึตดิตำมตรวจสอบและประเมนิผลคู่คำ้เพื่อพฒันำกำรประกอบธุรกจิระหวำ่ง
กนัอย่ำงยัง่ยนื 

(5) ควำมรบัผดิชอบต่อเจำ้หนี้ โดยจะปฏบิตัติำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ตำมสญัญำทีม่ต่ีอเจำ้หนี้ รวมทัง้ กำรช ำระ
คนืเงนิตน้ ดอกเบีย้และกำรดแูลหลกัประกนัต่ำง ๆ ภำยใตส้ญัญำทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั  

 (6) ควำมรบัผดิชอบต่อชุมชน โดยน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทำงธุรกจิมำพฒันำโครงกำรทีส่ำมำรถสรำ้ง
เสรมิประโยชน์ต่อชุมชนไดอ้ย่ำงเป็นรูปธรรม มกีำรตดิตำมและวดัผลควำมคบืหน้ำและควำมส ำเรจ็ใน
ระยะยำว 

(7) ควำมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยป้องกัน ลด จัดกำรและดูแลให้มัน่ใจว่ำบริษัทจะไม่สร้ำงหรือ
ก่อให้เกดิผลกระทบในทำงลบต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งครอบคลุมกำรใช้วตัถุดบิ กำรใช้พลงังำน กำรใช้น ้ำ 
กำรใชท้รพัยำกรหมุนเวยีน กำรปลดปล่อยและจดักำรของเสยีทีเ่กดิจำกกำรประกอบธุรกจิ กำรปล่อย
ก๊ำซเรอืนกระจก เป็นตน้ 

(8) กำรแข่งขนัอย่ำงเป็นธรรม โดยกำรประกอบธุรกจิอย่ำงเปิดเผยโปร่งใสและไม่สร้ำงควำมได้เปรยีบ
ทำงกำรแขง่ขนัอย่ำงไม่เป็นธรรม 



 
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน)                                                                                            เอกสำรแนบ 5 

311 
 
 

(9) กำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอร์รปัชัน่ โดยปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนทีเ่กี่ยวขอ้งและ
ก ำหนดให้บรษิัทมแีละประกำศนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจรติและคอร์รปัชัน่ต่อสำธำรณะโดยบริษัท 
อำจพิจำรณำเข้ำร่วมเป็นภำคเีครือข่ำยในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและคอร์รปัชัน่ รวมถึงสนับสนุนให้
บรษิทัอื่นๆ และคู่คำ้มแีละประกำศนโยบำยกำรต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ รวมทัง้เขำ้ร่วมเป็นภำคี
เครอืขำ่ยดว้ย  

 

• หลกัปฏิบติั 5.3 
คณะกรรมกำรจะติดตำมดูแลให้ฝ่ำยจัดกำรจัดสรรและจัดกำรทรัพยำกรให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
ประสทิธผิล เพื่อใหส้ำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัไดอ้ย่ำงยัง่ยนื 
5.3.1 คณะกรรมกำรจะตระหนักถงึควำมจ ำเป็นของทรพัยำกรทีต่้องใช ้รวมทัง้ตระหนักว่ำกำรใชท้รพัยำกรแต่ละ

ประเภทมผีลกระทบต่อกนัและกนั 
5.3.2 คณะกรรมกำรจะตระหนักว่ำ รปูแบบธุรกจิ (business model) ทีต่่ำงกนั ท ำใหเ้กดิผลกระทบต่อทรพัยำกรที่

ต่ำงกนัดว้ย ดงันัน้ ในกำรตดัสนิใจเลอืกรูปแบบธุรกจิ ใหค้ ำนึงถงึผลกระทบและควำมคุม้ค่ำทีจ่ะเกดิขึน้ต่อ
ทรพัยำกร โดยยงัคงอยู่บนพืน้ฐำนของกำรมจีรยิธรรม มคีวำมรบัผดิชอบและสรำ้งคุณค่ำใหแ้ก่บรษิทัอย่ำง
ยัง่ยนื 

5.3.3    คณะกรรมกำรจะดูแลใหม้ัน่ใจว่ำ ในกำรบรรลุวตัถุประสงค ์และเป้ำหมำยหลกัของกจิกำร ฝ่ำยจดักำรมกีำร
ทบทวน พฒันำ ดูแล กำรใช้ทรพัยำกรให้เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธิผล โดยค ำนึงถึ งกำร
เปลีย่นแปลงของปัจจยัภำยในและภำยนอกอยู่เสมอ 

ทัง้นี้  ทรัพยำกรที่บริษัทพึงค ำนึงถึงมีอย่ำงน้อย 4 ประเภท ได้แก่ กำรเงิน (Financial Capital) ภูมิปัญญำ 
(Intellectual Capital) ด้ำนบุคลำกร (Human Capital) สงัคมและควำมสมัพนัธ์ (Social and Relationship Capital) 
และธรรมชำต ิ(Natural Capital) 

  

• หลกัปฏิบติั 5.4 
คณะกรรมกำรจะจดัใหม้กีรอบกำรก ำกบัดูแลและกำรบรหิำรจดักำรเทคโนโลยสีำรสนเทศระดบัองคก์ร ทีส่อดคลอ้ง
กบัควำมต้องกำรของบริษัท รวมทัง้ดูแลให้มกีำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำใช้ในกำรเพิม่โอกำสทำงธุรกิจและ
พฒันำกำรด ำเนินงำน กำรบรหิำรควำมเสีย่ง เพื่อใหบ้รษิทัสำมำรถบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของบรษิทั 
5.4.1 คณะกรรมกำรจะจดัให้มนีโยบำยในเรื่องกำรจดัสรรและกำรบรหิำรทรพัยำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ      

ซึง่ครอบคลุมถงึกำรจดัสรรทรพัยำกรใหเ้พยีงพอต่อกำรด ำเนินธุรกจิ และกำรก ำหนดแนวทำงเพื่อรองรบัใน
กรณีทีไ่ม่สำมำรถจดัสรรทรพัยำกรไดเ้พยีงพอตำมทีก่ ำหนดไว้  

5.4.2 คณะกรรมกำรจะดแูลใหก้ำรบรหิำรควำมเสีย่งขององคก์รครอบคลุมถงึกำรบรหิำรและจดักำรควำมเสีย่งดำ้น
เทคโนโลยสีำรสนเทศดว้ย 

5.4.3 คณะกรรมกำรจะจดัใหม้นีโยบำยและมำตรกำรรกัษำควำมมัน่คงปลอดภยัของระบบสำรสนเทศ 
  
หลกัปฏิบติั 6  :  ดแูลให้มีระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม 

• หลกัปฏิบติั 6.1 
คณะกรรมกำรจะก ำกบัดูแลใหม้ัน่ใจว่ำ บรษิทัมรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคุมภำยในทีจ่ะท ำให้บรรลุ
วตัถุประสงคอ์ย่ำงมปีระสทิธผิล และมกีำรปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง 
6.1.1 คณะกรรมกำรจะท ำควำมเขำ้ใจควำมเสีย่งทีส่ ำคญัของบรษิทั และอนุมตัคิวำมเสีย่งทีย่อมรบัได้ 
6.1.2 คณะกรรมกำรจะพจิำรณำและอนุมตันิโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีส่อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำย

หลกั กลยุทธ ์และควำมเสีย่งทีย่อมรบัไดข้องบรษิทั ส ำหรบัเป็นกรอบกำรปฏบิตังิำนในกระบวนกำรบรหิำร
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ควำมเสีย่งของทุกคนในองค์กรให้เป็นทศิทำงเดยีวกนั ทัง้นี้ คณะกรรมกำรจะใหค้วำมส ำคญักบัสญัญำณ
เตอืนภยัล่วงหน้ำและดแูลใหม้กีำรทบทวนนโยบำยกำรบรหิำรควำมเสีย่งเป็นประจ ำ  

6.1.3 คณะกรรมกำรจะดแูลใหบ้รษิทัมกีำรระบุควำมเสีย่ง โดยพจิำรณำปัจจยัทัง้ภำยนอกและภำยในองคก์รทีอ่ำจ
สง่ผลใหบ้รษิทัไม่สำมำรถบรรลุวตัถุประสงคท์ีก่ ำหนดไว้ 
ทัง้นี้ ควำมเสีย่งหลกัทีค่ณะกรรมกำรจะใหค้วำมส ำคญั อำจแบ่งออกเป็น ควำมเสีย่งดำ้นกลยุทธ ์(Strategic 
Risk) ควำมเสีย่งดำ้นกำรปฏบิตังิำน (Operational Risk) ควำมเสีย่งดำ้นกำรเงนิ (Financial Risk) และควำม
เสีย่งดำ้นกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบขอ้บงัคบั (Compliance Risk) เป็นตน้ 

6.1.4 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มัน่ ใจว่ำ  บริษัทได้มีกำรประเมินผลกระทบและโอกำสที่ เกิดขึ้นของ  
ควำมเสีย่งทีไ่ดร้ะบุไวเ้พื่อจดัล ำดบัควำมเสีย่ง และมวีธิจีดักำรควำมเสีย่งทีเ่หมำะสม 

6.1.5 คณะกรรมกำรอำจมอบหมำยให้คณะกรรมกำรตรวจสอบกลัน่กรองข้อ 6.1.1– 6.1.4 ก่อนเสนอให้
คณะกรรมกำรพจิำรณำ  

6.1.6 คณะกรรมกำรจะตดิตำมและประเมนิประสทิธผิลของกำรบรหิำรควำมเสีย่งอย่ำงสม ่ำเสมอ 
6.1.7 คณะกรรมกำรมหีน้ำทีด่แูลใหบ้รษิทัประกอบธุรกจิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย และมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้ของ

ในประเทศและในระดบัสำกล 
6.1.8 ในกรณีทีบ่รษิทั มบีรษิทัย่อยหรอืกจิกำรอื่นทีบ่รษิทัไปลงทุนอย่ำงมนีัยส ำคญั (เช่น มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ทีม่ ี

สทิธอิอกเสยีงตัง้แต่ร้อยละ 20 แต่ไม่เกนิร้อยละ 50) คณะกรรมกำรจะน ำผลประเมนิระบบควบคุมภำยใน
และกำรบรหิำรควำมเสีย่งมำเป็นสว่นหนึ่งในกำรพจิำรณำตำมขอ้ 6.1.1–6.1.7 ดว้ย 

 

• หลกัปฏิบติั 6.2 
คณะกรรมกำรจะจดัตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบทีส่ำมำรถปฏบิตัหิน้ำทีไ่ดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพและอสิระ 
6.2.1 คณะกรรมกำรจะจดัใหม้คีณะกรรมกำรตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมกำรอย่ำงน้อย 3 คน ซึง่ทุกคนต้องเป็น

กรรมกำรอสิระ และมคีุณสมบตัแิละหน้ำทีต่ำมหลกัเกณฑข์องส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลำดหลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

6.2.2 คณะกรรมกำรจะก ำหนดหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบไวเ้ป็นลำยลกัษณ์อกัษร โดยมหีน้ำทีอ่ย่ำงน้อย
ตำมทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

6.2.3 คณะกรรมกำรจะดูแลใหบ้รษิทัจดัใหม้กีลไกหรอืเครื่องมอืทีจ่ะท ำใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถเขำ้ถงึ
ขอ้มูลที่จ ำเป็นต่อกำรปฏบิตัหิน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำย เช่น เอื้ออ ำนวยใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบสำมำรถ
เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมำให้ขอ้มูล กำรได้หำรือร่วมกบัผู้สอบบญัช ีหรือแสวงหำควำมเห็นที่เป็นอิสระจำกที่
ปรกึษำทำงวชิำชพีอื่นใดมำประกอบกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบได ้

6.2.4 คณะกรรมกำรจะจดัใหม้บีุคคลหรอืหน่วยงำนตรวจสอบภำยในที่มีควำมเป็นอสิระในกำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่ป็น
ผู้รบัผดิชอบในกำรพฒันำและสอบทำนประสทิธภิำพระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคุมภำยใน 
พรอ้มทัง้รำยงำนใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบและเปิดเผยรำยงำนกำรสอบทำนไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

6.2.5 คณะกรรมกำรตรวจสอบต้องให้ควำมเห็นถึงควำมเพียงพอของระบ บกำรบริหำรควำมเสี่ยง 
และกำรควบคุมภำยใน และเปิดเผยไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 

 

• หลกัปฏิบติั 6.3 
คณะกรรมกำรจะตดิตำมดูแลและจดักำรควำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ทีอ่ำจเกดิขึน้ไดร้ะหว่ำงบรษิทักบัฝ่ำยจดักำร 
คณะกรรมกำร หรอืผูถ้อืหุน้ รวมไปถงึกำรป้องกนักำรใชป้ระโยชน์อนัมคิวรในทรพัยส์นิ ขอ้มลู และโอกำสของบรษิทั 
และกำรท ำธุรกรรมกบัผูท้ีม่คีวำมสมัพนัธเ์กีย่วโยงกบับรษิทัในลกัษณะทีไ่ม่สมควร 
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6.3.1 คณะกรรมกำรจะก ำกบัดแูลใหม้รีะบบกำรรกัษำควำมปลอดภยัของขอ้มลู ซึง่รวมถงึกำรก ำหนดนโยบำยและ
วธิปีฏบิตัิในกำรรกัษำควำมลบั (Confidentiality) กำรรกัษำควำมน่ำเชื่อถือ (Integrity) และควำมพร้อมใช้
ของขอ้มูล (Availability) รวมทัง้กำรจดักำรขอ้มูลทีอ่ำจมผีลกระทบต่อรำคำหลกัทรพัย ์(Market Sensitive 
Information) นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรจะดูแลให้กรรมกำร ผู้บริหำรระดับสูง และพนักงำน ตลอดจน
บุคคลภำยนอกที่เกีย่วข้อง อำท ิที่ปรกึษำทำงกฎหมำย ที่ปรกึษำทำงกำรเงนิ ปฏบิตัิตำมระบบกำรรกัษำ
ควำมปลอดภยัของขอ้มลูดว้ย 

6.3.2 คณะกรรมกำรจะดูแลใหม้กีำรจดักำรและตดิตำมรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ของผลประโยชน์ รวมทัง้ดูแล
ใหม้แีนวทำงและวธิปีฏบิตัเิพื่อใหก้ำรท ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นไปตำมขัน้ตอนกำรด ำเนินกำรและกำรเปิดเผย
ขอ้มลู ตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทัและผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นส ำคญั โดยทีผู่้
มสีว่นไดเ้สยีไม่ควรมสีว่นร่วมในกำรตดัสนิใจ 

6.3.3 คณะกรรมกำรจะจดัใหม้ขีอ้ก ำหนดใหก้รรมกำรรำยงำนกำรมสี่วนได้เสยีอย่ำงน้อยก่อนกำรพจิำรณำวำระ
กำรประชุมคณะกรรมกำร และบนัทึกไว้ในรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรจะดูแลให้
กรรมกำรทีม่สีว่นไดเ้สยีอย่ำงมนียัส ำคญัในลกัษณะทีอ่ำจท ำใหก้รรมกำรรำยดงักล่ำวไม่สำมำรถใหค้วำมเหน็
ไดอ้ย่ำงอสิระ งดเวน้จำกกำรมสีว่นร่วมในกำรประชุมพจิำรณำในวำระนัน้ 

 

• หลกัปฏิบติั 6.4 
คณะกรรมกำรจะก ำกบัดูแลใหม้กีำรจดัท ำนโยบำยและแนวปฏบิตัดิำ้นกำรต่อต้ำนคอรร์ปัชัน่ทีช่ดัเจนและสื่อสำรใน
ทุกระดบัขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกดิกำรน ำไปปฏบิตัไิด้จรงิ รวมถึงกำรสนับสนุนกจิกรรมที่ส่งเสรมิและ
ปลกูฝังใหพ้นกังำนทุกคนปฏบิตัติำมกฎหมำย และระเบยีบขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

• หลกัปฏิบติั 6.5 
คณะกรรมกำรจะก ำกับดูแลให้บริษัทมีกลไกในกำรรับเรื่ องร้องเรียนและกำรด ำ เนินกำรกรณีมีกำร  
ชีเ้บำะแส 

 
หลกัปฏิบติั 7  :  รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

• หลกัปฏิบติั 7.1 
คณะกรรมกำรมคีวำมรบัผดิชอบในกำรดแูลใหร้ะบบกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิและกำรเปิดเผยขอ้มลูส ำคญัต่ำงๆ 
ถูกตอ้ง เพยีงพอ ทนัเวลำ เป็นไปตำมกฎเกณฑ ์มำตรฐำน และแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้ง 
7.1.1 คณะกรรมกำรจะดูแลให้บุคลำกรที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดท ำและเปิดเผยข้อมูล มีควำมรู้ ทักษะ และ

ประสบกำรณ์ทีเ่หมำะสมกบัหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ และมจี ำนวนเพยีงพอ โดยบุคลำกรดงักล่ำวหมำยรวมถงึ
ผูบ้รหิำรสงูสุดสำยงำนบญัชแีละกำรเงนิ ผูจ้ดัท ำบญัช ีผูต้รวจสอบภำยใน เลขำนุกำรบรษิทั และนักลงทุน
สมัพนัธ ์

7.1.2 ในกำรให้ควำมเหน็ชอบกำรเปิดเผยข้อมูล ให้คณะกรรมกำรค ำนึงถึงปัจจยัที่เกี่ยวขอ้งโดยในกรณีที่เป็น
รำยงำนทำงกำรเงนิ จะพจิำรณำปัจจยัอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ดว้ย 
(1) ผลกำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยใน 
(2) ควำมเหน็ของผู้สอบบญัชใีนรำยงำนทำงกำรเงนิ และขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชเีกี่ยวกบัระบบควบคุม

ภำยใน รวมทัง้ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชผี่ำนกำรสือ่สำรในช่องทำงอื่นๆ (ถำ้ม)ี 
(3) ควำมเหน็ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
(4) ควำมสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้ำหมำยหลกั กลยุทธแ์ละนโยบำยของบรษิทั 
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7.1.3 คณะกรรมกำรจะดูแลใหก้ำรเปิดเผยขอ้มูล ซึง่รวมถงึงบกำรเงนิ รำยงำนประจ ำปี แบบ 56-1 สะทอ้นฐำนะ
กำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงเพยีงพอ รวมทัง้สนบัสนุนใหบ้รษิทัจดัท ำค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์อง
ฝ่ำยจดักำร (Management Discussion and Analysis หรอื MD&A) เพื่อประกอบกำรเปิดเผยงบกำรเงนิทุก
ไตรมำส ทัง้นี้ เพื่อใหน้กัลงทุนไดร้บัทรำบขอ้มลูและเขำ้ใจกำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึ้นกบัฐำนะกำรเงนิและผล
กำรด ำเนินงำนของบรษิทัในแต่ละไตรมำสไดด้ยีิง่ขึน้ นอกจำกขอ้มลูตวัเลขในงบกำรเงนิเพยีงอย่ำงเดยีว 

7.1.4 ในกรณีทีก่ำรเปิดเผยขอ้มลูรำยกำรใดเกีย่วขอ้งกบักรรมกำรรำยใดรำยหนึ่งเป็นกำรเฉพำะ กรรมกำรรำยนัน้
จะดูแลให้กำรเปิดเผยในส่วนของตนมีควำมครบถ้วนถูกต้องด้วย เช่น ข้อมูลผู้ถือหุ้นของกลุ่มตน กำร
เปิดเผยในสว่นทีเ่กีย่วเน่ืองกบัสญัญำระหว่ำงผูถ้อืหุน้ (Shareholders’ Agreement) ของกลุ่มตน 

 

• หลกัปฏิบติั 7.2 
คณะกรรมกำรจะตดิตำมดแูลควำมเพยีงพอของสภำพคล่องทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 
7.2.1 คณะกรรมกำรจะดแูลใหฝ่้ำยจดักำรมกีำรตดิตำมและประเมนิฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทั และมกีำรรำยงำน

ต่อคณะกรรมกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ โดยใหค้ณะกรรมกำรและฝ่ำยจดักำรร่วมกนัหำทำงแกไ้ขโดยเรว็หำกเริม่มี
สญัญำณบ่งชีถ้งึปัญหำสภำพคล่องทำงกำรเงนิและควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 

7.2.2 ในกำรอนุมตัิกำรท ำรำยกำรใดๆ หรือกำรเสนอควำมเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิ คณะกรรมกำรจะ
พิจำรณำให้มัน่ใจได้ว่ำ กำรท ำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่กระทบต่อควำมต่อเนื่องในกำรด ำเนินกิจกำร          
สภำพคล่องทำงกำรเงนิ หรอืควำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้ 

 

• หลกัปฏิบติั 7.3 
ในภำวะทีบ่รษิทัประสบปัญหำทำงกำรเงนิหรอืมแีนวโน้มจะประสบปัญหำ คณะกรรมกำรจะพจิำรณำใหม้ัน่ใจไดว้่ำ 
บรษิัทมแีผนในกำรแก้ไขปัญหำ หรอืมกีลไกอื่นที่จะสำมำรถแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงนิได ้ทัง้นี้ ภำยใต้กำรค ำนึงถงึ
สทิธขิองผูม้สีว่นไดเ้สยี 
7.3.1 ในกรณีที่บรษิทัมแีนวโน้มที่จะไม่สำมำรถช ำระหนี้หรอืมปัีญหำทำงกำรเงนิคณะกรรมกำรจะติดตำมอย่ำง

ใกลช้ดิ และดแูลใหบ้รษิทัประกอบธุรกจิดว้ยควำมระมดัระวงั และปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกีย่วกบักำรเปิดเผย
ขอ้มลู 

7.3.2 คณะกรรมกำรจะดูแลใหบ้รษิทัก ำหนดแผนกำรแกไ้ขปัญหำทำงกำรเงนิ โดยค ำนึงถงึควำมเป็นธรรมต่อผู้มี
ส่วนได้เสยี ซึ่งรวมถึงเจ้ำหนี้ ตลอดจนติดตำมกำรแก้ไขปัญหำ โดยให้ฝ่ำยจดักำรรำยงำนสถำนะอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

7.3.3 คณะกรรมกำรจะพจิำรณำให้มัน่ใจได้ว่ำ กำรพิจำรณำตัดสนิใจใดๆ ในกำรแก้ไขปัญหำทำงกำรเงนิของ
บรษิทั ไม่ว่ำจะดว้ยวธิกีำรใดจะตอ้งเป็นไปอย่ำงสมเหตุสมผล 

 

• หลกัปฏิบติั 7.4 
คณะกรรมกำรจะพจิำรณำจดัท ำรำยงำนควำมยัง่ยนืตำมควำมเหมำะสม 
7.4.1 คณะกรรมกำรจะพจิำรณำควำมเหมำะสมในกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรปฏบิตัิตำมกฎหมำย กำรปฏิบตัิตำม

จรรยำบรรณ นโยบำยกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ กำรปฏบิตัต่ิอพนกังำนและผูม้สี่วนไดเ้สยี ซึง่รวมถงึกำรปฏบิตัิ
อย่ำงเป็นธรรม และกำรเคำรพสทิธมินุษยชน รวมทัง้ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยค ำนึงถงึ
กรอบกำรรำยงำนที่ได้รบักำรยอมรบัในประเทศหรอืในระดบัสำกล ทัง้นี้ อำจเปิดเผยขอ้มูลดงักล่ำวไว้ใน
รำยงำนประจ ำปี หรอือำจจดัท ำเป็นเล่มแยกต่ำงหำกตำมควำมเหมำะสมของบรษิทั 

7.4.2 คณะกรรมกำรจะดูแลใหข้อ้มูลทีเ่ปิดเผยเป็นเรื่องทีส่ ำคญัและสะทอ้นกำรปฏบิตัทิีจ่ะน ำไปสู่กำรสรำ้งคุณค่ำ
แก่บรษิทัอย่ำงยัง่ยนื 
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• หลกัปฏิบติั 7.5 
คณะกรรมกำรจะก ำกบัดูแลใหฝ่้ำยจดักำรจดัใหม้หีน่วยงำนหรอืผูร้บัผดิชอบงำนนักลงทุนสมัพนัธท์ีท่ ำหน้ำทีใ่ นกำร
สื่อสำรกบัผู้ถือหุ้น และผู้มสี่วนได้เสยีอื่น เช่น นักลงทุน นักวเิครำะห์ ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสม เท่ำเทยีมกนั และ
ทนัเวลำ 
7.5.1 คณะกรรมกำรจะจดัให้มีนโยบำยกำรสื่อสำร (Communication Policy) และนโยบำยกำรเปิดเผยข้อมูล 

(Disclosure Policy) เพื่อให้มัน่ใจได้ว่ำ กำรสื่อสำรและกำรเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภำยนอกเป็นไปอย่ำง
เหมำะสม เท่ำเทียมกัน ทันเวลำ ใช้ช่องทำงที่เหมำะสม ปกป้องข้อมูลลับและข้อมูลที่มีต่อผลต่อรำคำ
หลกัทรพัย ์รวมทัง้มกีำรสือ่สำรใหเ้ขำ้ใจตรงกนัทัง้องคก์รในกำรปฏบิตัติำมนโยบำยดงักล่ำว 

7.5.2 คณะกรรมกำรจะจดัให้มีกำรก ำหนดผู้ที่รบัผิดชอบกำรให้ข้อมูลกบับุคคลภำยนอก โดยเป็นผู้ที่มีควำม
เหมำะสมกบักำรปฏิบตัิหน้ำที่ เข้ำใจธุรกิจของบริษัท รวมทัง้วตัถุประสงค์ เป้ำหมำยหลกั ค่ำนิยมและ
สำมำรถสือ่สำรกบัตลำดทุนไดเ้ป็นอย่ำงด ี 

7.5.3 คณะกรรมกำรจะดูแลใหฝ่้ำยจดักำรก ำหนดทศิทำงและสนับสนุนงำนดำ้นนักลงทุนสมัพนัธ ์เช่น กำรจดัใหม้ี
หลกัปฏบิตัใินกำรใหข้อ้มูล นโยบำยกำรใชข้อ้มูลภำยใน รวมทัง้ก ำหนดหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของนัก
ลงทุนสมัพนัธใ์หช้ดัเจน เพื่อใหก้ำรสือ่สำรและกำรเปิดเผยขอ้มลูเป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 

 

• หลกัปฏิบติั 7.6 
คณะกรรมกำรจะสง่เสรมิใหม้กีำรน ำเทคโนโลยสีำรสนเทศมำใชใ้นกำรเผยแพร่ขอ้มลู 
7.6.1 นอกจำกกำรเผยแพร่ขอ้มลูตำมเกณฑท์ีก่ ำหนดและผ่ำนช่องทำงของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 

คณะกรรมกำรจะพจิำรณำใหม้กีำรเปิดเผยขอ้มูลทัง้ภำษำไทยและภำษำองักฤษ ผ่ำนช่องทำงอื่นดว้ย เช่น 
Website ของบรษิทั โดยกระท ำอย่ำงสม ่ำเสมอ พรอ้มทัง้น ำเสนอขอ้มลูทีเ่ป็นปัจจุบนั 
ทัง้นี้ บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้บน Website ของบรษิทั 
(1) วสิยัทศัน์และค่ำนิยมของบรษิทั 
(2) ลกัษณะกำรประกอบธุรกจิของบรษิทั 
(3) รำยชื่อคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
(4) งบกำรเงนิและรำยงำนเกีย่วกบัฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนทัง้ฉบบัปัจจุบนั และของปีก่อนหน้ำ 
(5) แบบ 56-1 และรำยงำนประจ ำปี ทีส่ำมำรถใหด้ำวน์โหลดได ้
(6) ขอ้มลูหรอืเอกสำรอื่นใดทีบ่รษิทัน ำเสนอต่อนกัวเิครำะห ์ผูจ้ดักำรกองทุน หรอื สือ่ต่ำงๆ 
(7) โครงสรำ้งกำรถอืหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้ม 
(8) โครงสร้ำงก ลุ่มบริษัท  รวมถึงบริษัทย่ อย  บริษัทร่ วม  บริษัทร่ วมค้ำและ special purpose 

enterprises/vehicles (SPEs/SPVs) 
(9) กลุ่มผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มทีถ่อืหุน้ตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของจ ำนวนหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ลว้

ทัง้หมดและมสีทิธอิอกเสยีง 
(10)  กำรถอืหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงออ้มของกรรมกำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูบ้รหิำรระดบัสงู 
(11)  หนงัสอืเชญิประชุมสำมญัและวสิำมญัผูถ้อืหุน้ 
(12)  ขอ้บงัคบัของบรษิทั หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิ
(13) นโยบำยเกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรของบรษิทั นโยบำยกำรต่อตำ้นคอรร์ปัชัน่ นโยบำยรกัษำควำม

ปลอดภยัดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ และนโยบำยดำ้นบรหิำรควำมเสีย่ง  
(14) กฎบตัร หรอืหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ คุณสมบตั ิวำระกำรด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรรวมถงึเรื่องที่

ต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำร กฎบตัร หรอืหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบคุณสมบตั ิวำระกำร
ด ำรงต ำแหน่งของคณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
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(15)  จรรยำบรรณในกำรประกอบธุรกจิ 
(16) ขอ้มูลติดต่อหน่วยงำนหรอืร้องเรยีน หรอืบุคคลทีร่บัผดิชอบงำนนักลงทุนสมัพนัธ์ เลขำนุกำรบรษิทั 

เช่น ชื่อบุคคลทีส่ำมำรถใหข้อ้มลูได ้หมำยเลขโทรศพัท ์อเีมล์ 
 
หลกัปฏิบติั 8  :  สนับสนุนการมีส่วนรว่มและการส่ือสารกบัผูถื้อหุ้น 

• หลกัปฏิบติั 8.1 
คณะกรรมกำรจะดแูลใหม้ัน่ใจว่ำ ผูถ้อืหุน้มสีว่นร่วมในกำรตดัสนิใจในเรื่องส ำคญัของบรษิทั 
8.1.1 คณะกรรมกำรจะดูแลใหเ้รื่องส ำคญั ทัง้ประเดน็ทีก่ ำหนดในกฎหมำยและประเดน็ทีอ่ำจมผีลกระทบต่อทศิ

ทำงกำรด ำเนินงำนของบรษิทั ไดผ้่ำนกำรพจิำรณำและ/หรอืกำรอนุมตัขิองผูถ้อืหุน้ โดยเรื่องส ำคญัดงักล่ำว
ถูกบรรจุเป็นวำระกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 

8.1.2 คณะกรรมกำรจะสนบัสนุนกำรมสีว่นร่วมของผูถ้อืหุน้ เช่น 
(1) กำรก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสำมำรถเสนอเพิ่มวำระกำรประชุมล่วงหน้ำก่อนวนั

ประชุมผู้ถอืหุน้ โดยคณะกรรมกำรจะพจิำรณำบรรจุเรื่องทีผู่้ถอืหุน้เสนอเป็นวำระกำรประชุม ซึ่งหำก
กรณีคณะกรรมกำรปฏเิสธเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอบรรจุเป็นวำระคณะกรรมกำรตอ้งแจง้เหตุผลใหท้ีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ทรำบ 

(2) หลกัเกณฑก์ำรใหผู้ถ้อืหุน้สว่นน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
ทัง้นี้ คณะกรรมกำรจะดแูลใหม้กีำรเปิดเผยหลกัเกณฑด์งักล่ำวใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำ 

8.1.3 คณะกรรมกำรจะดูแลใหห้นังสอืนัดประชุมผู้ถือหุน้มขีอ้มูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเพยีงพอต่อกำรใชส้ทิธิ
ของผูถ้อืหุน้ 

8.1.4 คณะกรรมกำรจะดูแลให้มีกำรส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่บน 
website ของบรษิทั อย่ำงน้อย 14 วนัก่อนวนัประชุม  

8.1.5 คณะกรรมกำรจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นส่งค ำถำมล่วงหน้ำก่อนวนัประชุม โดยก ำหนดหลกัเกณฑ์กำรส่ง
ค ำถำมล่วงหน้ำ และเผยแพร่หลกัเกณฑด์งักล่ำวไวบ้น website ของบรษิทัดว้ย 

8.1.6 หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้และเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งจะถูกจดัท ำเป็นภำษำองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พรอ้ม
กบัฉบบัภำษำไทย  
ทัง้นี้ หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้ ประกอบดว้ยขอ้ควำมดงัต่อไปนี้ 
(1) วนั เวลำ และสถำนทีจ่ดัประชุมผูถ้อืหุน้ 
(2) วำระกำรประชุม โดยระบุว่ำ เป็นวำระเพื่อทรำบหรอืเพื่ออนุมตั ิรวมทัง้แบ่งเป็นเรื่องๆ อย่ำงชดัเจน เช่น 

ในวำระทีเ่กีย่วกบักรรมกำร ไดแ้ยกเรื่องกำรเลอืกตัง้กรรมกำรและกำรอนุมตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำรเป็น
แต่ละวำระ 

(3) วตัถุประสงคแ์ละเหตุผล และควำมเหน็ของคณะกรรมกำรในแต่ละวำระกำรประชุมทีเ่สนอซึง่รวมถงึ 
ก. วำระอนุมตัจิ่ำยปันผล – นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล อตัรำเงนิปันผลทีเ่สนอจ่ำยพรอ้มทัง้เหตุผล

และขอ้มลูประกอบ ในกรณีทีเ่สนอใหง้ดจ่ำยปันผล ใหอ้ธบิำยเหตุผลและขอ้มลูประกอบ 
ข. วำระแต่งตัง้กรรมกำร – ระบุชื่อ อำยุ  ประวัติกำรศึกษำและกำรท ำงำน จ ำนวนบริษัท 

จดทะเบยีนและบรษิทัทัว่ไปทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร หลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรสรรหำ ประเภทของ
กรรมกำรทีเ่สนอ และในกรณีทีเ่ป็นกำรเสนอชื่อกรรมกำรเดมิกลบัเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งอกีครัง้ให้
ระบุขอ้มลูกำรเขำ้ร่วมประชุมปีทีผ่่ำนมำ และวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิทั 
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ค. วำระอนุมตัิค่ำตอบแทนกรรมกำร – นโยบำยและหลกัเกณฑ์ในกำรก ำหนดค่ำตอบแทนของ
กรรมกำรแต่ละต ำแหน่ง และค่ำตอบแทนกรรมกำรทุกรูปแบบทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและสทิธปิระโยชน์
อื่นๆ 

ง. วำระแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี– ชื่อผูส้อบบญัช ีบรษิทัทีส่งักดั ประสบกำรณ์ท ำงำน ควำมเป็นอสิระของ
ผูส้อบบญัช ีค่ำสอบบญัชแีละค่ำบรกิำรอื่น 

(4) หนงัสอืมอบฉนัทะตำมแบบทีก่ระทรวงพำณิชยก์ ำหนด 
(5) ขอ้มูลประกอบกำรประชุมอื่นๆ เช่น ขัน้ตอนกำรออกเสยีงลงคะแนน กำรนับและแจ้งผลคะแนนเสยีง 

สทิธขิองหุน้แต่ละประเภทในกำรลงคะแนนเสยีง ขอ้มูลของกรรมกำรอสิระทีบ่รษิทัเสนอเป็นผูร้บัมอบ
ฉนัทะจำกผูถ้อืหุน้ เอกสำรทีผู่ถ้อืหุน้ตอ้งแสดงก่อนเขำ้ประชุมเอกสำรประกอบกำรมอบฉนัทะ และแผน
ทีข่องสถำนทีจ่ดัประชุม เป็นตน้ 

  

• หลกัปฏิบติั 8.2 
คณะกรรมกำรจะดูแลใหก้ำรด ำเนินกำรในวนัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยควำมเรยีบรอ้ย โปร่งใสมปีระสทิธภิำพ และ
เอือ้ใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถใชส้ทิธขิองตน 
8.2.1 คณะกรรมกำรจะก ำหนดวนั เวลำ และสถำนทีป่ระชุม โดยค ำนึงถงึควำมสะดวกในกำรเขำ้ร่วมประชุมของ     

ผูถ้อืหุน้ เช่น ช่วงเวลำกำรประชมุทีเ่หมำะสมและเพยีงพอต่อกำรอภปิรำย สถำนทีจ่ดัประชมุทีส่ะดวกต่อกำร
เดนิทำง เป็นตน้ 

8.2.2 คณะกรรมกำรจะดแูลไม่ใหม้กีำรกระท ำใดๆ ทีเ่ป็นกำรจ ำกดัโอกำสกำรเขำ้ประชุมหรอืสรำ้งภำระใหผู้้ถอืหุน้
จนเกนิควร เช่น ไม่ก ำหนดใหผู้้ถอืหุน้หรอืผู้รบัมอบฉันทะต้องน ำเอกสำรหรอืหลกัฐำนแสดงตนเกนิกว่ำที่
ก ำหนดไวใ้นแนวทำงปฏบิตัขิองหน่วยงำนก ำกบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง 

8.2.3 คณะกรรมกำรจะส่ง เสริมกำรน ำ เทคโนโลยีมำใช้กับกำรประชุมผู้ถือหุ้น  ทั ้งกำรลงทะเบียน  
ผูถ้อืหุน้ กำรนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ำรด ำเนินกำรประชุมสำมำรถกระท ำไดร้วดเรว็ ถูกต้อง แม่นย ำ  

8.2.4 ประธำนกรรมกำรเป็นประธำนทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ มหีน้ำทีด่แูลใหก้ำรประชุมใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์
ที่เกี่ยวขอ้ง และข้อบงัคบัของบริษัท จดัสรรเวลำส ำหรบัแต่ละวำระกำรประชุมที่ก ำหนดไว้ในหนังสอืนัด
ประชุมอย่ำงเหมำะสม และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นแสดงควำมเหน็และตัง้ค ำนึงถำมต่อที่ประชุมในเรื่องที่
เกีย่วขอ้งกบับรษิทั 

8.2.5 เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สำมำรถร่วมตดัสนิใจในเรื่องส ำคญัได ้กรรมกำรในฐำนะผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและในฐำนะผู้ถอืหุน้
ไม่สนบัสนุนกำรเพิม่วำระกำรประชุมทีไ่ม่ไดแ้จง้เป็นกำรล่วงหน้ำโดยไม่จ ำเป็น โดยเฉพำะวำระส ำคญัทีผู่ถ้อื
หุน้ตอ้งใชเ้วลำในกำรศกึษำขอ้มลูก่อนตดัสนิใจ 

8.2.6 สนับสนุนให้กรรมกำรทุกคนและผู้บริหำรที่เกี่ยวขอ้งเขำ้ร่วมกำรประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นสำมำรถซกัถำมใน
ประเดน็ต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งได ้

8.2.7 ก่อนเริม่กำรประชุม ให้บรษิทัแจง้ผู้ถอืหุน้ใหท้รำบถงึจ ำนวนและสัดส่วนของผูถ้ือหุน้ทีเ่ขำ้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองและของผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะ วธิกีำรประชุม กำรลงคะแนนเสยีงและกำรนบัคะแนนเสยีง 

8.2.8 ในกรณีทีว่ำระใดมหีลำยรำยกำร ประธำนทีป่ระชุมจะจดัใหม้กีำรลงมตแิยกในแต่ละรำยกำรเช่น ผูถ้อืหุน้ใช้
สทิธใินกำรแต่งตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคลในวำระกำรแต่งตัง้กรรมกำร 

8.2.9 คณะกรรมกำรจะสนบัสนุนใหม้กีำรใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวำระทีส่ ำคญั และส่งเสรมิใหม้บีุคคลทีเ่ป็นอสิระ
เป็นผูต้รวจนบัหรอืตรวจสอบคะแนนเสยีงในกำรประชุม และเปิดเผยผลกำรลงคะแนนทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย 
และงดออกเสยีง ในแต่ละวำระใหท้ีป่ระชุมทรำบพรอ้มทัง้บนัทกึไวใ้นรำยงำนกำรประชุม 
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• หลกัปฏิบติั 8.3 
คณะกรรมกำรจะดูแลใหก้ำรเปิดเผยมตทิีป่ระชุมและกำรจดัท ำรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุ้นเป็นไปอย่ำงถูกต้องและ
ครบถว้น 
8.3.1 คณะกรรมกำรจะดูแลใหบ้รษิัทเปิดเผยมตทิี่ประชุมผู้ถอืหุ้นพร้อมผลกำรลงคะแนนเสยีงภำยในวันท ำกำร

ถดัไป ผ่ำนระบบขำ่วของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และบน website ของบรษิทั 
8.3.2 คณะกรรมกำรจะดูแลให้กำรจดัส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมผู้ถือหุน้ใหต้ลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ภำยใน 14 วนันบัจำกวนัประชุมผูถ้อืหุน้ 
8.3.3 คณะกรรมกำรจะดแูลใหม้รีำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ไดบ้นัทกึขอ้มลูอย่ำงน้อยดงัต่อไปนี้ 

(1) รำยชื่อกรรมกำรและผู้บรหิำรที่เขำ้ประชุม และสดัส่วนกรรมกำรที่เขำ้ร่วมกำรประชุมไม่เขำ้ร่วมกำร
ประชุม 

(2) วธิกีำรลงคะแนนและนบัคะแนน มตทิีป่ระชุม และผลกำรลงคะแนน (เหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบงดออกเสยีง) 
ของแต่ละวำระ 

(3) ประเดน็ค ำถำมและค ำตอบในทีป่ระชุม รวมทัง้ชื่อ-นำมสกุลของผูถ้ำมและผูต้อบ 
 

หลกัจรรยาบรรณในการด าเนินธรุกิจ 
 

บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน) มหีลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ เพื่อสรำ้งควำมยัง่ยนืแก่ธุรกจิ
และรกัษำประโยชน์ของผูม้สี่วนไดเ้สยีและสงัคม เปิดโอกำสใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีแสดงควำมเหน็เกีย่วกบักำรด ำเนินกจิกำร 
เพื่อเป็นกลไก และกระบวนกำรทีจ่ะดูแลใหม้กีำรด ำเนินกจิกำรอย่ำงจรงิจงั น ำไปสู่กำรเป็นองคก์รธรรมำภบิำลทีแ่ทจ้รงิ 
ซึง่ผูบ้รหิำรและพนกังำนของบรษิทัจะตอ้งยดึถอืเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนในฐำนะตวัแทนของบริษทั ดงันี้ 

1. ปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั 
2. ปฏบิตัติำมนโยบำย “กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่”ี และ “หลกัจรรยำบรรณในกำรด ำเนินธุรกจิ” 
3. ปฏบิตัหิน้ำทีด่ว้ยควำมซื่อสตัย ์สจุรติ มคีุณธรรม และควำมรบัผดิชอบ 
4. ปฏบิตัตินเยีย่งผูป้ระกอบวชิำชพีทีม่คีวำมรู ้ควำมช ำนำญ และควำมระมดัระวงัรอบคอบ 
5. ค ำนึงถงึผลประโยชน์และผลกระทบจำกกำรด ำเนินงำนขององคก์รดว้ยควำมเสมอภำคและเป็นธรรมทำง

สงัคมต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีของบรษิทั 
6. เกบ็รกัษำควำมลบั และไม่ใชข้อ้มลูภำยในหรอืขอ้มลูอนัเป็นควำมลบั เพื่อแสวงหำประโยชน์แก่ตนเองหรอื

ผูอ้ื่นในทำงทีม่ชิอบ 
7. สรำ้งระบบงำนทีเ่ขม้แขง็ เพื่อป้องกนักำรทุจรติผ่ำนระบบกำรตรวจสอบภำยใน 
8. ก ำหนดใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนทัว่ทัง้องคก์ร มสีว่นร่วมในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ รำยงำนควำม

ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ กำรสือ่สำรอย่ำงมปีระสทิธผิล สง่เสรมิคุณภำพชวีติในกำรท ำงำน 
9. เปิดโอกำสให้ผู้มีส่วนได้เสยีมีช่องทำงกำรร้องเรียนและรบัฟังควำมคิดเห็นและมีมำตรกำรคุ้มครองผู้

รอ้งเรยีนหรอืผูแ้จง้เบำะแส 
10. เปิดเผยขอ้มลูดว้ยควำมโปร่งใสและควำมเชื่อถอืไดต่้อผูถ้อืหุน้ 

บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน) มแีนวทำงในกำรด ำเนินธุรกจิกบัผูม้สีว่นไดเ้สยีและสงัคม ดงันี้ 
(1) ควำมรบัผดิชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจะด ำเนินธุรกจิด้วยควำมโปร่งใส เปิดเผยขอ้มูลที่เป็นธรรมและมี

ประสทิธภิำพ มุ่งมัน่ทีจ่ะสรำ้งผลกำรด ำเนินงำนทีด่แีละกำรเจรญิเตบิโตทีม่ ัน่คง เพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ผูถ้อืหุน้ใน
ระยะยำว 
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(2)  ควำมรบัผดิชอบต่อพนักงำนและลูกจำ้ง โดยปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง
และปฏิบัติต่อพนักงำนและลูกจ้ำงอย่ำงเป็นธรรมและเคำรพสิทธิมนุษยชน ได้แก่ กำรก ำหนดค่ำตอบแทนและค่ำ
ผลประโยชน์อื่นๆ ทีเ่ป็นธรรม กำรจดัสวสัดกิำรทีไ่ม่น้อยกว่ำทีก่ฎหมำยก ำหนดหรอืมำกกวำ่ตำมควำมเหมำะสม กำรดแูล
สุขภำพอนำมยัและควำมปลอดภยัในกำรท ำงำน กำรอบรมใหค้วำมรู ้พฒันำศกัยภำพและส่งเสรมิควำมกำ้วหน้ำ รวมถงึ
เปิดโอกำสใหพ้นกังำนมโีอกำสพฒันำทกัษะกำรท ำงำนในดำ้นอื่นๆ 

(3) ควำมรบัผดิชอบต่อลูกคำ้ โดยปฏบิตัิใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนที่เกีย่วขอ้ง และค ำนึงถงึ
สุขภำพ ควำมปลอดภยั ควำมเป็นธรรม กำรเก็บรกัษำขอ้มูลลูกค้ำ กำรบริกำรหลงักำรขำยตลอดช่วงอำยุสนิค้ำและ
บริกำร กำรติดตำมวัดผลควำมพึงพอใจของลูกค้ำเพื่อกำรพัฒนำปรับปรุงสินค้ำและบริกำร รวมทัง้กำรโฆษณำ
ประชำสมัพนัธแ์ละกำรส่งเสรมิกำรขำยตอ้งกระท ำอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบ ไม่ท ำใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ หรอืใชป้ระโยชน์
จำกควำมเขำ้ใจผดิของลกูคำ้ 

(4) ควำมรบัผดิชอบต่อคู่คำ้ โดยมกีระบวนกำรจดัซื้อจดัจำ้งและเงื่อนไขสญัญำหรอืขอ้ตกลงทีเ่ป็นธรรม 
กำรช่วยใหค้วำมรู ้พฒันำศกัยภำพและยกระดบัควำมสำมำรถในกำรผลติและใหบ้รกิำรใหไ้ดม้ำตรฐำน ชีแ้จงและดแูลใหคู้่
คำ้เคำรพสทิธมินุษยชนและปฏบิตัต่ิอแรงงำนตนเองอย่ำงเป็นธรรม รบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม รวมถงึตดิตำม
ตรวจสอบและประเมนิผลคู่คำ้เพื่อพฒันำกำรประกอบธุรกจิระหว่ำงกนัอย่ำงยัง่ยนื 

(5) ควำมรบัผดิชอบต่อเจำ้หนี้ โดยจะปฏบิตัติำมเงื่อนไขต่ำง ๆ ตำมสญัญำทีม่ต่ีอเจำ้หนี้ รวมทัง้ กำรช ำระ
คนืเงนิตน้ ดอกเบีย้และกำรดแูลหลกัประกนัต่ำง ๆ ภำยใตส้ญัญำทีเ่กีย่วขอ้งอย่ำงเคร่งครดั  

 (6) ควำมรบัผดิชอบต่อชุมชน โดยน ำควำมรูแ้ละประสบกำรณ์ทำงธุรกจิมำพฒันำโครงกำรทีส่ำมำรถสรำ้ง
เสรมิประโยชน์ต่อชุมชนไดอ้ย่ำงเป็นรปูธรรม มกีำรตดิตำมและวดัผลควำมคบืหน้ำและควำมส ำเรจ็ในระยะยำว 

(7) ควำมรบัผิดชอบต่อสิง่แวดล้อม โดยป้องกนั ลด จดักำรและดูแลให้มัน่ใจว่ำบริษัทจะไม่สร้ำงหรือ
ก่อให้เกดิผลกระทบในทำงลบต่อสิง่แวดล้อม ซึ่งครอบคลุมกำรใชว้ตัถุดบิ กำรใช้พลงังำน กำรใช้น ้ำ กำรใช้ทรพัยำกร
หมุนเวยีน กำรปลดปล่อยและจดักำรของเสยีทีเ่กดิจำกกำรประกอบธุรกจิ กำรปล่อยก๊ำซเรอืนกระจก เป็นตน้ 
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รายงานคณะกรรมการบริษทั 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั ซคัเซสมอร ์บีอ้ิงค ์จ ากดั (มหาชน) 

 
กำรระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ในประเทศไทยนับตัง้แต่ปลำยปี 2563          

เป็นต้นมำ ไดส้่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินชวีติของผูค้นในประเทศอย่ำงต่อเน่ืองจนถงึปัจจุบนั หน่วยงำนก ำกบัโรคระบำด
ของภำครฐัไดอ้อกประกำศก ำหนดมำตรกำรต่ำงๆ มำตำมล ำดบัเพื่อป้องกนัและยบัยัง้กำรแพร่ระบำดดงักล่ำว จงึสง่ผลให้
ประชำชนจ ำเป็นต้องปรบัพฤติกรรมกำรอุปโภคบรโิภคให้สอดคล้องตำมวถิีใหม่ภำยใต้ขอ้จ ำกดัต่ำงๆ ที่เกดิขึน้ เช่น     
กำรใส่หน้ำกำกอนำมยัก่อนออกจำกบำ้น กำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น กำรจดัหอ้งฝึกอบรมออนไลน์เพื่อเว้นระยะห่ำงระหว่ำง
ผูค้น เป็นต้น กรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรกป็รบัเปลีย่นวถิกีำรท ำงำนประจ ำวนัไปดว้ย เช่น กำรประชุมคณะกรรมกำร
บรษิัทในรูปแบบ E-Meeting กำรปรบัเปลี่ยนกำรน ำเสนอขอ้มูลต่ำงๆ เป็นแบบออนไลน์ทัง้หมด และกำรใชเ้ทคโนโลยี
ดจิทิลัทีม่คีวำมหลำกหลำยทุกรูปแบบเพื่อสนับสนุนกำรท ำงำนของพนักงำน เป็นต้น สงัคมไทยกไ็ดเ้รยีนรูป้ระสบกำรณ์
ในกำรด ำเนินชวีติและกำรประกอบธุรกจิแนวใหม่เพื่อรบัมอืกบัอุปสรรคและขอ้จ ำกดัในรูปแบบต่ำงๆ ที่เกดิขึน้ ธุรกจิ
หลำยประเภทต่ำงกไ็ดร้บัผลกระทบอย่ำงรุนแรงจำกกำรแพร่ระบำดในรอบนี้ เช่น ธุรกจิกำรบนิ ธุรกจิกำรท่องเทีย่วและ
บรกิำร ซึง่ต้องเผชญิกบัมำตรกำรจ ำกดักำรเดนิทำงเพื่อป้องกนักำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
เป็นตน้ 
 

ท่ำมกลำงบรรยำกำศกำรแพร่ระบำดที่เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่องตลอดทัง้ปี 2564 กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ      
ย่อมไดร้บัผลกระทบอย่ำงไม่อำจหลกีเลีย่งไดเ้ช่นกนั ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ จงึสื่อสำรกบัพนักงำนใหป้้องกนัตนเองอย่ำง
ระมดัระวงัและปฏบิตัติำมมำตรกำรป้องกนักำรแพร่เชื้อของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครดั บรษิทัฯ ไม่สำมำรถจดักจิกรรม
กำรตลำดซึ่งเป็นกำรรวมตวัของผู้คนแบบเดมิได้ จงึต้องปรบัเปลี่ยนรูปแบบกจิกรรมและงำนบรกิำรลูกคำ้ไปอยู่บนสื่อ
ออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยีด้ำนดจิทิลัแพลตฟอร์ม เช่น กำรพฒันำระบบกำรซื้อขำยสนิค้ำผ่ำนแอพพลเิคชัน่ เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกใหก้บันกัธุรกจิและสมำชกิซึง่เป็นตวัแทนจ ำหน่ำยใหก้บัลูกคำ้ ปรำกฏว่ำไดก้ำรตอบรบัเป็นอย่ำงดเียีย่มจำก
นกัธุรกจิและสมำชกิในเครอืขำ่ยอย่ำงกวำ้งขวำง ผลประกอบกำรโดยรวมของบรษิทัฯ ในปี 2564 จงึอยู่ในระดบัทีน่่ำพอใจ 
ปรำกฏตำมรำยละเอยีดผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ซึง่แสดงไวใ้นค ำวเิครำะหแ์ละกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำรซึง่เป็น
สว่นหนึ่งของแบบ 56-1 One Report / รำยงำนประจ ำปี ฉบบันี้  
 

ผลลพัธท์ำงธุรกจิทีด่ขีองบรษิทัฯ เกดิจำกกำรวำงแผนงำนร่วมกนัของผูบ้รหิำรและพนักงำนทีก่ ำหนดเป้ำหมำย
ของภำรกจิส ำคญัอย่ำงชดัเจน กำรสรำ้งสรรคท์มีงำนทีท่รงพลงัและท ำงำนร่วมกนัอย่ำงไรร้อยต่อ ควำมร่วมมอืร่วมใจของ
สมำชกิในทมีงำนทีผ่ลกัดนัใหก้จิกรรมต่ำงๆ ส ำเรจ็ลงดว้ยควำมสำมคัคพีรอ้มเพรยีง กำรสรำ้งสรรคบ์รรยำกำศกำรท ำงำน
ทีส่่งเสรมิควำมผูกพนัระหว่ำงผูบ้รหิำรกบัพนักงำนทุกระดบั รวมถงึภำวะผูน้ ำทีม่คีวำมยดืหยุ่นในกำรปรบัเปลีย่นวธิกีำร
ด ำเนินธุรกจิทุกรปูแบบเพื่อใหง้ำนส ำเรจ็ลุล่วงทนัก ำหนดเวลำ  
 

ในนำมของคณะกรรมกำรและผู้บรหิำรของบรษิทัฯ ผมขอขอบคุณท่ำนผู้ถอืหุน้ทีใ่หค้วำมเชื่อมัน่และไวว้ำงใจ
สนับสนุนกจิกำรของบรษิทัฯ อย่ำงสม ่ำเสมอตลอดทัง้ปีทีผ่่ำนมำ ขอขอบคุณพนกังำน นักธุรกจิอสิระ และผูม้สี่วนไดส้ว่น
เสยีทุกภำคสว่นทีใ่หค้วำมร่วมมอืและร่วมพลงัขบัเคลื่อนภำรกจิทุกดำ้นของบรษิทัฯ อย่ำงเขม้แขง็ คณะกรรมกำรบรษิทัฯ
และผูบ้รหิำรมคีวำมมุ่งมัน่ทีจ่ะยกระดบัคุณภำพกำรบรหิำรจดักำรธุรกจิโดยใหค้วำมส ำคญัต่อกำรก ำกบัดูแลกจิกำร กำร
เปิดเผยขอ้มูลอย่ำงโปร่งใส บรหิำรจดักำรควำมเสีย่งดว้ยควำมรอบคอบระมดัระวงั จดักระบวนกำรควบคุมภำยในให้มี
ประสทิธผิล ด ำเนินกำรสอบทำนกำรปฏบิตังิำนเพื่อยกระดบัประสทิธผิลของกำรควบคุมภำยใน และส่งเสรมิใหพ้นกังำน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
เรียน  ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั ซคัเซสมอร ์บีอ้ิงค ์จ ากดั (มหาชน) 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมยินดีเสนอรำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบประจ ำปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2564 
ดงัต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน) ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระจ ำนวน 3 ท่ำน โดย
ในระหว่ำงปี 2564 มกีำรจดัประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบรวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ รำยนำมของกรรมกำรตรวจสอบและจ ำนวน
ครัง้ทีก่รรมกำรแต่ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุมมดีงันี้ 

         จ ำนวนครัง้  
ผศ. ดร.กญัญำรตัน์ สำนโอฬำร ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ  4/4 
นำยณรงคฤ์ทธิ ์  ถำวรวศิษิฐพร กรรมกำรตรวจสอบ   4/4 
นำยสหศกัย ์  ศรสีรรพำงศ ์ กรรมกำรตรวจสอบ   4/4 

 
คณะกรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนมคีุณสมบตัิครบถ้วน โดยปฏบิตัิภำรกจิอย่ำงอสิระภำยใต้ขอบเขต หน้ำที่ และคว ำม
รบัผดิชอบตำมกฎบตัรทีไ่ด้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิทั ซึ่งสอดคล้องตำมขอ้ก ำหนดและแนวทำงปฏบิตัิทีด่ขีอง
ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ซึง่ในกำรประชุม
ทุกครัง้ คณะกรรมกำรตรวจสอบไดเ้ชญิผูบ้รหิำร ผูส้อบบญัช ีผู้ตรวจสอบภำยใน และผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เขำ้ร่วมประชุมและให้
ขอ้มูลเพิม่เติมในประเด็นส ำคญั เพื่อให้กำรตรวจสอบและสอบทำนมปีระสทิธผิลและประสทิธภิำพเพิม่ขึน้ รวมทัง้ได้
รำยงำนผลกำรพจิำรณำและขอ้คดิเหน็ต่ำงๆ ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัเป็นประจ ำทุกไตรมำส เพื่อใหม้กีำรด ำเนินกำรอย่ำง
เหมำะสม สรุปสำระส ำคญัในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องคณะกรรมกำรตรวจสอบดงันี้ 
 

1. การสอบทานงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำสและงบกำรเงินประจ ำปี 2564 ซึ่งผ่ำนกำรสอบทำนและ
ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชแีลว้ โดยไดส้อบทำนขอ้มูลทีเ่ป็นสำระส ำคญั พรอ้มทัง้ไดร้บัค ำชีแ้จงจำกผูส้อบบญัชเีกีย่วกบั
กำรปรบัปรุงรำยกำรทีม่ผีลกระทบต่องบกำรเงนิอย่ำงมสีำระส ำคญั กำรประมำณกำรทำงบญัช ีควำมเหมำะสมของวธิกีำร
บนัทกึบญัช ีรวมถงึควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอในกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงนิ ขอบเขตกำรตรวจสอบ ควำมเป็น
อสิระของผูส้อบบญัช ีและขอ้สงัเกตต่ำงๆของผูส้อบบญัช ีเพื่อใหม้ัน่ใจว่ำกำรจดัท ำงบกำรเงนิเป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของ
กฎหมำย มำตรฐำนกำรบญัช ีและมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ มคีวำมเชื่อถอืได ้ทนัเวลำ และเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้
งบกำรเงนิ 
 

2. การสอบทานการตรวจสอบภายในและระบบการควบคมุภายใน 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนควำมเป็นอสิระ หน้ำที่ ควำมรบัผดิชอบ ขอบเขตกำรปฏบิตัิงำนของผู้ตรวจสอบ
ภำยใน และผลกำรตรวจสอบภำยใน โดยมีกำรพิจำรณำรำยงำนสรุปผลและกำรติดตำมผลจำกผู้ตรวจสอบภำยใน            
ให้เป็นไปตำมแผนกำรตรวจสอบที่ได้อนุมตัิ ซึ่งครอบคลุมระบบงำนที่ส ำคญัของบริษัท เพื่อประเมินควำมเพียงพอ 
เหมำะสม และควำมมปีระสทิธผิลของระบบกำรควบคุมภำยใน รวมทัง้พจิำรณำผลกำรประเมนิระบบกำรควบคุมภำยใน
ของบรษิทัตำมกรอบแนวทำงปฏบิตัดิำ้นกำรควบคุมภำยในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Tradeway Commission (COSO) โดยใช้แบบประเมินควำมเพียงพอของระบบกำรควบคุมภำยในของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบไดม้กีำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบระบบ
กำรควบคุมภำยในใหค้ณะกรรมกำรบรษิทัทรำบเป็นประจ ำทุกไตรมำส และไดใ้ห้ขอ้แนะน ำทีเ่ป็นประโยชน์ต่อระบบกำร
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ควบคุมภำยใน เพื่อใหม้กีำรด ำเนินกำรแกไ้ขตำมรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี้ ระบบกำรควบคุม
ภำยในของบรษิทัมคีวำมเพยีงพอและเหมำะสม โดยไม่พบประเดน็หรอืขอ้บกพร่องทีม่สีำระส ำคญัซึง่อำจสง่ผลกระทบต่อ
บรษิทั 
 

3. การสอบทานการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบส่งเสรมิและใหข้อ้เสนอแนะต่ำงๆ เพื่อใหบ้รษิทัมกีำรบรหิำรจดักำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่
เหมำะสมตำมหลกัธรรมำภบิำลทีด่ ีมกีำรสอบทำนนโยบำยสง่เสรมิจรยิธรรม นโยบำยต่อตำ้นกำรทุจรติ และนโยบำยกำร
แจง้เบำะแสกำรกระท ำผดิ มกีำรตดิตำมประเดน็ต่ำงๆทีไ่ดร้บัผ่ำนชอ่งทำงกำรรบัเรื่องรอ้งเรยีนและแจง้เบำะแสกำรกระท ำ
ผดิ (Whistleblowing) ซึง่ส่งถงึประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยตรง นอกจำกนี้ บรษิทัไดแ้สดงเจตนำรมณ์เข้ำร่วม
กำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรร์ปัชัน่ และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรเพื่อยื่นขอรบักำรรบัรองจำกคณะกรรมกำรแนวร่วมปฏบิตัิ
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นกำรทุจรติ (Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) 
 

4. การสอบทานการปฏิบติัตามกฎระเบียบของหน่วยงานควบคมุดแูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้สอบทำนกำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์  กฎระเบียบของ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
กฎหมำยอื่นใดทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิัท รวมถึงขอ้ผูกพนัทีบ่รษิทัมไีวก้บับุคคลภำยนอก คณะกรรมกำร
ตรวจสอบไม่พบประเดน็ทีเ่ป็นสำระส ำคญัในเรื่องกำรปฏบิตัทิีข่ดัต่อกฎหมำยและขอ้ก ำหนดดงักล่ำว 
 

5. การสอบทานรายการท่ีเก่ียวโยงกนั หรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดส้อบทำนและใหค้วำมเหน็ต่อกำรท ำรำยกำรระหว่ำงบรษิทักบับุคคลหรอืนิตบิุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง
กัน หรือรำยกำรที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์กับบริษัท รวมถึงกำรเปิดเผยข้อมูลของรำยกำรดังกล่ำว            
ตำมขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์
โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบมคีวำมเหน็ว่ำรำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผล บรษิทัด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขกำรคำ้ทำงธุรกจิ
ปกตทิัว่ไป เป็นธรรม และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั รวมทัง้รำยกำรทีม่สีำระส ำคญัไดร้บักำรเปิดเผยและแสดงรำยกำร
ในงบกำรเงนิและหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้งและครบถว้น 
 

6. การพิจารณาเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชี 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำประเมนิควำมเป็นอสิระ ควำมรูค้วำมสำมำรถ และผลกำรปฏบิตังิำนของผูส้อบบญัช ี
ในปี 2564 โดยมคีวำมเหน็ว่ำผูส้อบบญัชมีคีวำมเป็นอสิระในกำรปฏบิตังิำน มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ และผลกำรปฏบิตังิำน
โดยรวมมคีุณภำพอยู่ในระดบัที่น่ำพอใจ ส ำหรบัปี 2565 คณะกรรมกำรตรวจสอบมมีติเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัท 
เพื่อใหค้วำมเหน็ชอบและน ำเสนอต่อทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิำรณำอนุมตักิำรแต่งตัง้ นำยวลัลภ วไิลวรวทิย ์ผูส้อบ
บญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 6797 และ/หรือ นำงสำวจนัทิรำ จนัทรำชยัโชติ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 6326 และ/หรือ 
นำงสำวโสภำพรรณ ทรพัยท์พิยรตันำ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตเลขที ่6523 และ/หรอื นำยนันทวฒัน์ ส ำรวญหนัต์ ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญำต เลขที ่7731 แห่งส ำนักงำนบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ำกดั ("Deloitte") เป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัประจ ำปี 2565 และอนุมตัคิ่ำสอบบญัชเีป็นจ ำนวนเงนิรวม 3,650,000 บำท 
   

7. การรกัษาคณุภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรตรวจสอบมกีำรปฏบิตัติำมกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบ และพจิำรณำทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำร
ตรวจสอบให้สอดคล้องกบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนัและหลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีโดยน ำเสนอให้คณะกรรมกำรบรษิัท
พจิำรณำอนุมตัเิป็นประจ ำทุกปี นอกจำกนี้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมกีำรประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำที่ของตนเอง โดย
พบว่ำมกีำรปฏบิตัภิำรกจิครบถ้วนสมบูรณ์ภำยใต้กฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบและไดใ้ชค้วำมรูค้วำมสำมำรถในกำร
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ให้ควำมเห็นและข้อเสนอแนะต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์อย่ำงต่อเนื่องด้วยควำมเป็นอิสระ อนัมีส่วนช่วยเสริมสร้ำงกำร
ด ำเนินงำนและระบบกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ไีดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
 

ความเหน็และขอ้สงัเกตโดยรวม 
ส ำหรบัปี 2564 บริษัทมีระบบบญัชีและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องเชื่อถือได้  มีกำรควบคุมภำยในที่เพีย งพอและ
เหมำะสม มกีำรก ำกบัดูแลกจิกำรทีด่ ีมกีำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำเนินธุรกจิของ
บรษิทั คณะกรรมกำรตรวจสอบไดใ้ชค้วำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ ควำมระมดัระวงัรอบคอบ ในกำรปฏบิตัหิน้ำที่
ตำมกฎบตัรคณะกรรมกำรตรวจสอบซึง่ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัอย่ำงครบถว้นและเป็นอสิระ ไม่มขีอ้จ ำกดัใน
กำรได้รบัขอ้มูล ทรพัยำกร และควำมร่วมมอืทัง้จำกผู้บรหิำร พนักงำนและผู้ที่เกี่ยวขอ้ง ตลอดจนได้ให้ควำมเหน็และ
ขอ้เสนอแนะต่ำงๆ อย่ำงซื่อสตัยส์จุรติ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำยอย่ำงเท่ำเทยีมกนั 
 
ในนำมคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 
 
 
(ผศ. ดร.กญัญำรตัน์ สำนโอฬำร) 
ประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน) 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั ซคัเซสมอร ์บีอ้ิงค ์จ ากดั (มหาชน) 
 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน ขอน ำเสนอรำยงำนของคณะกรรมกำรฯ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 เริม่ตัง้แต่
วนัที ่1 มกรำคม ถงึ วนัที ่31 ธนัวำคม พ.ศ. 2564 ดงันี้ 
 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนของบริษัท ซคัเซสมอร์ บีอิ้งค์ จ ำกดั (มหำชน) ได้รบักำรแต่งตัง้จำก 
คณะกรรมกำรบริษัท ตำมแนวทำงกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดขีองบริษัทจดทะเบียน เป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตำม       
กฎบตัรของบรษิทั ไม่มลีกัษณะต้องหำ้มตำมกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง มคีวำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ มคีวำมรูค้วำม
เขำ้ใจถงึ คุณสมบตั ิหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ รวมถงึมคีวำมรูด้ำ้นบรรษทัภบิำล และสำมำรถอุทศิเวลำอย่ำงเพยีงพอใน
กำรปฏบิตัหิน้ำที ่เพื่อใหก้ำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสรรหำฯ ส ำเรจ็ตำมวตัถุประสงค ์โดยในปี 2564 คณะกรรมกำร
สรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน มจี ำนวน 3 ท่ำน ดงันี้ 
 

1. นำยสหศกัย ์  ศรสีรรพำงศ ์ ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน  
(กรรมกำรอสิระ) 

2. ผศ. ดร.กญัญำรตัน์  สำนโอฬำร  กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน (กรรมกำรอสิระ) 
3. นำยนพกฤษฏิ ์  นิธเิลศิวจิติร กรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 

 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนไดป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมควำมรบัผดิชอบในกำรพจิำรณำหลกัเกณฑ ์แนวทำง 
และ กระบวนกำรสรรหำ รวมถงึพจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนทีเ่หมำะสมส ำหรบักรรมกำรบรษิทัฯ และกรรมกำรชุดย่อย
คณะต่ำงๆ เพื่อน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทั พจิำรณำใหค้วำมเหน็ชอบก่อนทีจ่ะน ำเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้
พจิำรณำอนุมตั ิเป็นประจ ำทุกปี รวมถงึพจิำรณำค่ำตอบแทนของผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯ เพื่อน ำเสนอต่อทีป่ระชุม
คณะกรรมกำรบรษิทั พจิำรณำอนุมตั ิ
 

ทัง้นี้ส ำหรบัปี 2564 คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนมกีำรประชุม 2 ครัง้ เพื่อพจิำรณำเรื่องต่ำงๆ และ
รำยงำนผลกำรประชุมพรอ้มควำมเหน็ต่อคณะกรรมกำรบรษิทัพจิำรณำ โดยสรุปสำระส ำคญัทีพ่จิำรณำ ไดด้งันี้ 

1. พจิำรณำทบทวนและเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมำะสมตำมกฎหมำย และกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัแทนต ำแหน่งกรรมกำรบรษิทัทีต่้องออกตำมวำระ โดยพจิำรณำ  สรรหำ คดัเลอืก และ
เสนอชื่อบุคคลที่มคีุณวุฒ ิประสบกำรณ์ และควำมรู้ควำมสำมำรถ ที่เอื้อประโยชน์และเหมำะสมกบัลกัษณะ 
ธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อน ำเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำต่อไป 
ทัง้นี้กรรมกำรทีม่สีว่นไดเ้สยีจะงดออกเสยีง 

2. พจิำรณำค่ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษิทั คณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ โดยพจิำรณำกลัน่กรองอย่ำงละเอยีดถงึ 
ควำมเหมำะสมประกำรต่ำงๆ และเปรยีบเทยีบอ้ำงองิจำกอุตสำหกรรมประเภทเดยีวกนั และสภำพเศรษฐกจิ 
รวมถงึควำมเหมำะสมกบัหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของจ ำนวนคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดย่อย 
เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั และทีป่ระชุมสำมญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอวำระส ำหรบักำรประชุมสำมญัผู้ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณสมบตัิเหมำะสม เพื่อเขำ้รบักำรพจิำรณำเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรตำม 
หลกัเกณฑท์ีเ่ปิดเผยไวบ้นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่1 พฤศจกิำยน 2564 ถงึ วนัที ่30 ธนัวำคม 2564 
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4. พจิำรณำค่ำตอบแทนของประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และผูบ้รหิำร พจิำรณำตำมควำมเหมำะสมกบัภำระหน้ำที่ 
ควำมรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมำย และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัโดยเปรยีบเทยีบกบัเป้ำหมำยของบรษิทัฯ 
รวมทัง้สภำพควำมเป็นจรงิทำงเศรษฐกจิ โดยเปรยีบเทยีบกบัอตัรำค่ำตอบแทนของบรษิทัในอุตสำหกรรมที่ม ี
ลกัษณะใกลเ้คยีงกนั 

5. จดัให้มกีำรประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนแบบรำยคณะและ
รำยบุคคล ประจ ำปี 2564 ซึ่งผลกำรประเมินโดยรวมอยู่ระดับ “ดีมำก” และรำยงำนผลกำรประเมินต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อน ำมำพฒันำกำรปฏบิตังิำนใหม้ปีระสทิธภิำพ พรอ้มทัง้เปิดเผยผลกำรประเมนิในแบบ 
56-1 One Report / รำยงำนประจ ำปี 

6. ติดตำมและดูแลให้บริษัทฯ มีแผนกำรสบืทอดต ำแหน่งและควำมต่อเนื่องในกำรบริหำรที่เหมำะสม ส ำหรบั
ต ำแหน่งผู้บริหำรระดบัสูงและต ำแหน่งที่ส ำคญั เพื่อเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรให้สำมำรถรองรบัและ
สอดคลอ้งกบักำรขยำยธุรกจิ 

 

คณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทนไดป้ฏบิตังิำนตำมหน้ำทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมำยดว้ยควำมระมดัระวงัรอบคอบ 
โปร่งใส เที่ยงธรรม และใหค้วำมเหน็อย่ำงตรงไปตรงมำ เป็นอสิระ โดยในกำรแสดงควำมเหน็และลงมตนิัน้กรรมกำรฯ 
ท่ำนทีม่ ีสว่นไดเ้สยีในเรื่องทีพ่จิำรณำนัน้ไม่อยู่ในทีป่ระชุมและไมม่สีทิธแิสดงควำมเห็นและออกเสยีงลงคะแนนใน    เรื่อง
นัน้ ตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีเพื่อประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อืหุน้นกัลงทุน และผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำยเป็นส ำคญั 
 
ในนำมคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
 
 
 
(นำยสหศกัย ์ศรสีรรพำงศ)์ 
ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำและพจิำรณำค่ำตอบแทน 
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน) 
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รายงานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั ซคัเซสมอร ์บีอ้ิงค ์จ ากดั (มหาชน) 
 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิัท ซคัเซสมอร์ บอีิ้งค์ จ ำกดั (มหำชน) ได้รบักำรแต่งตัง้จำก คณะกรรมกำร
บรษิทั ประกอบดว้ยกรรมกำรอสิระ 2 ท่ำน และกรรมกำรทีผู่เ้ป็นบรหิำร 1 ท่ำน โดยในระหว่ำงปี 2564 มกีำรจดัประชุม
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งรวมทัง้สิน้ 2 ครัง้ รำยนำมของกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งและจ ำนวนครัง้ทีก่รรมกำรแต่
ละท่ำนเขำ้ร่วมประชุมมดีงันี้ 

            จ ำนวนครัง้  
นำยนพกฤษฏิ ์  นิธเิลศิวจิติร ประธำนกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง  2/2 
     (ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร) 
ผศ. ดร.กญัญำรตัน์ สำนโอฬำร กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง   2/2 
     (กรรมกำรอสิระ) 
ดร.วจิติร   เตชะเกษม กรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง   2/2 
     (กรรมกำรอสิระ) 

 

บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน) ไดใ้หค้วำมส ำคญักบักำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง โดยเฉพำะกำรจดักำรควำม
เสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อกำรบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยทำงธุรกจิของบรษิทั โดยลดโอกำสควำมเสีย่งทีจ่ะเกดิขึน้และ
ใหไ้ดม้ำซึง่โอกำสทำงธุรกจิ อนัจะน ำไปสูก่ำรสรำ้งมลูค่ำเพิม่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และผูม้สีว่นไดเ้สยี  
 

ในปี 2564 คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งไดป้ฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั และกฎบตัร
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง โดยมหีน้ำทีก่ ำหนดและทบทวนนโยบำย เป้ำหมำยและกรอบกำรบรหิำรควำมเสีย่งทัง้
องคก์รใหม้คีวำมเหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทัฯ รวมทัง้ตดิตำมประเมนิควำมเสีย่งและผลกำรบรหิำรจดักำร
ควำมเสีย่งทัง้ในระดบัหน่วยงำนและองคก์ร โดยมกีำรประชุมจ ำนวน 2 ครัง้ ซึง่สรุปสำระส ำคญัของงำนดงันี้ 

1. พจิำรณำกำรจดัประเภทควำมเสีย่งและระดบัควำมเสีย่งขององคก์ร เพื่อใหก้ำรบรหิำรควำมเสีย่งทัว่องคก์รใหม้ี
ควำมเหมำะสม สอดคลอ้งไปกบัแผนกลยุทธก์ำรด ำเนินงำนของกลุ่มบรษิทัฯ และสภำพแวดลอ้ม โดยในปี 2564 
คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งไดเ้พิม่ควำมเสีย่งดำ้นคอรร์ปัชัน่เป็นหนึ่งในควำมเสีย่งหลกัของธุรกจิ เพื่อให้
ฝ่ำยงำนส ำคัญของธุรกิจหลักด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงและจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยงด้ำนทุจริ ต
คอรร์ปัชัน่ทีอ่ำจเกดิขึน้อย่ำงเหมำะสม 

2. ทบทวนควำมเหมำะสมและเพยีงพอของนโยบำย กลยุทธ ์และแนวปฏบิตัใินกำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัฯ 
เพื่อให้มัน่ใจว่ำนโยบำย กลยุทธ์ และแนวปฏบิตัิดงักล่ำวมคีวำมสอดคล้องกบักลยุทธ์และทศิทำงธุรกจิของ
บรษิทัฯ และสำมำรถก ำกบัดแูลระดบัควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้

3. พจิำรณำสรุปประเดน็ควำมเสีย่งทีม่คีวำมส ำคญัต่อควำมยัง่ยนืขององคก์รและแนวทำงด ำเนินกำรขัน้ต่อไป เพื่อ
จดัล ำดบัควำมส ำคญั ก ำหนดแผนบรหิำรจดักำรควำมเสีย่ง  และจดัท ำแนวทำงควบคุมควำมเสีย่ง ดงักล่ำวนัน้
อย่ำงเหมำะสม เพื่อบรหิำรควำมเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัทีบ่รษิทัฯ ยอมรบัไดห้รอืลดโอกำสทีจ่ะเกดิควำมเสีย่งขึน้ใน
อนำคต 

4. พิจำรณำควำมเสี่ยงจำกกำรออกและเสนอขำยใบส ำคญัแสดงสทิธิที่จะซื้อหุ้นสำมญัของบริษัท ซคัเซสมอร์         
บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน) ครัง้ที ่1 (SCM-W1) ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้ 
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5. จดัใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง แบบรำยคณะและรำยบุคคลประจ ำปี 
2564 ซึ่งผลกำรประเมินโดยรวมอยู่ระดับ “ดีมำก” และรำยงำนผลกำรประเมินต่อคณะกรรมกำรบริษัท          
เพื่อน ำมำพฒันำกำรปฏบิตังิำนใหม้ปีระสทิธภิำพ พรอ้มทัง้เปิดเผยผลกำรประเมนิในแบบ 56-1 One Report / 
รำยงำนประจ ำปี 

 

โดยสรุป คณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่งมคีวำมเหน็ว่ำในปี 2564 บรษิทัฯ มรีะบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิำพ
เพยีงพอในกำรก ำกบัดูแลควำมเสีย่งส ำคญัของกลุ่มบรษิัท และมคีวำมเหมำะสมกบักำรประกอบธุรกจิและกำรด ำเนิน
กจิกรรมต่ำงๆ ของบรษิัทฯ และกลุ่มบรษิทั โดยฝ่ำยงำนหลกัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยแต่ละแห่งมกีำรบรหิำรควำม
เสีย่งของตนอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสภำวกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปและใหอ้ยู่ในระดบัทีย่อมรบัได ้ช่วยสนบัสนุน
ใหก้ำรบรหิำรจดักำรองคก์รและกำรประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ และกลุ่มบรษิทัด ำเนินกำรไดต้ำมแผนงำนทีว่ำงไว ้
 
ในนำมคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
 
 
 
(นำยนพกฤษฏิ ์นิธเิลศิวจิติร) 
ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำรควำมเสีย่ง 
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน) 
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รายงานคณะกรรมการบริหาร 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั ซคัเซสมอร ์บีอ้ิงค ์จ ากดั (มหาชน) 

 
คณะกรรมกำรบรหิำรไดร้บักำรแต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิัท เพื่อท ำหน้ำทีก่ ำกบัดูแลบรหิำรจดักำรและควบคุมกำร
ด ำเนินกจิกำรของบรษิทัใหส้อดคลอ้งกบันโยบำย และกลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกจิตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัไดก้ ำหนดไว ้
รวมทัง้กำรปฏบิตัใิหเ้ป็นไปกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำร จรรยำบรรณทำงธุรกจิ และกฎหมำยต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำร
ด ำเนินธุรกจิ 
 

ในปี 2564 ทีผ่่ำนมำ คณะกรรมกำรบรหิำรมกีำรประชุมเพื่อปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมทีไ่ดร้บัมอบหมำย จ ำนวน 12 ครัง้ โดยใน
กำรประชุมแต่ละครัง้ คณะกรรมกำรบรหิำรจะร่วมกนัพจิำรณำเรื่องต่ำงๆ ทีส่ ำคญั เพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิทั
เพื่อทรำบ เพื่ออนุมตัแิลว้แต่กรณี โดยสรุปสำระส ำคญัไดด้งันี้ 

1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัประจ ำทุกเดอืน 
2. น ำเสนอเป้ำหมำย กลยุทธท์ำงธุรกจิ และแผนงำนประจ ำปีต่อคณะกรรมกำรบรษิทั ตลอดจนรบัผดิชอบใน

กำรบรหิำรกจิกำรของบรษิทัใหเ้ป็นไปตำมนโยบำย ทศิทำง และเป้ำหมำยทีว่ำงไว้ 
3. ดแูลใหม้กีำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิเพื่อใหผู้ส้อบบญัชที ำกำรตรวจสอบหรอืสอบทำน และใหค้วำมเหน็ต่อ

งบกำรเงนิดงักล่ำว 
4. พจิำรณำกำรท ำรำยกำรกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัและรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย์ด้วยควำม

ระมดัระวงัรอบคอบ มคีวำมสมเหตุสมผลในเรื่องของรำคำและเงื่อนไขอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ค ำนึงถงึผลประโยชน์
ของบรษิัทและผู้ถือหุ้นเป็นที่ตัง้ โดยกรรมกำรบรหิำรที่มสี่วนได้เสยีจะไม่มสี่วนร่วมในกำรตดัสนิใจ ก่อน
น ำเสนอคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัตำมล ำดบั ตลอดจนตดิตำมกำรด ำเนินงำนของแต่
ละฝ่ำยงำนและในภำพรวมของบรษิทัฯ เป็นประจ ำทุกเดอืน 

5. สนับสนุนและส่งเสรมิใหพ้นกังำนไดม้โีอกำสคดิคน้นวตักรรมใหม่ๆ อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อสรำ้งมลูค่ำเพิม่ใหแ้ก่
ผลติภณัฑ ์

6. พจิำรณำและใหค้วำมเหน็ชอบต่องบประมำณประจ ำปี กำรลงทุนของบรษิทัฯ รวมถึงธุรกรรมกำรเงนิและ
สนิเชื่อทีม่คีวำมส ำคญัทำงธุรกจิ ก่อนเสนอคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อพจิำรณำอนุมตัิ  

7. ก ำกบัดูแล ส่งเสริม สนับสนุนให้คณะกรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำน มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในนโยบำย
ต่อตำ้นกำรทุจรติและคอรร์ปัชัน่ และระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัฯ 

8. ทบทวนกฎบตัรคณะกรรมกำรบรหิำร เพื่อใหแ้นวทำงในกำรปฏบิตัหิน้ำทีม่คีวำมเหมำะสมและสอดคล้องกบั
สถำนกำรณ์ในปัจจุบนั 

9. จดัใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำนของคณะกรรมกำรบรหิำร แบบรำยคณะและรำยบุคคลประจ ำปี 2564 
ซึง่ผลกำรประเมนิโดยรวมอยู่ระดบั “ดมีำก” และรำยงำนผลกำรประเมนิต่อคณะกรรมกำรบรษิทั เพื่อน ำมำ
พัฒนำกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ พร้อมทัง้เปิดเผยผลกำรประเมินในแบบ 56-1 One Report / 
รำยงำนประจ ำปี 

 

คณะกรรมกำรบรหิำรมคีวำมมุ่งมัน่ในกำรบรหิำรจดักำรธุรกจิเพื่อใหบ้รรลุตำมวสิยัทศัน์ พนัธกจิ เป้ำหมำย และกลยุทธ์
ธุรกจิขององค์กร และบรหิำรจดักำรภำยใต้หลกักำรก ำกบัดูแลกจิกำรที่ด ีมคีวำมโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรม 
ควบคู่ไปกบักำรด ำเนินธุรกจิด้วยควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมถึงกำรสนับสนุนกำรต่อต้ำนกำรทุจรติ
คอรร์ปัชัน่อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อใหอ้งคก์รเตบิโตและมคีวำมมัน่คง 
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ทัง้นี้ ในนำมของคณะกรรมกำรบรหิำร ผมใคร่ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น นักธุรกจิอสิระ ลูกค้ำ พนัธมติรทำงธุรกจิ สถำบนั
กำรเงิน หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและพนักงำนบริษัทฯ ทุกท่ำนที่ได้มอบควำมไว้วำงใจและให้กำร
สนบัสนุนอย่ำงดยีิง่แก่บรษิทัฯ เสมอมำ ขอใหทุ้กท่ำนเชื่อมัน่ว่ำบรษิทัฯ จะยงัคงมุ่งมัน่ทุ่มเทในกำรด ำเนินธุรกจิใหเ้ตบิโต
อย่ำงยัง่ยนื ภำยใตห้ลกัจรยิธรรมและแนวทำงกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่เีพื่อกำ้วไปขำ้งหน้ำอย่ำงมัน่คงและยัง่ยนืสบืไป 
 
ในนำมคณะกรรมกำรบรหิำร 

 
 
 

(นำยแพทยส์ทิธวรี ์เกยีรตชิวนนัต)์ 
ประธำนคณะกรรมกำรบรหิำร 
บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จ ำกดั (มหำชน) 
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รายงานจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
เรียน ท่านผูถื้อหุ้น บริษทั ซคัเซสมอร ์บีอ้ิงค ์จ ากดั (มหาชน) 
 
ปี 2564 ทีผ่่ำนมำเป็นปีทีม่คีวำมทำ้ทำยใหม่ๆ เกดิขึน้ในหลำกหลำยดำ้น เกดิสถำนกำรณ์ไม่คำดคดิจำกกำรแพร่ระบำด
ครัง้ยิง่ใหญ่ของเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ทีไ่ม่เคยเกดิขึน้มำก่อน จงึส่งผลกระทบใหเ้ศรษฐกจิทัว่โลกโดยรวม
ชะลอตวัลง ซึง่เศรษฐกจิโดยรวมของไทยกไ็ดร้บัควำมเสยีหำยอย่ำงมำก ขณะทีพ่ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคปรบัเปลีย่นอย่ำง
รวดเรว็ เพื่อปรบัตวัเขำ้กบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) เช่นกำรท ำงำนจำกทีบ่ำ้น 
(work from home) กำรเว้นระยะห่ำงทำงสงัคม จำกสถำนกำรณ์ดังกล่ำวได้น ำไปสู่กำรบัญญัติค ำศัพท์ ใหม่ “New 
Normal” หรอื “ควำมปกตริูปแบบใหม่” ท ำใหค้วำมต้องกำรหรอืพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคเปลีย่นแปลงไป โดยใชช้่องทำง 
Online เพิม่ขึน้ และกำรใหค้วำมส ำคญักบัควำมปลอดภยัต่อสุขภำพและชวีติมำกขึน้ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ รุกตลำด Online 
มำกขึน้ เพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรของคนในยุคดจิทิลัและเพื่อสำมำรถสรำ้งควำมไดเ้ปรยีบในกำรแขง่ขนั ตลอดจนน ำพำ
องคก์รกำ้วเดนิไปสู่กำรเตบิโต พรอ้มกำรแสวงหำโอกำสใหม่ๆ ทำงธุรกจิในเวลำเดยีวกนั พรอ้มขบัเคลื่อนองคก์รภำยใต้ 
5 กลยุทธห์ลกั คอื 
 

กลยุทธท่ี์ 1 แผนการเติบโตจากตลาดภายในและตลาด AEC 
ส ำหรบัประเทศในตลำดเออซีทีีม่กีำรเตบิโตสงู มอีตัรำกำรขยำยตวัของผูน้ ำซคัเซสมอรม์ำกทีสุ่ด ไดแ้ก่ กมัพชูำ, สงิคโปร ์
และมำเลเซยี โดยเฉพำะกมัพูชำ ทีโ่ดดเด่นน่ำจบัตำมอง เนื่องจำกกมัพูชำมคีวำมมัน่ใจในแบรนดซ์คัเซสมอรเ์ป็นอย่ำง
มำก กำรที ่SCM เป็นแบรนดใ์นตลำดหลกัทรพัยฯ์ ท ำใหค้วำมเชื่อมัน่ทีม่ำกอยู่แลว้ทวคีณูขึน้ไปอกี นกัธุรกจิต่ำงถูกใจใน
ระบบกำรพฒันำอย่ำงยัง่ยนืของบรษิทัฯ ไม่ว่ำจะเป็นระบบกำรสอนงำน กำรปัน้ผูน้ ำ  
 

กลยุทธท่ี์ 2 การปรบัองคก์รสู่ความเป็นดิจิทลัและการเช่ือมโยงทุกๆ แพลตฟอรม์  
บรษิัทฯ ได้พฒันำ Online Platform ให้ล ้ำสมยั ทัง้ Application ต่ำงๆ ที่รวดเรว็ ทนัใจ  ทัง้กำรยกระดบักำรให้บริกำร            
E-Commerce และระบบจดัเกบ็ขอ้มูล หรอื Data Warehouse เพื่อกำรติดตำมพฤตกิรรมผู้บรโิภคใหแ้ม่นย ำมำกยิง่ขึน้        
เน้นกำรท ำ Marketing Approach เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัควำมต้องกำรของผูบ้รโิภค และสรำ้งผลติภณัฑน์วตักรรมที่ตอบ
โจทยผ์ูบ้รโิภคไดอ้ย่ำงตรงจุด 
 

กลยุทธท่ี์ 3 ความใส่ใจดแูลลกูค้าอยา่งใกลชิ้ด  
บรษิทัฯ สรำ้งควำมใกลช้ดิผูกพนักบัผูบ้รโิภค ใหผู้บ้รโิภคเกดิควำมรูส้กึประทบัใจและมปีระสบกำรณ์ทีด่กีบัแบรนด ์โดย
ใส่ใจตัง้แต่ขัน้ตอนกำรสัง่ซือ้สนิคำ้ ขัน้ตอนกำรส่งมอบ จนสนิคำ้ถงึมอืผูบ้รโิภค พรอ้มดูแลตดิตำมผลลพัธ ์ทีซ่คัเซสมอร์
ยดึเรื่อง Customer Oriented เป็นหวัใจส ำคญัในกำรด ำเนินธุรกจิ 
 

กลยุทธท่ี์ 4 การพฒันาสินค้านวตักรรม 
บรษิทัฯ คดิคน้สนิคำ้นวตักรรมเพื่อตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลข์องผูบ้รโิภคไดอ้ย่ำงตรงจุด องคป์ระกอบส ำคญัทีจ่ะท ำใหล้กูคำ้มี
ประสบกำรณ์ทีด่กีบัแบรนดม์ ี2 หวัขอ้หลกั ทัง้ “กำรใหบ้รกิำร” และ “นวตักรรมและคุณภำพของสนิคำ้” 
 

กลยุทธท่ี์ 5 การสรา้งแบรนดแ์ละวฒันธรรมองคก์รให้แขง็แกรง่ 
บรษิทัฯ ขบัเคลื่อนองคก์รดว้ยกำรมุ่งเน้นสรำ้งสงัคม Wellness & Well-Being เพื่อยกระดบัคุณภำพชวีติของผูค้นใหด้ขีึน้ 
ทัง้ในแง่ของสขุภำพ และคุณภำพชวีติ โดยออกแบบสนิคำ้และกจิกรรมเพื่อสง่เสรมิสขุภำพ ควบคู่กบักำรพฒันำ Mindset  
โดยกำรเจำะลกึถึงแก่นของกำรพฒันำคน ตัง้แต่จุดเริม่ต้นพืน้ฐำนของกำรท ำควำมเขำ้ใจตนเอง เขำ้ใจผู้อื่น สอนเรื่อง
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ภำวะผู้น ำ กำรใช้เครื่องมือต่ำงๆ ของ SCM เพื่อบรรลุเป้ำหมำยแห่งกำรสร้ำงชวีิต ภำยใต้โครงกำร “Successmore 
Leadership Academy – SLA” 
 

พร้อมกันนี้ภำยในองค์กรยังยึดมัน่ด้วยรำกฐำนของวฒันธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ที่เรียกว่ำ SPIRIT (S: Service & 
Sharing, P: Performance, I: Integrity & Improvement, R: Respect, I: Innovation and T: Teamwork) โดยมีแนวทำง
ใหก้ำรสรำ้งควำมเชื่อมัน่ต่อตนเอง องคก์ร และทมีเวริก์ ก่อเกดิสำมคัครี่วมแรงร่วมใจทัง้ผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกคนใน
กำรท ำสิ่งเดียวกันให้ปรำกฏผล โดยหล่อหลอมเป็นพลังหนึ่งเดียวก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมในกำรน ำพำองค์กรไปสู่
ควำมส ำเรจ็ ฝ่ำวกิฤต กำ้วขึน้สูร่ะดบัควำมเป็นมอือำชพีทีส่ำมำรถแขง่ขนัในเวทรีะดบัโลกได้ 
 

ผมและทมีงำนบรหิำร ขอใหค้วำมมัน่ใจแก่ทุกท่ำนว่ำ จะขบัเคลื่อนน ำพำบรษิทัฯ ไปสูจุ่ดหมำยแห่งกำรเตบิโตอย่ำงมัน่คง
และยัง่ยนื ทัง้ยอดขำย ผลก ำไรและกำรเป็นองค์กรที่ดขีองสงัคม และขอขอบคุณคณะกรรมกำรบรษิัท ผู้ถือหุ้น ลูกค้ำ 
ตวัแทนจ ำหน่ำย พนัธมติรธุรกจิและพนกังำนทุกท่ำน ทีไ่ดใ้หก้ำรสนบัสนุนบรษิทัฯ เป็นอย่ำงดมีำตลอด 
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