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Details of directors, executives, and
controlling persons of the subsidiaries
undertaking the Company’s
core businesses

1.

Details of the Head of Internal Audit
and Compliance

Outstanding Company Performance Awards

2.

5.

7.

Sustainability Disclosure Award in the Sustainability
Disclosure Award 2021

8.

from Thaipat Institute for the seventh consecutive

3G Excellence in Sustainability Reporting Award
and 3G Championship Award for Community
Development & Philanthropy in the Global Good
Governance (3G) Awards 2021

year, recognizing outstanding Environmental,

from Cambridge IFA (International Financial Advisory

Social and Governance performance

in the UK).

CG rating of “Excellent”
for the ninth consecutive year in the Corporate

from Chulalongkorn University, in the category of
IT & Telecom, for the fifth consecutive year.

Governance Report of Thai Listed Companies

Best Public Company of the Year in the Stock
Exchange of Thailand and Technology Industry
categories, organized by Money and Banking

Association (IOD).

Thailand Sustainability Investment Awards
for the seventh consecutive year in the SET Awards
2021 organized by the Stock Exchange of Thailand.

GRI Standards Content Index

Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame 2021

capitalization of more than 100,000 million baht,
organized by the Stock Exchange of Thailand.

General Information and Other

3.

in the SET Awards 2021, in the category of market

4.

magazine, for the fourth consecutive year.

These awards are presented to listed companies with
sustainable stocks and outstanding performance in

2021, compiled by the Thai Institute of Directors

6.

ESG 100 Certificate

organized by Thaipat Institute.

terms of the Environmental, Social and Governance
(ESG) aspects.
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Our Business

SUSTAINABLE GROWTH & CREATE SUSTAINABLE VALUE TO SHAREHOLDERS

FINANCIAL HIGHLIGHTS

SUSTAINABLE VALUE FOR STAKEHOLDERS

Intouch Holdings Public Company Limited
and Its Subsidiaries

HOLDING OF EXCELLENCE

ASSET
MANAGEMENT
GOVERNANCE

73%

2019

Revenues from sales of goods
and rendering of services

3,323

3,668

4,878

Share of profits of associates
and joint ventures

10,622

11,108

12,234

Total revenues

14,726

15,680

17,531

953

984

1,004

Profit for the year attributed to
owners of the Company

10,748

11,048

11,083

Total assets

53,984

52,637

49,535

27%

Return on assets

20%

Debt-to-equity ratio (times)

0.18

Basic earning per share (Baht)
Book value per share (Baht)
Dividend per share (Baht)
Dividend payout ratio
(calculated from the separate
financial statements)

2020
70%
30%
22%
0.22

2019

34%
22%
0.26
3.46

12.69

11.87

10.77

2.50

72.6%

2.65

76.8%

Number of share

6

CREATIVITY

TEAMWORK

INTEGRITY

VALUE

EXCELLENCE

Be enthusiastic and
welcome changes
with speed

Generate great
ideas and drive
innovation

Work collaboratively to
deliver extraordinary
results as a team

Uphold professional
standards of reliability,
ethics and trust

Committed to success
to create value for all
stakeholders

Strive passionately
to be the best in
everything we do

Form 56-1 One Report for the year 2021 (Annual Report)

Total liabilities
Total equity attributable to equity
holders of the Company

8

7,283
40,687

Form 56-1 One Report for the year 2021 (Annual Report)

8,496
38,064

9,086
34,525

Financial Report

Other Information

These three areas are core sustainable development guidelines. In addition to

the concept of “Creating Shared Value” for outlining a sustainable development

the return on investment in terms of business performance, INTOUCH understands

framework, which has been divided into the following three areas:

its obligation to society through good corporate governance and effective

3,206.51

2021

2020

Our Business

Corporate Governance

Sustainability Development

Financial Report

Other Information

3,206.42
2019

Review and continuous improvement

High

Business growth

Sustainable Investing
All investments must benefit the economy and society
as well as create growth and profit for the Company.
INTOUCH also promotes the concept of sustainable
development among its subsidiaries and associates,
along with the start-up companies in the InVent portfolio.

Human Capital Development
Sustainable growth is driven by the Company’s employees.
Therefore, INTOUCH provides employee development
programs, and has promoted a culture of innovation that
encourages knowledge sharing and stimulates creative
thinking.

The working team regularly reviews materiality issues following the GRI

Career opportunities
and advancement

stakeholder engagement. This framework will help the Company realize every

Standard, and improves the process of stakeholder engagement in order

aspect of the impacts it has on the economy and society, and mitigate any

to align it with the current situation and the latest communication tools.

negative ones that might impede sustainable growth.

porate Governan
ce
Cor

De

Enhancing shareholder
wealth

This will increase efficiency and facilitate a more effective response in order
to determine precise requirements and expectations.

Regulatory
management

Materiality Aspect

Employee health &
balanced compensation

Growth strategy and
create sustainable

Scope of Reporting

•

value to shareholders

with the operating results in 2021.
Career Advancement
Opportunities,

Digital inclusion

•

Enhancement of
Personnel Potential
Low

Influence on the Company’s strategic objectives

High

in Digital Technology,
Welfare, Occupational

So

St
ake

After the Sustainable Development team had reassessed the issues,

y
nit
& Commu
Investment

cial

validated them with the stakeholders through the appropriate channels.
The team submitted a sustainability report to the Management Committee
to acknowledge and approve publication in Form 56-1 One Report and on

131

development plan, including both

•

the IDP completion rate in 2021.
The Company’s strategy for fostering
an innovation culture and increasing

Health and Safety

the employees’ digital intelligence,

at work

including both short- and long-term targets,
along with the results of the digital readiness
assessment conducted in 2021.

Reduction of legal
disputes with

•

The Company’s strategies to mitigate

139

regulatory risks that have arisen or may

regulatory

arise in the future, which include explaining

government agencies

the Company’s position to the regulators,
along with the actions taken.

the Company’s website.

ent
hold
e r En g a ge m
INTOUCH HOLDINGS PLC.

The Company’s employee well-being
short- and long-term targets, along with

Validation
We believe that a strong society and community spirit lay
the foundations for national development and sustainable
growth. INTOUCH focuses on improving the skills of people
in local communities in order to develop their proficiency.
The Company also utilizes the appropriate technology to
meet the needs of each community in its corporate social
responsibility program.

128

existing businesses in order to maintain
short- and long-term targets, along

Social and community
involvement

Sustainable
Development

Page

The Company’s strategies to expand its
sustainable returns, including both

Innovation culture

Innovation for
sustainability

Hu

Social & Community Investment

3,206.60

Company Overview

HOME

(Million)

(at one Baht par value per share)

AGILITY

Sustainability Development

To comply with sustainable development policy, INTOUCH has applied

63%

3.45

84.5%

Corporate Governance

Sustainable Development Framework

3.35

2.83

Our Business

l
pita
Ca
ent
pm
lo
ve

2020

Gross profit

A.C.T.I.V.E.

Net profit margin

Company Overview

HOME
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CORE VALUE

Other Information

m

2021

REPUTATION

Financial Report

2021

Return on equity

(Million Baht)
PEOPLE AND
ORGANIZATION

Sustainability Development

FINANCIAL RATIOS - CONSOLIDATED

OPERATING RESULTS
AND FINANCIAL POSITIONS - CONSOLIDATED

NEW
GROWTH

Corporate Governance

Form 56-1 One Report for the year 2021 (Annual Report)

Importance to Stakeholders

Our Business

Susta
ina
bl
Inve
e
sti
ng

Company Overview

HOME

34

Form 56-1 One Report for the year 2021 (Annual Report)
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Osotspa PLC.
COMPANY INFORMATION

BUSINESS AND PERFORMANCE

SUSTAINABILITY

CORPORATE GOVERNANCE

FINANCIAL STATEMENTS

COMPANY INFORMATION

BUSINESS AND PERFORMANCE

Delivered 2021 Priorities

Agile and Resilience Performance

Values

amid continued challenges as a result of COVID-19, pandemic
lockdowns, higher raw material cost due to rising commodity price,
currency fluctuations, border closures, and political unrest.

INTEGRITY

TEAMWORK

INNOVATIVE THINKING

PASSION TO WIN

SUSTAINABLE LIVING

We are committed to high
ethical standards, honouring
our commitments, taking
personal responsibility for
our own actions, and treating
everyone fairly with trust,
respect, and care.

We strive to work together
effectively to achieve our goals
while encouraging individual
contributions.

We foster innovative thinking
to enhance value for our
consumers, customers, and
ourselves.

We are determined to be the
best and have a compeling
desire to improve and win in
the marketplace.

We are committed to operate
our business with good
governance, coexist and grow
together with the society in
the long run, care, and be
responsible for environmental
impacts.

OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED / 56-1 ONE REPORT 2021

SUSTAINABILITY

CORPORATE GOVERNANCE

Growth in International Businesses

+16.8%

Growth in Domestic Beverages

+2.9%

9

Southeast Asia

+13%
Sales growth

COMPANY INFORMATION

BUSINESS AND PERFORMANCE

SUSTAINABILITY

CORPORATE GOVERNANCE

(+20%)

FINANCIAL STATEMENTS

Normalized growth

Board of Directors

MR. SURIN OSATHANUGRAH

MRS. KANNIKAR CHALITAPORN

Independent Director, Chairman of the Board
of Directors and Chairman of the Nomination,
Remuneration and Corporate Governance
Committee

Honorary Chairman of the Board of Directors
and Authorized Directors

Vice Chairperson of the Board of Directors
and Chairperson of the Executive Committee

54.6%

Market share
in energy drinks

37.3%

Market share in
functional drinks

MR. PETCH OSATHANUGRAH

MR. RATCH OSATHANUGRAH

GENERAL SURAPONG SUWANA-ADTH

Vice Chairman of the Board of Directors and
Authorized Director

Vice Chairman of the Board of Directors and
Authorized Director

Independent Director, Vice Chairman of the
Board of Directors, and Member of the
Nomination, Remuneration and Corporate
Governance Committee

OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED / 56-1 ONE REPORT 2021

BUSINESS AND PERFORMANCE

SUSTAINABILITY

CORPORATE GOVERNANCE

FINANCIAL STATEMENTS

No.1

in Thailand, Myanmar, and Laos
Thailand

+2.6%

Southeast Asia +13.3%

The Rest

+51.2%

Sales growth

(+44%)

Normalized growth

Fit Fast Firm

2,500
million Baht

Completed cost saving and margin
improvement target in 3 years.

OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED / 56-1 ONE REPORT 2021

14

39 Countries with Brand Presence
(or 22.3% YoY Growth at normalized FX)

+51%

02

Maintained strong market share momentum from strong portfolio, product
and packaging innovation, and effective marketing and sales execution.

16.8% YoY Growth

The Rest

Delivered double-digit growth in all clusters.

MR. SOMPRASONG BOONYACHAI

COMPANY INFORMATION

FINANCIAL STATEMENTS

(excluding Thailand)

(+20% at normalized FX)

(+45% at normalized FX)

Normalized sales growth

< 0%
0 - 30%
> 30%
OSOTSPA PUBLIC COMPANY LIMITED / 56-1 ONE REPORT 2021
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Attachment

Message from the Chairman

The past year was a challenging year for Esso (Thailand) Public Company
Limited. The global pandemic continues to take a tragic toll on people
and communities, while severely impacting businesses, big and small. Yet,
as is often the case, hardships bring out the best in people, as exemplified
by the thousands of frontline workers, first responders and medical
professionals who bravely battled the virus.

Power Life
with Premier Energy

The pandemic continued to impact our business, as we navigate through
the recovery, Esso (Thailand) remains committed to operating our business
in a responsible manner, supplying high-quality products, working to
minimize environmental impacts and supporting the communities where
we live and work as promised in our Esso (Thailand) vision: “Power Life with
Premier Energy Experience”.

Experience

Resilience is a vital necessity for us to stay the course. The team has learned
and adapted to operate by leveraging our strength in Operation Excellence,
Business Continuity Plan, Workplace flexibility program, and Site Safety and
Health program. Collaboration remained top notch during the extended
work-from-home period supported by world-class in-house IT infrastructure
while monitoring the safety and health of employees’ working at home.
Although financial performance was directly influenced by the uncertainty of
the pandemic on Thailand’s fuels demand, we strived to achieve improved
financial results with 2021 earnings of 4,444 Million Baht, or 12,354 Million Baht
higher comparing to 2020 through the resiliency of our people and our
operations.

2021
Overview

Business Operation and Performance

3

Corporate Governance

Financial Statement s

Esso (Thailand) Public Company Limited (ESSO)
Form 56-1 One Report 2021

Attachment 1

Attachment

2021HIGHLIGHT

The Company continued to grow its network by making appropriate investments while maintaining capital and cost discipline with more service
stations newly added to the Esso network. The total number of service stations at the end of 2021 was 731. Thanks to the partnerships with
Pure Thai Company Limited and Susco Public Company Limited to newly build or transform more service stations to Esso brand and standards.
This reflects the Company’s strategy to continue expanding our retail footprint and brand presence of Esso in Thailand.
13

Esso (Thailand) Public Company Limited (ESSO)
Form 56-1 One Report 2021

Overview

Business Operation and Performance

Corporate Governance

Financial Statement s

Attachment

Board of Directors, Executives, Controlling Persons and Company’s
Secretary (as of the date of Form 56-1 One Report Preparation)

Retails Fuels Sales

Last year continued to be a challenging year for retail business due to on-going pandemic, supply and demand
imbalance as well as votality of crude and product prices. Retail operations has updated pandemic response plan and
best practices to reflect new environment, while staying vigilant. We continued to strengthen practices that requires
all site staff to always wear masks, maintain social distancing with customers, and apply regular hands sanitizing. We
also increase cleaning frequency of key contact points such as toilets, provide alcohol gels in service stations, as well as support system for staff
affected by COVID-19. The Company also rolled out new “portable Electronic Data Capture (EDC)” to improve consumer experience at forecourt
with touchless payment. This includes QR code payment and virtual Esso Smiles card via registered mobile phone numbers. At the same time,
the Company remains committed to further growing the business through strategic investments to ensure Esso is well-positioned to compete in
the dynamic and competitive Thailand retail market with superior product quality and service, including consistent supply availability. Sales through
the retail sales channel accounted for approximately 40% of total fuel sales volume in 2021.

HOME

Information of Directors, Executives, Controlling Persons and Company’s Secretary

209

Esso (Thailand) Public Company Limited (ESSO)
Form 56-1 One Report 2021

To see Directors and Executives Experience, click on photos

Esso (Thailand) PLC.
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Amata Corporation PLC.

Enclosure 1

EXECUTIVES’ PROFILES

Chairman’s
Message

AMATA Sustainability
The Company is determined to grow its business and socio-economy together with good coexistence between
the industries and surrounding communities on the basis of responsibility to natural resources and environmental
preservation. As large industrial cities consume a lot of resources by nature, it thus directly and indirectly causes both
positive and negative impacts on the economy, society and environment. Therefore, the Company has been operating
strictly according to the “ALL WIN” philosophy which focuses on creating value to its stakeholders, along with the
Company’s business growth

AMATA’s Sustainable Development Policy and Goals

Amata Corporation
Public Company Limited
(the “Company”) and its
subsidiaries have tried to
conduct business during the
spreading of COVID-19 for the
second year and were able to
maintain the operating result
with the business growth
in accordance with
the Company’s strategy.

Ms. Dendao Komolmas

Senior Vice President - Accounting & Tax,
Finance & Treasury, Investor Relations and
Information Technology and Company Secretary
(Appointed to be Company Secretary since 1 September, 2021)

The Company’s “ALL WIN” philosophy is the foundation of stable and sustainable growth. The “Sustainable
Development Policy”, therefore, has been set for Amata Group. The Company has developed its management
approaches from material sustainability topics, leading to the change of policies, management standards or
additional practices as well as creating innovative processes or new businesses in order to minimize or create no
negative impacts on society and environment and to yield long-term value for all stakeholders according to “ALL WIN”
philosophy.

Ms. Ng Choon Soon (Lena)
Chief Investment Officer

Dr. Viwat Kromadit

Ms. Chindarat Ungsukulchai

Senior Vice President and
Acting Chief Engineering Officer

Vice President - Accounting & Tax

Increase businessess value
through innovation and
quality

Accountable to all
stakeholders

Focus on enhancing and
developing work processes and
services, promoting innovation
and new businesses which add
more value to the organization
and stakeholders.

Conduct the business by
minimizing or creating no
negative impacts, both directly
and indirectly, on the
stakeholders. Commit to
managing all aspects of risks
in compliance with
international standard.
Create sustainable
benefits to all stakeholders.

Dear shareholders,
In the year 2021, all sectors, both social and economical aspects, was heavily impacted by the spreading of novel
coronavirus (COVID-19) for another year. Both Thai and global economies were slowed down due to the spreading
of COVID-19. As a result, the global economy is overall recession and does not achieve the expected target.
However, Amata Corporation Public Company Limited (the “Company”) and its subsidiaries have tried to
conduct business during the spreading of COVID-19 for the second year and were able to maintain the operating result
with the business growth in accordance with the Company’s strategy. The Company has been successful to change
its business model from being an industrial estate developer for all global manufacturers to be a leading Smart City
developer. The Smart City will provide a perfect investment area for the new innovation, create the growth and
additional economic value to both region and Thailand. This business model also responds to the changing of global
trend such as Taipei Smart City Project.

12

Ms. Songchom Tangnawapan
Senior Vice President - Sales
and Acting Vice President Relationship Management

20,000

2.9

15,000
10,000

2.5
17,466

15,734

11,749

528

493

470

5,000
0

Scope 1

Scope 2

0.0

Combine GHG Intensity

Location of our each projects

The Company is aware of the importance of efficient and cost-effective water management. Then it intends to
fully utilize the wastewater in the industrial estates according to Zero Discharge concept. The Company has set the
2021 goals aiming to reduce the use of surface raw water to 59 percent of total water supply consumption in order to
reduce the dependence on natural water resources and to increase the utilization of treated wastewater.
Due to the continuous development of wastewater treatment systems and quality control of wastewater
management, the wastewater treated from the central wastewater treatment plant meets the standard according to
the Ministry of Industry’s announcement, can be utilized in total (100 percent). The utilization of treated wastewater
can be classified into 3 types, including common green areas, used in the power plants’ cooling system in AMATA
Industrial Estates, and sent to the reclamation system to produce high-quality water using the Reverse Osmosis
method.
In 2021, 21.3 million cubic meters of wastewater were treated by the central wastewater treatment system and
reused the recycled water in various forms, i.e., 57% sent to the reclamation system to produce high-quality water by
using the Reverse Osmosis method, 28% used in the power plants’ cooling system in AMATA Industrial Estates, and
15% used in common green areas.

9

59%

AMATA
Reservoir

YANGON AMATA
SMART & ECO CITY

Water Treatment
Plant
Reclaimed Water

Reclamation System

Water
Storage

Factories

1

Green Area & Golf Courses
56-1 One Report 2021

15%

Recycle
Water

2

3

CITY LONG THANH

06

56-1 One Report 2021

TOWNSHIP
LONG THANH

AMATA Service City Long Thanh 1
Area : 0.55 sq.km.
Established on 30 August 2019

6

AMATA Service City Long Thanh 2
Area : 0.51 sq.km.
Established on 30 August 2019

7

AMATA Township Long Thanh
Area : 7.53 sq.km.
Status : Under development
Located in North-East of Ho Chi Minh City around 20 km from Bien Hoa
City, along Long Thanh-Dau Giay express way, 10km to new Airport, 20 km
from Ho Chi Minh City

4-7

4-7

Sludge Dewatering

AMATA City Long Thanh
Area : 4.10 sq.km.
Status : Under development

8

Ho Chi Minh
City

Central Wastewater
Treatment

4

CITY HALONG

3

AMATA City Rayong
Area : 27.03 sq.km.
No. of factories and tenants : 415
No. of factories’ employees : 74,021
Best location for export-oriented companies. 27 km from Laem Chabang
Deep Sea port, 99 km from Suvarnabhumi International Airport and 114 km
from Bangkok
AMATA City Bien Hoa
Area : 7 sq.km.
No. of factories and tenants : 194
No. of factories’ employees : 49,854
Strategic location on Highway No.1, connecting the South and the North of
Vietnam. 35 km from Ho Chi Minh City Airport, 33 km to Cat Lai Port and
50 km to Cai Mep Port

LAOS
CITY BIEN HOA

AMATA City Chonburi
Area : 43.30 sq.km.
No. of factories and tenants : 770
No. of factories’ employees : 181,879
In the heart of the Eastern Seaboard, a leading center for industry and
manufacturing. 42 km from Suvarnabhumi International Airport, 46 km
from Laem Chabang Deep Sea port and 57 km from Bangkok

3

THAILAND

100%

57%

28%

8

Bangkok

Collecting

Power Plants for Cooling
& Steam Turbine

Hanoi

Yangon

2

5

VIETNAM

MYANMAR

77

Amata Corporation Public Company Limited

1

AMATA Corporation Public Company Limited, one of Thailand’s leading industrial estate developers, was founded
on 6 March 1989 and was listed in The Stock Exchange of Thailand in 1997. AMATA specializes in the industrial estate
development and entire businesses related to the industrial estate.. The Company not only develops international
standard industrial estates that adhere to strict environmental protection, but also strives to create “A Perfect City” in
order to improve quality of life of the people working in the industrial estates and people in surrounding communities,
so that they can work and live happily.

2) Water Management with Circular Economy Concept

Natural
Sources

223

AMATA SMART CITIES

(tCO2e/Baht Million)
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

3.7

Promote the most efficient use of
natural resources. Encourage
innovation or new businesses
which reduce business impact on
society and environment. Raise
awareness on social and
environmental responsibility.

Mr. Suwat Prongjit

Amata Corporation Public Company Limited

Direct (Scope 1) and Indirect (Scope 2) Greenhouse Gas Emission
(tons of carbon dioxide equivalent)
GHG Intensity

Conduct the business with
honesty and fairness. Comply
with laws and business ethics.
Be against corruption and
encourage the principles of
human rights to maximize fair
benefits to stakeholders.

Responsible towards
society and the
environment

Vice President - Human Resource &
General Affairs

Vice President - Legal and Company
Secretary and Company Secretary
(Until August 30, 2021)

56-1 One Report 2021

GHG Emission
(tCO2e)
25,000

80

Mrs. Rewadee
Jantamaneechote

Good corporate
governance

9

AMATA City Halong
Area (Phase 1) : 7.14 sq.km.
Total Area : 57.89 sq.km.
Status : Under development
Strategic location in the North of Vietnam. Closed to Deep Sea Port of 30 km,
International Airport of 30 km and less than 200 km to China border.
Yangon AMATA Smart & Eco City
Area : 8.09 sq.km.
Slow down investment.
Strategic location in Yangon Region. Located on Yangon Outer Ring
developing area connected to infrastructure and transportation network both
railway and motorway. 24 km from Yangon International Airport and 386 km
from Thai border.

9 Projects
105.26

Square Kilometer
area

1,379
factories and tenants
from 30 nationalities
305,754
people working
in factories

• AMATA Corporation Public

Company Limited has its headquarter at
2126 Kromadit Building, New Petchburi Road,
Bangkapi, Huay Kwang Bangkok 10310,
Thailand

• The Chonburi office branch

is at 700 Bangna-Trad Highway Km.57,
A. Muang, Chonburi 20000, Thailand

• The Rayong office branch

is at 7 Highway 331, Km. 39 A. Sriracha,
Chonburi 20230, Thailand
As of 31 December 2021, the total number
of employees in all types was 269

Amata Corporation Public Company Limited
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Mrs. Somhatai Panichewa

Amata VN PLC.

Dr. Apichart Chinwanno

For all its projects, the Company
attaches great importance to the good
corporate governance, social and
environmental responsibility,
and the interests of all stakeholders

Dr. Huynh Ngoc Phien

Chairman / Independent Director

Vice Chairman / Member of
Corporate Governance Committee

Dear Shareholders,

56-1
ONE
REPORT

Director / Member of
Corporate Governance
Committee / Chairman of
Risk Management Committee /
Chief Executive Officer /
Company Secretary

Business Sustainability
Policy and Sustainability Management Goal
The Company has established a sustainability development policy and sustainability management practices.
It aims to create “Perfect Cities” that create values for communities and stakeholders while caring for the environment
by focusing on improving and developing new businesses, making positive investments for society, ensuring the safety
of people in the community and the environment, and having good corporate governance.

2021 was the second year that the world has been affected by the coronavirus (COVID-19) pandemic. The control
measures in many countries had led to restriction of movement and forced people to stay and work more at homes.
The Company closely monitors the situation and makes necessary adjustments to keep the business moving forward.
The Management and staff continue to work hard to develop projects and seek experienced partners with expertise
for project collaboration according to the strategies. The Company also takes care of the need of the Company’s
stakeholders and ensures that employees and customers have quarantine and vaccination facilities in Amata VN
Group’s industrial estates and the local communities surrounding the industrial estates affected by the pandemic are
given necessary assistance.
The COVID-19 variants have drastically raised the number of new cases of infections in Vietnam, especially in the
second half of 2021. Despite the COVID-19 situation, Vietnam’s current and long-term good economic fundamentals
remain solid. Vietnam continues to be attractive as prime destination to foreign investors, with 2021 foreign direct
investment amounting to USD 19.74 billion. In 2021 Vietnam’s GDP growth rate was 2.6% and the World Bank forecast
that Vietnam’s economy will grow by 5.5% in 2022. Vietnam’s economic statistics and forecasts serve to demonstrate
that Vietnam stands out compared to other ASEAN countries. Amata VN Group is confident in the potential of Vietnam
and believes that the Company’s projects in Vietnam will create values and bring sustainable returns to all stakeholders.
Key milestones in 2021 can be highlighted as follows:

06
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Board of Directors

Chairman’s
Message

AMATA VN PUBLIC COMPANY LIMITED

Mr. Kitti Tangjitrmaneesakda
Independent Director /
Member of Audit Committee /
Member of Nomination and
Remuneration Committee

Mr. Chatchai Payuhanaveechai
Independent Director /
Member of Nomination
and Remuneration Committee

Mr. Aukkares Choochouy
Director

The Company reviews its sustainability development policy and sets sustainability management goals
by analyzing trends in the real estate sector and new business opportunities, for sustainable economic growth in the
volatile business environment.
Information on sustainability development policy and sustainability management is shown in the sustainability report.
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Management of Impacts on the Stakeholders in the Value Chain
Business Value Chain

Organization Structure of Amata VN Public Company Limited as of 31 December 2021

Management Discussion And Analysis

Organization Structure of Amata VN Public Company Limited

History And Business Overview
Amata VN Public Company Limited was established on 30 August 2012 as a holding company with the main
business of investing in companies that develop industrial estate and related business, and commercial and residential
area in Vietnam. Currently, the Company has 6 subsidiaries, with Amata City Bien Hoa Joint Stock Company (“ACBH”)
and Amata City Halong Joint Stock Company (“ACHL”) as the main subsidiary which is already in operations while the
other 4 subsidiaries are in the investment stage.

Audit Committee

ACBH was established in 1994 as a Joint Venture Company between Amata Corporation Public Company Limited
and Sonadezi Bien Hoa, a state-owned industrial estate developer in Vietnam. At present, ACBH is owned by the
Company and Sonadezi Corporation with shareholding of 89.99% and 10%, respectively.

Internal Audit*

Board of Directors

ACHL was established in 2018, a state-owned industrial estate developer in Vietnam. At present, ACHL is owned
by the Company with shareholding of 100%.

Nomination &
Remuneration Committee

Corporate Governance
Committee

Mrs. Somhatai Panichewa
Company Secretary

Mrs. Somhatai Panichewa
Chief Executive Officer

ACBH is a leading industrial estate developer in Vietnam, operating Amata City (Bien Hoa) industrial estate in
Bien Hoa, Dong Nai Province. Amata City (Bien Hoa) industrial estate offers full range of products and services
catering to the needs of clients and to society which including Industrial Land Lease, Ready-built Factory for lease,
Commercial Land Lease, Office Rental Service, and Infrastructure Service.

Risk Management
Committee

Sustainable Development
Working Team

Revenue Analysis
The Company had total revenue for the year 2019 2020 and 2021 of THB 666.0 million THB 507.5 million and
THB 2,189.8 million, respectively. Total revenue details are as follows:

Revenue
2,500.0

Other income

1,500.0
1,000.0

666.0

2019

Revenue from rental
507.5
2020

Mr. Wasin Chidpipatpong
Finance & Accounting
Division

Mr. Surakij Kiatthanakorn
Country Project
Coordination Division

Mrs. Somhatai Panichewa
Head of CEO Office

• Finance
• Accounting
• Investor Relations

• Business Development
• Corporate and support
with TH
• Investment Certificate

• Company Secretary
• SD & Risk
Management
• HR & GA
• Legal/
Compliance/CG

Sales
Marketing
CSR/PR
Relationship
Management

*Amata VN PCL has hired A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. (currently called Baker Tilly A&C) to evaluate its subsidiaries’ internal control system. The report has to
be submitted to Amata VN PCL’s Audit Committee and also Board of Directors of the subsidiaries for acknowledgement and action on part related with the internal control
as audited by the internal auditors.

Revenue from utility services

500.0
0.0

•
•
•
•

(Unit : THB, million)

2,189.8

2,000.0

Mr. Osamu Sudo**
Sales Division

** Senior Manager - Sales & Marketing, Amata City Bien Hoa JSC, In charge of Amata VN Group Sales

Revenue from real eatate sales
2021

Amata VN Public Company Limited
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102
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Vision, Mission, Philosophy and
Core Value

Annual Registration Statement /
Annual Report 2021

FERTILIZER

Ensure raw materials security and better living conditions for cane growers
and develop sugar, renewable energy and by-product
businesses for sustainable growth and harmonized living between
communities, society and nation with responsibility
for all stakeholders.

1

Excellence in management and quality control of sugarcane production, sugar product and residues
from sugarcane plantation and sugar production with standard and maximum efficiency.

2

Encourage the sugarcane farmers in the area around the factory to have high productivity and
good quality with the principle, care and responsibility for sugarcane farmers.

3

Develop the administration and management system continuously for the stability of the product
and the profits of the sugarcane farmer and the businesses of the Company and its subsidiaries.

4

Enhance innovation and research to increase organization and cane growers’ efficiency and
competitiveness.

5

Encourage and support staffs and cane growers to learn new knowledge for sustainable growth.

6

Focus on the industry and development of by-product businesses, renewable energy and the other
area, as well as increase the value of product and develop technologies and new innovations for
the sustainable growth of business.

7

Conduct business on the basis of good governance, fairness, transparency and ethics with
responsibility for stakeholders, communities, society and environment, as well as all forms of
corruption prevention and resistance.

Sahathairungruang Sugar
Co., Ltd. (1963) was
established. The crushing
capacity at that time was
3,003 Tons Cane per Day
(TCD).

M

TEAM
A

•

•

•

Established Buriram Sugar
Factory Co., Ltd. (“BSF”) to
conduct sugar trade
business.

BRD used drip irrigation
system for the first time to
regulate appropriate
amount of water supply to
sugarcane plot of member
farmers for maximizing
yield and started using an online plot system
on October 1, 2009, to survey and monitor
sugarcane plot of member farmers.

•

•

16

Buriram Sugar Co., Ltd. has
converted to Buriram Sugar
Public Company Limited.
BRD finished creating UAV for cane farm
survey and initialized flight in January 2013.
The UAV operating time is 20 minutes at
altitude 300 meters.

Buriram Sugar Public Company Limited

4

Expertise in responsible tasks

E

Achievement

5
1. MR. SIRICHAI SOMBUTSIRI 2. MRS. SEENUAL TASANAPANT 3. ASSOC. PROF. DR. DJITT

Commitment to achieve
the goal and success

Chairman of the Board of Director
(Independent Director)

Independent Director, Audit Committee
Member, Chairman of Corporate
Governance and Sustainability
Committee, and Chairman of
Nomination and Remuneration Committee

Motivation

Inspiring creation and
integration

Annual Report 2021 Form 56-1 One Report

•

1986
1996

Changed the Company name to Buriram
Sugar Co., Ltd. to conduct raw sugar and
white sugar manufacturing business under
“Double Keys” brand.

•

2001

BRD started using MIS
(Management Information
System) and GIS
(Geographic Information
System) to manage
sugarcane cultivation.

2003
•

2005

5

6

Established Buriram
Power Plus Co., Ltd.
(“BPP”) for operating
the biomass power
plant.

•

1963

The Securities
and Exchange
Commission
approved to set up Buriram Sugar Group Power
Plant Infrastructure Fund (BRRGIF) on
August 1, 2017 and on August 7, 2017, the
infrastructure fund officially started trading.
BRR raised its registered capital from
676,750,000 Baht to 812,100,000 Bath, and
already paid-up 812,099,845 Baht on May 29,
2017 to facilitate the common stock dividend
payment to the Company’s shareholders.

•

•

BRR has established
BRR Logistics Management Co., Ltd. (“BRLM”),
which is a subsidiary to
offer logistics services,
including to handle loading and discharging
cargo, both domestically and internationally.

Established Buriram
Energy Co., Ltd. (“BEC”) for
support energy business in
the future.

•

2015

2013

•
•

BRR sold its assets, sugar manufacturing and
distribution license, as well as business license
to BSF and BRR has transferred its employees
to BSF and BRD.
Established Buriram Key Brand Fertilizer
Co., Ltd. (KBF) to conduct organic and chemical
fertilizer production and distribution business.
Established Buriram Power Co., Ltd. (BPC) for
support expansion of biomass electric energy
business.

•
•

BRR has registered in The Stock Exchange
of Thailand in November 6, 2014.

2017
•

BRR was established Sugarcane Ecoware
Co., Ltd. (“SEW”) to manufacture packaging
products, equipment, and appliance which
are made from bagasse and other pulps. The
products will be distributed both retail and
wholesale, as well as import and export.

•

BRR firstly was
selected as
one of the 2020
T h a i l a n d
Sustainability
Investment “THSI”
or Thailand Sustainability Investment List in
2020 as the agro-industry and food business.
BRR transferred the entire business of its
subsidiary; Buriram Sugarcane Research and
Development Co., Ltd. (“BRD”) with EBT (Entire
Business Transfer) to Buriram Sugar Factory
Co., Ltd. (“BSF”) and BRD registered for the
dissolution and liquidation to the Ministry of
Commerce on September 30, 2020.

2018

2019
2020

•

•

YONGSUWANKUL

Independent Director and
Audit Committee Member

2014

2009
2010

Independent Director, Chairman of
Audit Committee, Corporate Governance
and Sustainability Committee Member,
and Nomination and Remuneration
Committee Member

Buriram Sugar Public Company Limited

2021

•

LAOWATTANA

4. MRS. PORNTIP SOOKATUP 5. MRS. WEECHADCHADA
Independent Director and
Audit Committee Member

•
Established Buriram
Sugarcane Research
and Development Co.,
Ltd. (“BRD”), which is a
subsidiary to support academic aspect and
cane management to stabilize agricultural
products and improve life quality of farmers.
Received approval to increase the capacity
to 12,000 TCD.

Communication for understanding

Expertise

Important Background
and Development

•

3

Talk

T

Buriram Sugar Public Company Limited

•

2

Core Value

Mission

4

1

Buriram Sugar Public Company Limited and its subsidiaries (“the Company group”) is committed to
conducting business with sustainable growth. The Company group believes that the production of sugar in
the best quality and highest quantity at lower cost will bring good turnover for the Company group and also
stability and prosperity for the sugarcane farmer by support and encourage the sugarcane farmer and staff
with the knowledge and care starting from the process of cultivation, including the use of modern technology
and innovation to manage the sugarcane.

Vision

SUGARCANE
ECOWARE

ELECTRICITY

Board of Directors

Sugar Made
in the Field

SUSTAINABLE
VALUE
CREATION
SUGAR

Philosophy

BRR was assessed as “Excellent” of CGR scoring for the
fourth consecutive year by the Thai Institute of Directors
Association (IOD) and the Stock Exchange of Thailand
(SET).
BRR received a certified member of the Thailand's Private
Sector Collective Action Coalition Against Corruption
(CAC) for second consecutive times, carried out by the Thai
Institute of Directors Association (IOD) on July 20, 2021.
BPP received the Outstanding Award in the category of
Alternative Energy for its Cogeneration power plant project
from Thailand Energy Awards 2020-2021 competition,
hosted by the Department of Alternative Energy Development
and Efficiency, the Ministry of Energy.

•

•

SEW was accredited DinCerto from Din Certo TUVRheinland,
Germany. It indicates that the production of SEW‘s bagasse
packaging based on environmentally-friendly products,
which is the global consumer’s preference.
BRR established a subsidiary and restructured of
investment to drive investment expansion in wood pellet
business. The Board of Directors Meeting approved the
establishment of BRR Green Holding Co., Ltd. (“BGH”) to
manage and support the investment in this business group.
Buriram Green Energy Co., Ltd. (“BGE”) was restructured
its business by disposing of all existing shares held by
BRR in proportion 55.60% of shareholding to BGH for the
operation of investment in the business of Wood Pellets
production and distribution. Moreover, the Company
also invested in BRR Innovation Renewable Technology
Co., Ltd. (“BIRT”) as an engineering consulting company
to provide a wide range services of Wood Pellets field
that the shares are held by BGH in proportion 25.00% of
shareholding.
Annual Report 2021 Form 56-1 One Report
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06
Buriram
Sugar PCL.

Managing impact on stakeholders in the business
value chain

Operation

•
•
•
•

The Company’s main business is to act as an intermediary between medical product manufacturers from all over the world
and medical service providers in Thailand, whether or not it is a government, private hospital or leading medical institutions
in Thailand. This makes the Company an important part of the medical service system in Thailand. Therefore, the Company
has to develop and manage the value chain of its business operations for stakeholders throughout the Company’s value
chain. The Company is confident that it can meet the needs of the stakeholders in accordance with the expectations given to
the Company. The Company’s value chain can be divided into 5 activities with details as follows:

Processing of product certification registration with the responsible agency in the country in order to enhance confidence in the products for customers.
Drafting fair trade contracts with partners and companies and responding to the expectations of partners.
Inventory management and the storage space management to be effective, reducing the energy consumption generated by the Company’s warehouse.
The Company has been certified the standards ISO13485:2016, which is a quality management standard for medical devices and equipment, and
ISO9001:2015 standard, which is an international quality management system

Product procurement and production factor management (Inbound Logistics)

•
•
•
•

Procurement of innovative medical products to meet the needs of customers to keep up with the ever-changing medical technology.
Product selection process must pass international quality standard certification such as US-FDA, CE Mark.
Products must be environmentally friendly. This includes overseas trading partners that must have policies and operating practices that take environmental
sustainability into account. This will be a response to sustainable development guidelines throughout the Company’s supply chain.
New products and services provided by the Company must be able to build on the strengths of the Company, be a product with competitive advantages,
be difficult to imitate and must meet the needs of medical personnel as well.

After-sales service (Services)

•
•
•

Provide knowledge and training on how to use the products for customers
who purchase the Company’s products. There is a team of staff with
expertise in each product to provide information and suggestions for use.
Provide after-sales product care service by a team of service engineers.
There is a warranty and product maintenance in case of problems
occurred after purchase.
Add a variety of communication channels to coordinate and build
customer confidence in the Company’s products in the sales process;
before and after the sale.

•

Distribution (Outbound Logistics)

•
•

74
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Winnergy Medical Public Company Limited

Develop the process of products transportation and delivery to customers.
Increase distribution channels of the Company to reach more groups
of customers.

•
•

The Company has conducted market research in order to inquire about
the needs of the target customers periodically so that the Company is able
to supply products that meet the needs of customers. There is a Business
Development Department responsible for seeking new products to develop
the growth of the Company.
The Company has promoted the products in a specific target group such as
obstetricians, laboratories or hospital operation department.
There is a marketing plan to increase wider brand awareness.
Winnergy Medical Public Company Limited

Form 56-1 One Report 2021
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Corporate Governance Structure
Organizational Structure

(Information as of December 31, 2021)

Board of Directors
Nomination and
Remuneration Committee

Audit Committee

Executive Committee
Risk Management
Committee

Internal Audit Department

Company Secretary

2
Chief Financial Officer
(Mr. Rachan Arayawongchai)

The Board of Directors

3
Chief Sales and Marketing officer
(Women Healthcare and other business)
Mr.Manas Suphap)

•
•
•
•
•

6

Director
Chairman of the Risk Management
Committee
Chairman of the Executive Committee
Nomination and Remuneration
Committee
Chief Executive Officer

Form 56-1 One Report 2021

Mr.Amarin Pataranavig

•

Director

5
Chief Operation Officer
(Ms.Yodjuta Kunjara Na Ayudhya)

Accounting Department

Women Healthcare
Sales Department

General Administration and
Building Department

Financial Department

Regulatory Affair
and Import Department

Human Resource Department

Warehouse and Logistics
Department

Business Development
Department

Purchasing office Department

Information and Technology
Department

Sale coordinating Department

Cell Technology and Sales
Department

Mr.Nanthiya Darakananda

4
Chief Sales and Marketing officer
(Diagnostic, Blood Bank)
(Mr.Boonthalerng Khampuanboot)

Blood Transfusion Medicine Sales
Department

Legal and Compliance Department

Investor Relations Department

Mr. Tanakorn Vidhayasirinun

•

Director

Mrs.Kwantieda Wattanaworakijkul

•
•
•

Dr. Manas Suphap

•
•
•
•

Mr. Phisut Areemitra

•
•
•

Independent Director
Chairman of Audit Committee
Nomination and Remuneration Committee

Director
Risk Management Committee
Executive Committee
Chief Sales and Marketing officer
(Women Healthcare and other
business)

Mr. Boontalerng Khampuanboot

•
•
•
•

•
•

Director
Risk Management Committee
Executive Committee
Chief Sales and Marketing officer
(Diagnostic, Blood Bank)

Independent Director
Audit Committee

Winnergy Medical PCL.

Ms. Yodjuta Kunjara na Ayudhya

•
•
•
•
•

Remarks: 1 - 5 means executives according to the definition of the Securities and Exchange Commission
/1 Mr. Rachan Arayawongchai is the person who is responsible for the highest level of accounting and finance (CFO).
/2 Mrs. Natcha Pochakorn is the person who is directly responsible for the supervision of accounting (Accountant)

Online Marketing Department

Dr. Renu Ubol

Independent Director
Audit Committee
Chairman of Nomination and
Remuneration Committee

Director
Risk Management Committee
Executive Committee
Chief Operation Officer
Company Secretary

Winnergy Medical Public Company Limited

Certificate of Free Sale It is a sales certificate issued by a government agency of the country of manufacturer, or if the product is not a medical device in that country,
the certificate issued by a private agency that recognized by a government agency in that country can be used (There must be also a copy of the letter of duty in issuing
the letter of that agency), then certified by the Ministry of Foreign Affairs of Thailand in the country of issuance or notarization of documents made later in Thailand.

/2

EC Certificate, EC Declaration of Conformity It is represented by a Certificate of Free Sale (CFS) to be used only by medical device manufacturers who are members
of the European Union. The EC Certificate is a sales certificate for medical devices that are manufactured, assembled or contained in European Union member countries.
This indicates that the medical device has the CE marking or complies with the Medical Device Act (EU - Directive).

/3

Certificate of Production Quality System It is a certificate of medical device manufacturing quality system issued by a government agency or certification body, specifying
one of the production quality systems: 1)Good Manufacturing Practice, or 2) Quality Management System, such as ISO 13485, or 3) other criteria or other equivalent
systems to 1) or 2), approved by the Food and Drug Administration.

7

Overseas manufacturers
confirm purchase orders to
the company’s purchasing
department.

The Purchasing
Department prepares
purchase orders and
sends them to overseas
manufacturers.

Corporate Governance Structure and Important Information regarding
the Board of Directors, Sub-committee, Executives, Employees, etc.

1
Chief Executive Officer
(Mr. Nanthiya Darakananda)

Chairman of the Board of Directors
Independent Director

1

/1

The Purchasing
Department receives
a purchase requisition.

Overseas manufacturers
notify the date of delivery
of the product.

The Purchasing department
sends documents to the
accounting department for
payment according to
the conditions.

Assess the risk
Assess the level of the risk according to
established criteria in terms of the likelihood
of occurrence and the impact on
the achievement of the organization’s
objectives if such risk arises.

When receiving a certificate for
importing medical devices, the Company
can legally sell medical devices to
customers in Thailand.

4

2
Risk
Management
Process

3

Record, monitor and review

Treat the risk

Record each risk evaluation step in writing.
Regularly monitor and review the effectiveness
of the risk management process for
continuousimprovement.

Determine appropriate control activities
and develop a risk management plan
to reduce the likelihood and impact or
damage that may occur by keeping the risk
at an acceptable level.

The Company has summarized the operating results of risk management in 2021 as follows:

Risks

Impacts

Implementation of Risk Mitigation
Measures

Strategic Risks

Diagram of product purchasing process

Sale and Marketing

•
•

Definition :

The Company takes CFS/1 or
EC Certificate/2 and a certificate of
production quality system/3 (if any) and
other supporting documents to submit
to the Food and Drug Administration
(FDA) to issue a certificate for importing
medical devices and may have to assess
or verify the product, depending on
the regulations of the FDA.

For the purchase of medical test kits /medical devices and equipment, including mosquito trap products which are all
foreign procurement, the Company has used a Letter of Credit (L/C) and Trust Receipt: T/R products. The sales department
shall plan the purchase of products based on the estimated sales of each product group according to customer’s product
requirements by considering the remaining inventory. Mostly, the Company shall reserve products to be sufficient for selling
to customers for 2-3 months, depending on the type of products, except for medical devices which cannot predict sales in
advance, such as platelet freezers, plasma storage cabinets, etc., and must make a purchase only upon orders from customers.
To order products from abroad and pay in foreign currency, The Company needs to request a limit for making a forward
contract with the bank in order to prevent foreign exchange risk that may occur.

LEADING THROUGH

Asst Prof Dr. Terdsak Rojsurakitti

The manufacturer must submit
a Certificate of Free Sale (CFS)/1
or EC Certificate/2 and a certificate
of production quality system/3
(if any) to the Company to certify
that the medical devices being sold
are medical devices with the sales
in the country of manufacture.

Identify the risk
Identify the risk comprehensively and in
a timely manner considering both internal
and external environments which affect
the achievement of objectives.

1. The impact of
The spread of the COVID-19 virus has 1. The Company focuses on expanding new markets
the COVID-19 pandemic affected the Company, causing those
which have been affected by behavioral changes,
who wish to undergo general health
such as focusing on government projects.
checks delaying their admission or get 2. Expand the business to the market related to
tested at a hospital where there is a high
the COVID-19 pandemic, both in the medical field
risk of spreading of the virus. In addition,
and in the consumer market.
many hospitals focus on dealing with
the pandemic and postponing any surgery
or treatment that is not urgent. There
is also a risk of delay in coordination
because the organization has a work from
home policy.

The import department
contacted shipping to
receive the products
from customs.

The Purchasing department
contacts a Freight Forwarder
to ship the products.

The warehouse department
inspects the goods into
the warehouse.

Winnergy Medical Public Company Limited

41

Winnergy Medical Public Company Limited

63
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ในปี 2564 นั บ เป็ น ปี ที่ ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ของบร ิษั ท เอ็ น เอสแอล ฟู้ ด ส์ จ� ำ กั ด (มหำชน) (“บร ิษั ท ฯ”)

โดยบร ิษั ท ฯ สำมำรถเข้ ำ เป็ น บร ิษั ท จดทะเบี ย นในตลำดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยเมื่ อ วั น ที่
19 พฤษภำคม 2564 ซึ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง กำรเติ บ โตที่ มั่ น คงในกำรด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบร ิษั ท ฯ

สารจากคณะกรรมการบริษัท
และคณะกรรมการบริหาร

ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ

และในปี 2564 นี้ เ อง ถื อ เป็ น ปี ท่ี ท้ ำ ทำยส� ำ หรั บ บร ษ
ิ ั ทฯ ที่ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ควำมท้ ำ ทำย
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโคว ิด-19 ที่ต่อเนื่องมำจำกปี 2563 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

่
ระบบเศรษฐกิจทัว่ โลก รวมถึงกำรหยุดชะงักของระบบห่วงโซ่อป
ุ ทำนเป็นระยะๆ แต่ดว้ ยควำมมุง่ มัน

และกำรเตร ียมกลยุทธ์ในกำรบร ิหำรแผนเผชิญเหตุอย่ำงเป็นระบบ ส่งผลให้ผลกำรด�ำเนินงำน
ของบร ิษัทฯ ยังคงสำมำรถเติบโตได้อย่ำงต่อเนื่อง

ส�ำหรั บผลกำรด�ำเนินงำนของบร ิษั ทฯ ในปี 2564 บร ิษั ทฯ มีรำยได้รวม 3,042.88 ล้ำนบำท
เพิ่มขึ้น 3.32% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรำยได้รวม 2,927.57 ล้ำนบำท แต่ถึงแม้รำยได้รวม

จะไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ บร ิษัทฯ ยังคงมีอัตรำก�ำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นจำก 5.2% ในปี 2563
เป็น 6.3% ในปี 2564

กำรด� ำ เนิ น งำนในอนำคตของบร ิษั ท ฯ ยั ง คงมุ่ ง มั่ น ในกำรด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ และให้ ค วำมส� ำ คั ญ กั บ

่ ี เนือ
่ งจำกพิจำรณำเห็นว่ำเป็นกลไกส�ำคัญในกำรน�ำไปสูก
กำรก�ำกับดูแลกิจกำรทีด
่ ำรบร ิหำรจัดกำร
ที่มีประสิทธิภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน บร ิษั ทฯ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่ำน

ในบร ษ
ิ ั ท ฯ ตั้ ง ใจและพยำยำมท� ำ ทุ ก ว ถิ ี ท ำงเพื่ อ ให้ บ รรลุ พั น ธกิ จ และเป้ ำ หมำยที่ ไ ด้ ว ำงไว้
เพื่อผลประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกท่ำน

ในนำมของคณะกรรมกำรและคณะกรรมกำรบร ิหำรขอขอบคุณลูกค้ำ คู่ค้ำ พันธมิตรทำงธุรกิจ
ท่ำนผู้ถือหุ้น กรรมกำรบร ิหำร และพนักงำนของบร ิษัทฯ ทุกท่ำนที่ร่วมมือร่วมใจในกำรสนับสนุน
กำรด�ำเนินงำนของบร ิษั ทฯ ตั้งแต่เรมิ่ ต้นเตร ียมตัวเข้ำเป็นบร ิษั ทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

แห่ ง ประเทศไทยจนถึ ง วั น นี้ ทั้ ง นี้ บ ร ษ
ิ ั ท ฯ ยั ง คงมุ่ ง มั่ น พั ฒ นำอย่ ำ งต่ อ เนื่ อ งภำยใต้ แ นวคิ ด
Nutrition Sustainable for Life โภชนำกำรที่ยั่งยืนตลอดช่วงชีว ิต

นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์

นายสมชาย อัศวปิยานนท์

ประธำนกรรมกำรบร ิษัท

ประธำนกรรมกำรบร ิหำร

2) กลุ่มรองท้อง เป็ นกลุ่มอำหำรพร้อมบริโภค ได้แก่ สลัดทูน่ำ สลัดปูอดั ไข่กุ้ง เป็ นต้น
4
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บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู ด
้ ส์ จ�ำกัด (มหำชน)

วอย่างอาหารกลุ
ง ดทูน่ำ สลัดปูอดั ไข่กุ้ง เป็ นต้น
2) กลุ่มรองท้อง เป็ นกลุ่มตัอำหำรพร้
อมบริโภค่มรองท้
ได้แก่ อสลั

5

ตัวอย่างอาหารกลุ่มรองท้อง

2. กลุ่มขนมขบเคี้ยวหรือ “Snack” เป็ นกลุ่มทีม่ ีกำรนำวัตถุดบิ ทำงกำรเกษตรมำเป็ นวัตถุดิบหลัก แล้วนำมำผสม
กับวัตถุดบิ อื่น นำมำผ่ำนกระบวนกำรอบ เพื่อฆ่ำเชื้อและทำให้ขนมสุก ปรุงรสชำติดว้ ยเครื่องปรุงต่ำงๆ ได้แก่ พำย
ผีเสื้อภำยใต้แบรนด์บตั เตอร์ฟิน พำยแท่งและพำยผีเสื้ออบกรอบแบรนด์ “ปั งไท” สินค้ำแบรนด์ของ NSL กลุ่มนี้
2. กลุ่มขนมขบเคี้ยวหรือ “Snack” เป็ นกลุ่มทีม่ ีกำรนำวัตถุดบิ ทำงกำรเกษตรมำเป็ นวัตถุดิบหลัก แล้วนำมำผสม
NSL วำงขำยทัวไป
่ ไม่จำกัดเพียงร้ำน 7-11
กับวัตถุดบิ อื่น นำมำผ่ำนกระบวนกำรอบ เพื่อฆ่ำเชื้อและทำให้ขนมสุก ปรุงรสชำติดว้ ยเครื่องปรุงต่ำงๆ ได้แก่ พำย
ผีเสื้อภำยใต้แบรนด์บตั เตอร์ฟิน พำยแท่งและพำยผีเสื้ออบกรอบแบรนด์ “ปั งไท” สินค้ำแบรนด์ของ NSL กลุ่มนี้
ตัวอย่
นค้าางสิ
Snack
วอย่
น
Snack
NSLาตังสิวำงขำยทั
วไป
่ ค้า ไม่
จำกัดเพียงร้ำน 7-11
ตัวอย่างสิ นค้า Snack
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•

•

ภายใต้แบรนด์ของ NSL เอง เช่น พายผีเสื้อภายใต้แบรนด์บัตเตอร์ฟิน (Butterfin) พายแท่ง และพายผีเสื้ออบกรอบ
แบรนด์ปงั ไท Snack เพื่อสุขภาพ เช่น โปรตีนอบกรอบ ไฟเบอร์อบกรอบ ภายใต้แบรนด์ เนเชอรัล ไบท์ (Natural Bites)

บร ษ
ิ ั ท ฯ ต้ อ งการส่ ง เสร ม
ิ และเลื อ กใช้ ผู้ ผ ลิ ต วั ต ถุ ดิ บ และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ท่ี มี ก ระบวนการการผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และมีการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม (Fair Trade)

สรุปผลการด�าเนินงานส�าหรับปี 2564

มิติกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

•

•
2) ผลิตภัณฑ์กลุ่มขนมขบเคี้ยว หร ือ “Snack” รวมทั้งเบเกอร ี่ ขนม และอาหารอื่นๆ เป็นขนมที่พัฒนาและผลิต

ค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ส�าหรับปี สิน
้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บร ษ
ิ ั ท ฯ มุ่ ง เน้ น การสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ใ นลั ก ษณะความเป็ น พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ (Business Partnership) กั บ คู่ ค้ า
ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า ผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ รวมถึงผู้ให้บร ิการต่างๆ ทั้งนี้ บร ิษั ทฯ มีนโยบายสร้างความสัมพันธ์
ในระยะยาวกั บ คู่ ค้ า โดยด� า เนิ น งานร่ ว มกั น ภายใต้ แ นวคิ ด ของความเป็ น พั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ ต่ อ กั น ซึ่ ง นอกเหนื อ จาก
การซื้ อ ขายสิ น ค้ า ระหว่ า งกั น แล้ ว บร ษ
ิ ั ท ฯ จะท� า งานกั บ คู่ ค้ า อย่ า งใกล้ ชิ ด มี ก ารแลกเปลี่ ย นแนวคิ ด รวมถึ ง ร่ ว มกั บ คู่ ค้ า
ในการก� า หนดแผนธุ ร กิ จ ร่ ว มกั น พั ฒ นาสิ น ค้ า และออกแบบบรรจุ ภั ณ ฑ์ ที่ ต อบสนองต่ อ โจทย์ ข องลู ก ค้ า และสถานการณ์
ทางการตลาดได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

บร ิษั ทฯ มุ่งพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความทันสมัยเพื่อลดการปล่อยของเสียลงสู่ธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นระบบบ�าบัดน�้าเสีย
การลดอั ต ราการสู ญ เสี ย ในการผลิ ต หร อื แม้ แ ต่ ก ารหาพลั ง งานทางเลื อ ก เช่ น โซล่ า เชลล์ มาใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต
พร้ อ มๆ กั บ การเข้ า ร่ ว มการประเมิ น มาตรฐานการผลิ ต ต่ า งๆ เช่ น ISO9001 ISO14001 เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่ น
แก่ผู้มีส่วนได้เสียว่าผลิตภัณฑ์ของบร ิษั ทฯ จะส่งมอบคุณค่าต่อสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับคุณค่าความอร่อยและโภชนาการที่ยั่งยืน
ส�าหรับชีว ิต

ผลการด�าเนินงาน

NSL Foods PCL.

สินค้ำกลุ่มใหม่ที่ NSL เริม่ พัฒนำในปี 2562 คือ กลุ่ม Snack เพื่อสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผูบ้ ริโภคกลุ่ม รัก
สุขภำพ เพรำะเป็ นขนมอบกรอบที่ใช้วตั ถุดบิ หลักเป็ น โปรตีนจำกถั ่ว ใช้กระบวนกำรอบเป็ นกระบวนกำรหลัก
เพื่อให้ขนมให้คุณค่ำทำงอำหำรมำกที่สุด ได้แก่ โปรตีนอบกรอบ ไฟเบอร์อบกรอบ คุกกี้โปรตีน คุกกี้รสช็อคโก
สินค้ำกลุ่มใหม่ที่ NSL เริม่ พัฒนำในปี 2562 คือ กลุ่ม Snack เพื่อสุขภาพ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผูบ้ ริโภคกลุ่ม รัก
แลต ภำยใต้แบรนด์ เนเชอรัล ไบท์ สินค้ำกลุ่มนี้ จะวำงขำยทัวไป
่ ไม่จำกัดเพียงร้ำน 7-11 โดยขนมอบกรอบ
สุขภำพ เพรำะเป็ นขนมอบกรอบที่ใช้วตั ถุดบิ หลักเป็ น โปรตีนจำกถั ่ว ใช้กระบวนกำรอบเป็ นกระบวนกำรหลัก
Natural Bites ได้รับรำงวัล SIAL Innovation ในปี 2562 จำกสมำคม Salon International de L’Alimentation
เพื่อให้ขนมให้คุณค่ำทำงอำหำรมำกที่สุด ได้แก่ โปรตีนอบกรอบ ไฟเบอร์อบกรอบ คุกกี้โปรตีน คุกกี้รสช็อคโก
(SIAL) ซึ่งเป็ นสมำคมเกี่ย วกับกำรสนั บสนุ น ด้ำ นนวัตกรรมอำหำรของประเทศฝรัง่ เศส โดยจะคัดเลือกจำก
แลต ภำยใต้แบรนด์ เนเชอรัล ไบท์ สินค้ำกลุ่มนี้ จะวำงขำยทัวไป
่ ไม่จำกัดเพียงร้ำน 7-11 โดยขนมอบกรอบ
ผูเ้ ข้ำร่วมแข่งขันทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบกำรธุรกิจอำหำรและบรรจุภณ
ั ฑ์
Natural Bites ได้รับรำงวัล SIAL Innovation ในปี 2562 จำกสมำคม Salon International de L’Alimentation
(SIAL) ซึ่งเป็ นสมำคมเกี่ย วกับกำรสนั บสนุ น ด้ำ นนวัตกรรมอำหำรของประเทศฝรัง่ เศส โดยจะคัดเลือกจำก
ผูเ้ ข้ำร่วมแข่งขันทีเ่ ป็ นผูป้ ระกอบกำรธุรกิจอำหำรและบรรจุภณ
ั ฑ์

เป็นธุรกิจที่ NSL ได้เข้าลงทุนในปี 2562 ด้วยเห็นศักยภาพ
ในการเติ บ โตของธุ ร กิ จ นี้ โดยธุ ร กิ จ Food Services
คื อ การแปรรู ป เนื้ อ สั ต ว์ เช่ น ขอดเกล็ ด แล่ เ ป็ น ชิ้ น
ตัดเป็นขนาดต่างๆ บรรจุใส่บรรจุภัณฑ์หลากหลายขนาด

พร้ อ มน� า ไปประกอบอาหาร ได้ แ ก่ ปลาชนิ ด ต่ า งๆ
อ า ห า ร ท ะ เ ล ต่ า ง ๆ เ ช่ น ห อ ย เ ช ล ล์ ป ล า ห มึ ก กุ้ ง
เนื้ อ ปู ปู นิ่ ม เนื้ อ วั ว เนื้ อ แกะ สาหร่ า ย ถั่ ว แระญี่ ปุ่ น

ผั ก แช่ แ ข็ ง ต่ า งๆ ฯลฯ รวมถึ ง การน� า เข้ า และแปรรู ป

ตัวอย่างสินค้า Snack เพื่ อสุขภาพ

ตั ด แต่ ง บร กิ ารบรรจุ หี บ ห่ อ และติ ด แบรนด์ ข องลู ก ค้ า

เช่ น MyChoice ของ Tops นอกจากนี้ NSL ยั ง มี

ผู้ถือหุ้น

หน่วยงานภาครัฐ

ในประเทศไทยเอง และน�าเข้าจากหลากหลายประเทศ

115.1

4.4

0.2

5.3%

รวมรายได้

3,042.9

2,927.6

115.3

3.9%

ต้นทุนขาย

2,496.7

2,448.3

48.4

2.0%

203.8

175.4

28.4

16.2%

ก�าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
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93.2

88.9

4.4

4.9%

215.1

34.1

15.9%

16.8

24.3

(7.5)

(30.8%)

232.4

190.8

41.6

21.8%

ภาษีเงินได้

41.3

39.4

1.9

4.7%

ก�าไรสุทธิ

191.1

151.4

39.7

26.2%

ก�าไรก่อนภาษีเงินได้

รายได้
ผู้ผลิตวัตถุดิบ/
ลูกค้า

2564
ประเภทรายได้

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู ด
้ ส์ จ�ำกัด (มหำชน)

%

เพิ่ มขึ้น
(ลดลง)

%
เพิ่ มขึ้น
(ลดลง)
3.9%

99.8%

2,923.2

99.8%

115.1

2,791.2

91.7%

2,759.5

94.3%

31.7

1.1%

24.9

0.8%

15.6

0.5%

9.3

59.7%

207.3

6.8%

132.6

4.5%

74.7

56.3%

14.9

0.5%

15.5

0.5%

(0.6)

(3.9%)

4.6

0.2%

4.4

0.2%

0.2

5.3%

3,042.9

100.0%

2,927.6

100.0%

115.3

3.9%

รายได้อื่น

70

ล้านบาท

3,038.3

• OEM ขายเศษขนมปังและอื่นๆ

63

2563
%

• กลุ่มเบเกอรแี่ ละรองท้อง
• Food Services

ชุมชน
โดยรอบ

ล้านบาท

รายได้จากการขาย

รวมรายได้

21

3.9%

249.2

ต้นทุนทางการเงิน

• กลุ่มแบรนด์ NSL และซื้อมาขายไป

ตัวแทน
กระจายสินค้า

โดยสิ น ค้ า กลุ่ ม Food Services มี ทั้ ง จั ด หาจากทั้ ง

2,923.2

ค่าใช้จ่ายในการบร ิหาร

พนักงาน/แรงงาน

ผู้บริโภค

การน�าเข้าสินค้ากลุ่มวัตถุดิบเบเกอรแี่ ละเบเกอรแี่ ช่แข็ง

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู ด
้ ส์ จ�ำกัด (มหำชน)

ลูกค้า

% เพิ่ มขึ้น
(ลดลง)

4.6

ต้นทุนในการจัดจ�าหน่าย

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Value chain)

เพิ่ มขึ้น
(ลดลง)

3,038.3

รายได้อ่น
ื

เนื่องจากการมีทรัพยากรอย่างจ�ากัดและการเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งแวดล้อมของโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
รวมทั้งความเสี่ยงที่อุบัติใหม่ เช่น การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ปัญหาน�้าท่วม ว ิกกฤตภัยแล้ง และอีกหลายเหตุการณ์
อาจส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรหลายประเภทเสียหาย และอาจเกิดความขาดแคลนได้ บร ิษั ทฯ จึงมีนโยบายในการศึกษา
ทรัพยากรทางเลือก รวมถึงนวัตกรรมต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งมอบคุณค่า
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ธุรกิจ หลัก ของบร ิษั ทฯ คือ ผู้ผลิต และจัดจ�าหน่ายเบ
เกอร ี่ ห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของธุ ร กิ จ เรมิ่ ต้ น ที่แ หล่ ง วัต ถุ ดิ บ
ผ่ า นผู้ แ ปรรู ป เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ขั้ น ต้ น ส่ ง มายั ง โรงงาน
ของบร ษ
ิ ั ท ฯ เพื่ อ แปรรู ป เป็ น สิ น ค้ า ประเภทต่ า งๆ
ไม่ว่าจะเป็นขนมปัง แซนว ิช ครั วซองค์ และขนมอบ
ประเภทต่างๆ จากนั้นสินค้าของบร ิษั ทฯ จะถูกกระจาย
ไปยั ง ตั ว แทนจั ด จ� า หน่ า ย ทั้ ง ตั ว แทนแบบร้ า นค้ า
สมัยใหม่ และร้านค้าปลีกประเภทโชห่วย ก่อนจะถึงมือ
ผู้ บ ร โิ ภค ทั้ ง นี้ น อกเหนื อ จากห่ ว งโช่ คุ ณ ค่ า หลั ก
ซึ่ ง เป็ น การเดิ น ทางของสิ น ค้ า ไปถึ ง มื อ ผู้ บ ร โิ ภคแล้ ว
ยังมีผู้เกี่ยวข้องระหว่างการเดินทางเหล่านี้อีกมากมาย
โดยจากการว ิเคราะห์หว่ งโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิจของบร ิษัท
แบ่งออกเป็นผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ ดังนี้

ปี 2563
ล้านบาท

รายได้จากการขาย

รวมทั้งก�าลังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้จัดจ�าหน่ายสินค้าประเภทขนมและอาหารด้วย

2. ธุรกิจจัดจ�าหน่ายปลา อาหารทะเล
เนื้ อ สั ตว์ สาหร่ า ยและผั ก ต่ า งๆ
แช่แข็งและแปรรูป (“ธุรกิจ Food
Services”)

ปี 2564
ล้านบาท

รายงาน 56-1 One Report
ประจ�าปี 2564

Pinthong Industrial Park PCL.
ผลประกอบการตามงบการเงินรวม 2560 - 2564

ปัจจุบน
ั นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 1 ประกอบด้วยพื้นทีอ
่ ต
ุ สาหกรรม พื้นทีพ
่ าณิชยกรรมและส�านักงาน พื้นทีร
่ ะบบสาธารณูปโภค

ผลการดําเนินงานของบริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จํากัด (มหาชน)

และพื้ นที่สีเขียวและแนวกันชน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

2560

2561

2562

2563

2564

จ�านวนพื้ นที่ที่ท�าสัญญาขายในระหว่างปี (ไร่)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง

329

218

170

204

78

ปี 2564 เป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของบริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด (มหาชน) ที่ก้าวสู่ความส�าเร็จ
ในการพั ฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรม จากความมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการพั ฒนานิคมอุตสาหกรรม

ภายใต้แนวคิดนิคมอุตสาหกรรม

ของนักลงทุน

403.89
223.70

144.03

216.43
2562

2563

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยอยู่ท่ร
ี ้อยละ 1.2 และดุลบัญชีเดินสะพั ดขาดดุลร้อยละ 2.2 ของ GDP

2021

บริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด (มหาชน)

56-1 ONE REPORT

61

ที่มา : สรุปสถานะภาพการลงทุน ณ เดือนธันวาคม 2564 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชุดย่อย จ�านวน 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร

พื้ นที่สําหรับขาย/เช่า

พื้ นที่คงเหลือสําหรับขาย/ให้เช่า

118, 667 ไร่

118, 667 ไร่

- นิคมฯ กนอ.

27,169 ไร่

- นิคมฯ กนอ.

2,894 ไร่

- นิคมฯ กนอ.

91,498 ไร่

- นิคมฯ กนอ.

23,724 ไร่

พื้ นที่นิคมอุตสาหกรรม 178,891 ไร่

ขนาดพื้ นที่โครงการอ้างอิงตามผังจัดสรรที่ดิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งอาจมีพ้ื นที่รวมไม่ตรงกับที่ระบุในประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เนื่องจากผลการรังวัดขนาดพื้ นที่ในการจัดท�าผังจัดสรรที่ดินในแต่ละครัง
้

โดยแต่ละคณะมีการก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ตามรายละเอียดและโครงสร้างด้านล่าง

ผู้ถือหุ้น

พื้ นที่คงเหลือสําหรับขาย/เช่า 26,618 ไร่

นิคมฯ กนอ.
37,724

นิคมฯ กนอ.
2,894

นิคมฯ ร่วม 141,167

คณะกรรมการบริษัท

นิคมฯ ร่วม 23,724

เลขานุการบริษัท

5.27 ล้านล้านบาท

คณะกรรมการสรรหา
และพิ จารณาค่าตอบแทน

815,804 คน

09
รวม

สรอ.) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวของคนไทยเฉลี่ยอยูท
่ ่ี 232,176.0 บาทต่อคนต่อปี (7,255.5 ดอลลาร์ สรอ. ต่อคนต่อปี)

แผนที่นิคมอุตสาหกรรมในไทย

1,354-0-94.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีโครงสร้างการก�ากับดูแลกิจการ ที่ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ

67,774 ไร่

นิคมฯ กนอ.

บริโภคภาคเอกชน และการลงทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.8ร้อยละ 0.3 และร้อยละ 3.4 ตามล�าดับ ด้านการผลิต สาขาเกษตรกรรม

05

รวม(1)

24,274 ไร่

- นิคมฯ กนอ.

นิคมฯ กนอ.

ร้อยละ 2.9 ตามล�าดับ รวมทั้งปี 2564 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) อยู่ท่ี 16.2 ล้านล้านบาท (5.06 แสนล้านดอลลาร์

บริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด (มหาชน)

104-3-66.8

- นิคมฯ กนอ.

141,167 ไร่

แห่ง

ร้อยละ 4.9และร้อยละ 1.7 ตามล�าดับ ขณะที่สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร และสาขาการขนส่งฯ ลดลงร้อยละ 14.4 และ

รายงาน 56-1 One Report 2564

พื้ นที่สีเขียวและแนวกันชน

92, 049 ไร่

37,724 ไร่

- นิคมฯ ร่วม

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(CEO)

สถานภาพการซื้อขายที่ดิน/เช่า

2564

การป่าไม้ และการประมง สาขาการผลิตอุตสาหกรรม และสาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมฯ ขยายตัวร้อยละ 1.4

04

174-2-03.4

โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ
พื้ นที่ขาย/ให้เช่าแล้ว

178, 891 ไร่

- นิคมฯ กนอ.

2.03

104.40

2561

ปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 1.6 ปรับตัวดีขน
ึ้ จากการลดลงร้อยละ 6.2 ในปี 2563 ด้านการใช้จา่ ย มูลค่าการส่งออกสินค้า การอุปโภค

ประธานกรรมการบริษัท

พื้ นที่ระบบสาธารณูปโภค

พื้ นที่นิคมอุตสาหกรรม

ข้อมูลสถานภาพการอนุญาต

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ล้านบาท)

ส�านักงานสภาพั ฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ขอแถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP) เศรษฐกิจไทย

นายประสาน ตันประเสริฐ

13-2-55.5

5,050 โรง

เศรษฐกิจไทย ปี 2564

และสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ

1061-0-68.6

ภาพพื้ นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทอง 1

ภาพรวมเศรษฐกิจและบริษัท

ด้านสาธารณูปโภค
เพื่ อตอบสนองความต้องการ

1.

การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝ่ายจัดการ

โครงสร้างพื้ นฐาน

พื้ นที่ (ไร่-งาน-ตารางวา)

พื้ นที่อุตสาหกรรม

ยังไม่เปิดดําเนินการ 5 แห่ง พื้ นที่ตามสัญญา 13,514 ไร่

การจ่ายปันผล (ล้านบาท)
2560

เชิงนิเวศ ตลอดจนการพั ฒนา

2.54
1.61

ก�าไรต่อหุ้น (บาท)

113.10

และผู้ท่เี กี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างสรรค์ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป

ด้วยการพั ฒนานิคมอุตสาหกรรม

45.24

การเติบโตอย่างยั่งยืน

0.16

การด�าเนินงานของบริษัทฯ จนน�ามาสู่การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น

0.26

ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คู่ค้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านที่ให้ความร่วมมือร่วมใจสนับสนุน

0.25

ในการบริการจัดการต้นทุนตามหลักประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency)

ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้ นที่พาณิชยกรรมและส�านักงาน

หมายเหตุ:

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท)

1,783.50

0.46

ตามความต้องการของลูกค้า การขยายธุรกิจระบบสาธารณูปโภค ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล

บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นสร้าง

ก�าไรขั้นต้น (ล้านบาท)

รายได้รวม (ล้านบาท)

พร้อมสร้างอาคารโรงงาน และ คลังสินค้าส�าเร็จรูป

26.10

โลจิสติกส์พาร์คบนพื้ นที่อ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ข้อมูลสถานภาพการลงทุน

1.35

เพื่ อตอบสนองความต้องการของนักลงทุน ดังนั้นในปี 2565 บริษัทฯ จึงมีแผนธุรกิจที่จะพั ฒนาโครงการ

โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการ และข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและ อื่น ๆ

สถานภาพการลงทุนสะสม ณ ธันวาคม 2564
นิคมอุตสาหกรรม 65 แห่ง ใน 16 จังหวัด

2.41

เชิ ง นิ เ วศ ตลอดจนการพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นสาธารณู ป โภคและสิ่ ง อ� า นวยความสะดวกต่ า งๆ

89.34

591.44

352.91

315.49

บริษัทฯ ได้มง
ุ่ เน้นสร้างการเติบโตอย่างยัง
่ ยืนด้วยการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดนิคมอุตสาหกรรม

240.6

535.10

1,128.11
591.44

และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

867.44

757.15

ในนิคมอุตสาหกรรมปิ่ นทองทั้ง 6 แห่ง น�าไปสู่การได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากผู้ประกอบการ

964.69

และให้ บ ริ ก ารผู้ ป ระกอบการเพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพการผลิ ต การค้ า และการแข่ ง ขั น ของผู้ ป ระกอบการ

0.25

CO
FFICIENCY

สารจาก
ประธานกรรมการบริษัท

รายชื่อ
ผู้ประกอบการ (ราย)

จํานวนใบอนุญาติ
ทั้งหมด (ใบ)

พื้ นที่ขาย/ให้เช่าแล้ว
(ไร่)

15

1,688

45

3,823

5,118

67,774

23,724

60

5,491

7,306

2,188

92,049

24,724

26,618

2,894

สถานภาพการลงทุน

แห่ง

นิคมฯ กนอ.

นิคมฯ กนอ.
รวม

15

จํานวน (โรง)

เงินลงทุน (ล้านบาท)

1,500

2,018,325

คนงาน (คน)

รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร (DCEO)

ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
ปฏิบัติการ (COO)

331,886

45

3,550

3,255,312

483,918

60

5,050

5,273,637

815,804

พื้ นที่คงเหลือ 1) บางชัน 4 ไร่ 2) ลาดกระบัง 0 ไร่ 3) บางพลี 0 ไร่ 4)ภาคเหนือ 0 ไร่ 5) แหลมฉบัง 0 ไร่ 6) มาบตาพุ ด 1,042 ไร่ (6.1) ท่าเรือมาบตาพุ ด 0 ไร่

ฝ่ายขาย

ฝ่ายพั ฒนาที่ดิน
ฝ่ายสาธารณูปโภค
ส่วนกลาง

ฝ่ายลูกค้าสัมพั นธ์

7) ภาคใต้ 477 ไร่ 8) พิ จิตร 268 ไร่ 9) บางปู 0 ไร่ 10) สมุทรสาคร 0 ไร่ 11) แก่งคอย 8 ไร่ 12) สระแก้ว 407 ไร่ 13) นครหลวง 379 ไร่ 14) สงขลา 0 ไร่
หมายเหตุ 2 : โครงการนิคมฯ ที่เซ็ฯสัญญาแล้ว 1 แห่ง ได้แก่ 1) เอเพ็ กซ์กรีน อิลดัสเตรียล เอสเตท

บริษัท ปิ่ นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จ�ากัด (มหาชน)

37

60
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ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
พั ฒนาธุรกิจ (CBO)

ฝ่ายการตลาด

หมายเหตุ 1 : ยังไม่เปิดด�าเนินการ (ยังไม่มีผังแม่บท) 5 แห่ง ได้แก่ 1) Smart Park 2)อมตะซิตี ชลบุรี (โครงการ 2) 3) เอเชียคลีน 4) โรจนะหนองใหญ่ 5) เอ็กโก ระยอง

107

สํานักงาน
ตรวจสอบภายใน

สํานักประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร

พื้ นที่คงเหลือ
(ไร่)

ฝ่ายควบคุมแผนงาน
ก่อสร้างและซ่อม
ฝ่ายไอซีที

144
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ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
อํานวยการ (CAO)
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และกฎหมาย
ฝ่ายจัดซื้อ/จัดจ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
บัญชีและการเงิน (CFO)
ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

สารจาก
คณะกรรมการบริษทั

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์
และเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปีทผ
ี่ า่ นมาเป็นปีทสี่ ถานการณ์ตา่ งๆ ทัง้ ในระดับโลกและระดับประเทศยังคงมีการเปลีย่ นแปลงอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ที่ส่งผลท�าให้เกิดพฤติกรรม New Normal ที่
บริษทั จะต้องปรับตัวรับกับความต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในยุคการสือ่ สาร เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั
อี ก ทั้ ง การชะลอตั ว ทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ ส่ ง ผลให้ ก ารด� า เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ยั ง คงต้ อ ง
เผชิญต่อความท้าทายอย่างต่อเนือ่ ง อย่างไรก็ดบี ริษทั ยังคงยึดมัน่ ในการด�าเนินธุรกิจบนพืน้ ฐานของความยัง่ ยืน
โดยเน้นการสร้างความสมดุลระหว่างแผนการด�าเนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการบริหารความเสีย่ งและงบประมาณทีเ่ หมาะสม
สอดรับกับปัจจัยต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

พันธกิจ
1. เราคือบริษัทที่มีธรรมาภิบาล จริยธรรม มั่นคง โปร่งใส เพื่อการเติบโต
อย่างยั่งยืน

2. เราด�าเนินธุรกิจด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของผู้คน
ทั้งในวันนี้ และในอนาคต

3. เราดูแลทีมงานและครอบครัวของเขาอย่างดี เพื่อให้ทุกคนท�างาน

อย่างมีความสุข ได้พัฒนาความสามารถอย่างไม่หยุดนิ่ง ยกระดับ
ศักยภาพของทุกคน และน�าพาบริษัทให้มีความสามารถในการแข่งขัน
ในระดับสากล

บริษัท สีเดลต้า จ�ากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร และบริษัทได้ก้าวเข้าสู่
การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี 2564 เราได้มีการพัฒนาในทุกๆ ด้าน
มี ก ารออกผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ เ พิ่ ม มากขึ้ น สรรหาเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ์ อั น ทั น สมั ย เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ด้ า นกระบวนการผลิ ต และการพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ มี ค วามเชี่ ย วชาญในการท� า งาน ค้ น คว้ า วิ จั ย สู ต รใหม่ ๆ
ที่ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค

ใหคุณ…มากกวา

4. เราให้เกียรติและให้ความส�าคัญกับคู่ค้าเสมือนเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข

เราท�างานกับคูค่ า้ บนพืน้ ฐานของความยุตธิ รรม มิตรภาพ และการพัฒนา
เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ส�าหรับผลการด�าเนินงานของบริษัทในปี 2564 ยังคงแข็งแกร่ง ขณะที่ภาพรวมของภาคอสังหาริมทรัพย์
ยังอยู่ในสภาวะถดถอยอย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ก�าลังการซือ้ อสังหาริมทรัพย์ และการชะลอการลงทุนของผูพ
้ ฒ
ั นาอสังหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ตามการทีค่ นอยูบ่ า้ น
มากขึ้นในช่วง Lock Down ช่วยกระตุ้นให้เกิดความต้องการปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านให้น่าอยู่ ซึ่งส่งผลดีต่อ
ภาคธุรกิจวัสดุก่อสร้าง

5. เราทุ่มเทในการลงทุนวิจัยนวัตกรรม เพื่อคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์

และประสบการณ์โดยรวมตั้งแต่ การผลิต บริการ ส่งมอบ การใช้งาน
เพื่อให้แน่ใจว่า เราส่งมอบ คุณค่าที่มากกว่า ให้เสมอ

6. เราค�านึงถึงผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมเสมอในทุกสิง่ ทีเ่ ราท�า เราเลือกใช้
เทคโนโลยีในการผลิตที่ใช้เวลาน้อยลง ใช้พลังงานน้อยลง คัดสรร
วัตถุดบิ และใช้วตั ถุดบิ อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึน้ เพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์
ทีค่ งทนมากขึน้ และใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้นอ้ ยลง ทัง้ หมดนีเ้ ราจะท�าให้
ดีขึ้นในทุกๆ วันเพื่อลูกหลานของเรา

คณะกรรมการบริษัททุ่มเทก�าลังและความสามารถอย่างเต็มที่ในการน�าพาบริษัทฝ่าฟันวิกฤต และเดินหน้า
พั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ส ามารถแข่ ง ขั ไ ด้ ใ นธุ ร กิ จ ที่ ต ้ อ งยอมรั บ ว่ า มี ก ารแข่ ง ขั น สู ง อี ก ทั้ ง
บริษัทได้หาช่องทางการขยายธุรกิจตลอดจนการลงทุนในธุรกิจเพื่อขยายศักยภาพ ของบริษัทและไม่หยุดที่จะ
พัฒนาองค์กรในทุกด้าน เพื่อเป้าหมายธุรกิจที่เจริญเติบโตไม่สิ้นสุด

บริษทั จะไม่หยุดสร้างสรรค์สนิ ค้าและบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
เพื่อสร้างธุรกิจให้แข็งแกร่ง เป็นบริษัทที่จดทะเบียนที่
เติบโตและสามารถสร้างผลตอบแทนสูงสุดกลับคืนสู่
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

นายสุรเกียรติ วงศ์วาสิน

นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ

(ประธานกรรมการ)

(ประธานกรรมการบริหาร)
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28 ตุลาคม 2564
บมจ.สีเดลต้า หรือ DPAINT เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ma วันนี้ (28 ตุลาคม) เป็นวันแรก
ซึ่งได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างท่วมท้น โดยเปิดการซื้อขายที่ราคา 22.50 บาท เพิ่ มขึ้น 15 บาท

แบบ 56-1 ONE REPORT
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บริษัท สีเดลตา จำกัด (มหาชน)

10

จากราคา IPO ที่ 7.50 บาท หรือคิดเป็นการปรับตัวเพิ่ มขึ้น 200%

Delta Paint PCL.

7. เราเห็นค่าของความไว้วางใจที่ผู้ถือหุ้นมอบให้เรา เราจึงบริหารงาน

ในนามของคณะกรรมการบริ ษั ท และผู ้ บ ริ ห ารขอขอบคุ ณ ท่ า นผู ้ ถื อ หุ ้ น ทุ ก ท่ า นที่ ม อบความสนั บ สนุ น
และความไว้ ว างใจ พนั ก งานทุ ก ท่ า นที่ มุ ่ ง มั่ น ทุ ่ ม เทให้ ธุ ร กิ จ ยั ง แข็ ง แกร่ ง สามารถก้ า วผ่ า นอุ ป สรรคและ
ความท้ า ทายทุ ก ครั้ ง ที่ ผ ่ า นมา และพั น ธมิ ต รทางธุ ร กิ จ คู ่ ค ้ า และผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย ทุ ก ท่ า นที่ ส นั บ สนุ น และ
ไว้ ว างใจในการด� า เนิ น งานของบริ ษั ท ทั้ ง นี้ บริ ษั ท จะด� า เนิ น ธุ ร กิ จ โดยยึ ด หลั ก การก� า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
และมุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาองค์ ก รให้ เ ติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น บริ ษั ท จะไม่ ห ยุ ด สร้ า งสรรค์ สิ น ค้ า และบริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ
เพื่ อ สร้ า งธุ ร กิ จ ให้ แ ข็ ง แกร่ ง เป็ น บริ ษั ท ที่ จ ดทะเบี ย นที่ เ ติ บ โตและสามารถสร้ า งผลตอบแทนสู ง สุ ด กลั บ คื น
สู่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

การผลิตสีแบบดั้งเดิม

ด้วยเกียรติ คุณธรรม ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และความเพียร
โดยยึดถือเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง

วิสัยทัศน์

05

06
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•

ห่วงโซ่คุณค่ากิจการ

07

ช่องทางการมีส่วนร่วมและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ
ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อการด�าเนินงานตลอดจนกระบวนการในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่จะส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจ
ประสบความส�าเร็จ ซึ่งจ�าเป็นต้องบริหารจัดการในแต่ละกระบวนการให้สามารถท�างานได้อย่างสอดคล้องและมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้

ใสวัตถุติบในถังผสม

บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ผลิตสีทาอาคารส�าหรับคนไทย
ที่จะน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ ในขบวนการผลิต
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ค วามน่ า สนใจ สามารถลดขั้ น ตอน
ระยะเวลาการท�างานแต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและเป็นประโยชน์
ต่อลูกค้าสูงสุด

บริษัท สีเดลต้า จำากัด (มหาชน)

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การผลิตสีแบบดั้งเดิมใช้ส�าหรับการผลิตสีคุณภาพสูงและคุณภาพคุ้มค่าเป็นหลัก เหมาะส�าหรับการผลิตที่มีปริมาณสูงในแต่ละรอบของ
การผลิต ซึ่งประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

วิสัยทัศน์ ในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ คือ เป็นบริษัทชั้นน�าที่มอบค�าตอบอันชาญฉลาดแห่งเทคโนโลยี
การเคลือบผิว (Coating Solution) ที่เปี่ยมด้วยคุณค่าที่มากกว่า เพื่อให้ผู้คนได้เฉลิมฉลองทุกก้าวใหม่ๆ
ของชีวิต อย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พนักงาน

ความต้องการและความคาดหวัง

• ให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน

• มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมการท�างาน

• การเปิดโอกาสให้พนักงานมีสว่ นร่วมผ่านการจัดตัง้

ตามมาตรฐานในระดับสากล
ตามมาตรฐานในระดับสากล

• มีการจัดอบรมเพิ่มความรู้ทักษะให้กับพนักงาน
• มีค่าตอบแทน สวัสดิการที่เหมาะสม และโอกาส

ปนกวนดวยเคร�่องผสม

แนวทางการมีส่วนร่วม

• มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการท�างาน

และการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

คณะกรรมการต่างๆ อาทิ คณะกรรมการ
สวัสดิการ
• มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน

การเติบโตในหน้าที่การงาน

บดดวยเคร�่องบดสี

ลูกค้า
ไมผาน

ตรวจสอบความละเอียด

การได้รับรองมาตรฐานสินค้า ความคุ้มค่า
ของสินค้า ฯลฯ

ผาน

• คุณค่าของการบริการที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า เช่น
ความต้องการ
ตลาดในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์

เติมวัตถุดิบและแมสี
ดําเนินการ
ไมผาน

• ความเชื่อมั่นในตราสินค้า
• คุณค่าในผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบให้แก่ลูกค้า เช่น

• ท�าการประเมินและ

ตรวจสอบคุณภาพ
ผาน

วิเคราะห์ตลาด
เพื่อให้เข้าใจ
ความต้องการ
ของผู้บริโภค

ปรับแตงเฉดสี

พิจารณาปรับแตงเฉดสี

การวิจัย
และพัฒนา
• ออกแบบสูตร

การผลิต
• ทดลองผลิต
• สรุปและประเมิน
ผลิตภัณฑ์

ไมปรับแตงเฉต

กรองและบรรจ�
ดวยเคร�่องบรรจ�

การจัดซื้อ
และสรรหา

การผลิต

• จัดหาวัตถุดิบที่มี

• แปรสภาพวัตถุดิบ

คุณภาพตามสูตร
• จัดเก็บ รักษา
เพื่อน�าเข้าสู่
กระบวนการผลิต

ให้เป็นสินค้า
• การควบคุม
คุณภาพ
• การใช้นวัตกรรม
เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนา

การตลาด
และการขาย
• การโฆษณาและ

จัดท�ากิจกรรม
• การก�าหนดราคา
• การขยายช่องทาง
• การจัดส่งสินค้า

•

สิ่งแวดล้อม

• การบริการหลัง
การขาย
การให้ค�าแนะน�า

ผู้จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบ

ผู้ถือหุ้น

แนวทางการปฏิบัติในการมีส่วนร่วมและประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสนใจ

2) พิจารณาถึงผลกระทบของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3) พิจารณาถึงผลกระทบทัง้ ด้านบวกและด้านลบของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อบริษทั ฯ อาทิ ด้านการเงิน ความน่าเชือ่ ถือ กฎหมาย
และกฎระเบียบข้อบังคับ
4) แบ่งผู้มีส่วนได้เสียตามระดับผลกระทบที่บริษัทฯ มีต่อผู้มีส่วนได้เสียและระดับอิทธิพลที่ผู้มีส่วนได้เสียมีต่อบริษัทฯ

• การเติบโตทางธุรกิจร่วมกัน
• การคัดเลือก ประเมินผู้ขาย/ผู้จัดหา มีความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
• มีการวางแผนความต้องการวัตถุดิบล่วงหน้า
เพื่อให้ผู้จัดหาสามารถเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้าได้

• จัดให้มีระเบียบและระบบการจัดซื้อ การคัดเลือก
และประเมินผู้จัดหาวัตถุดิบ

• มีการตรวจสอบข้อมูลการจัดซื้อด้วยความโปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้

• คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท
• การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
• ก�าไรและการเติบโตของธุรกิจที่เหมาะสมและยั่งยืน
• การแจ้งแผนการด�าเนินงาน ผลการด�าเนินงาน
• สร้างความสมดุลของผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสีย • ผู้บริหารพบปะนักลงทุน/นักวิเคราะห์
ทุกกลุ่ม
• แจ้งความคืบหน้า การป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่างๆ
• การบริหารงานที่โปร่งใส มีธรรมาภิบาล
ที่เกิดขึ้นในการด�าเนินงาน
มีความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การรายงาน
• การจัดท�ารายงานประจ�าปีและรายงาน
งบการเงินประจ�าปี และการตรวจสอบทางบัญชี

• การบริหารความเสี่ยงและต่อต้านคอร์รัปชัน
• การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถ

1) แต่ละฝ่ายมีหน้าทีว่ เิ คราะห์ผมู้ สี ว่ นได้เสียทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�าเนินงานของตนเอง โดยระบุผมู้ สี ว่ นได้เสียจากพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ
อาทิ ภาวะพึ่งพา ความรับผิดชอบ อิทธิพล รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ตามความเหมาะสม

การบดสี

เพื่อความยั่งยืน

ในการแข่งขันของบริษัทฯ

สถาบันการเงิน

• การปฏิบัติตามข้อตกลง หรือเงื่อนไขในสัญญา
• ให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมของทาง

• สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กรกับ
สถาบันทางการเงินอย่างสม�่าเสมอ

สถาบันการเงิน
• ใช้บริการของทางสถาบันการเงินอย่างครบวงจร

5) ระบุแนวทางการมีส่วนร่วมที่เหมาะสม เพื่อสร้างความผูกพันและตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม อาทิ
การส�ารวจความคิดเห็น การสานเสวนา การลงพื้นที่ เป็นต้น

มิลเบสที่ได้จากการผสมจะถูกน�าเข้าเครื่องบดสีเพื่อบดให้ได้ความละเอียดของเนื้อสีตามคุณภาพที่ต้องการ โดยใบบดในเครื่องบดจะปั่น
ลูกบดให้เกิดการหมุนวนเกิดการกระแทกและเสียดสีระหว่างมิลเบส ลูกแก้วหรือลูกเซรามิคที่หมุนวนบนผนังของเครื่องบด ซึ่งจะท�าให้อนุภาค
ของผงสีเล็กลงยิ่งขึ้นและสามารถผสมกับสารท�าสะลายได้ดีย่ิงขึ้น ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้ระยะเวลาที่นานที่สุดในการผลิตสี หลังจากที่บดสีจะมี
ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพน�าสีที่ได้จากการบดสีไปตรวจสอบเพื่อให้ได้สีที่มีความละเอียดตามที่ก�าหนดไว้ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปของการผลิต
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• การพัฒนานวัตกรรมในผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นมิตรกับ

บริษัทฯ ได้ด�าเนินธุรกิจที่ค�านึงถึง “ผู้มีส่วนได้เสีย” ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ (Value Chain) โดยได้ค�านึงถึง
ผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบที่อาจเกิดขึ้น มีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ในขั้นตอนแรกของการผลิต วัตถุดิบจะถูกจัดตามสูตรการผลิต ประกอบด้วยผงสีและแป้งเพิ่มเนื้อ สารยึดเกาะ (กาวหรือเรซิน) ตัวท�า
ละลาย (น�้าส�าหรับสีน�้า และไวท์สปิริท หรือ ทินเนอร์ส�าหรับสีน�้ามัน) และสารเติมแต่ง จะถูกจัดเตรียมเข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติงาน หลังจากนั้นวัตถุดิบ
จะถูกชั่งน�้าหนักด้วยเครื่องชั่ง และส่งต่อเข้าตามสายการผลิตเพื่อน�าเข้าสู่ถังผสมตามสูตรการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยเริ่มจากการใส่
ตัวท�าละลาย สารเติมแต่ง และผงสีและแป้งเพิ่มเนื้อเป็นล�าดับสุดท้าย ผงสีหรือแป้งเพิ่มเนื้อซึ่งมีอนุภาคขนาดเล็กและเกาะกลุ่มกันเป็นก้อนจะถูก
ท�าให้แตกตัวด้วยตัวท�าละลาย และสารเติมแต่งจะท�าหน้าที่ป้องกันไม่ให้จับตัวเป็นก้อน โดยจะมีเครื่องผสม (High Speed Disperser) ท�าหน้าที่
ปัน่ กวนผสมและท�าให้เกิดกระจายตัวดังกล่าว เครือ่ งกวนผสมจะมีใบพัดฟันเลือ่ ยท�าหน้าทีป่ น่ั กวนซึง่ สามารถก�าหนดความเร็วในการปัน่ โดยจะ
เริม่ จากความเร็วต�า่ เพือ่ ให้สว่ นผสมเข้ากัน และปัน่ ด้วยความเร็วสูงเพือ่ ให้เกิดการแตกตัวและการกระจายตัวของผงสีเป็นอนุภาคทีล่ ะเอียด และ
หลังจากการปั่นกวนผสมแล้วจะได้ส่วนผสมที่เรียกว่า มิลเบส (Mill Base)

กิจกรรมสนับสนุนต่างๆ
จัดอบรมการแนะน�าการใช้ผลิตภัณฑ์
จัด Open House
การส�ารวจความพึงพอใจ

มีบริการเจ้าหน้าที่เทคนิค บริการ

การบริการ

ผู้มีส่วนได้เสียของธุรกิจ

การผสม

•
•
•
•
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Message
from Chairman

Annual Report

2021

In 2021, Thailand encountered difficulties
from the situation of Coronavirus Disease
2019 (COVID-19) outbreak that has happened
continuously since 2020. However, the mutation
of COVID-19 led to significant outbreak in 2021,
affecting routine life of a number of people,
consumers’ behavior and economic condition
extensively at domestic and international level.
Until the 3rd quarter, the government, proclaimed
the Emergency Decree on Public Administration in
Emergency Situations in vast areas of the nation
to suppress and control the outbreak of New
COVID-19. This incident inevitably had negative
impacts on economy and entrepreneurs in different
sectors especially with leasehold real estate
business in forms of community mall and lifestyle
mall in which AIMCG invests at present.

AIM Commercial Growth Freehold and Leasehold
Real Estate Investment Trust

In 2021, the company, as the REIT Manager of AIMCG,
put our full effort in cooperating with property manager and
tenants to discuss a solution and plan about adjustment
of a guideline for business operation in order to maintain
the business to get through this crisis and to get prepared
to support economic condition in 2022, which tends to
recover significantly due to progress of vaccination from
both public and private sectors. Furthermore, people
adapt themselves to live a New Normal life that they are
more careful. Moreover, the government has implemented
a policy to deal with the outbreak with equilibrium to
economic condition as same as measures that are applied
in many countries all over the world.

4

For a guideline of operation of the company in 2022,
the Company adheres to professional and transparent
management of the REIT with emphasis on solving
problems that are caused by the situations in past 2 years
and adapting ourselves in order to enhance potentials
of business operation, and get prepared to support
the economy that tends to recover in order to generate
return consistently and sustainably for AIMCG.
Finally, the Company would like to thank every trust
unitholder for understanding and putting your trust on
AIMCG. Hopefully, we will gain support from every trust
unitholder in the future.

Sincerely yours,

Mr. Thanachai Santichaikul
Chairman of the Board of Directors

AIM Commercial Growth Freehold and
Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMCG)

Mr. Charasrit A.Voravudhi
Director

Appointed as a director for the first time on
31 August 2018

Educational Background and Training Record
• Master of Business Administration (Honors) – Financial
Management, Lubin School of Business,
Pace University, New York, U.S.A.
• Diploma in Finance University of California Berkeley
U.S.A.
• Bachelor of Business Administration – Finance and
Banking, Faculty of Commerce and Accountancy,
Thammasat University
• Director Certification Program (Class 253/2018),
Thai Institute of Directors Association (IOD)

Current Duty, Position and Experiences
• AIM Real Estate Management Company Limited
Managing Director, Property Management Director
and Business Development Director (2018 - Present)
• AIM REIT Management Company Limited
Managing Director, Property Management Director
and Business Development Director (2017 - Present)
• TICON Management Company Limited
General Manager and Head of Business Development
(2015 - 2016)
• Siam Commercial Bank Public Company Limited
Vice President - Relationship Manager,
Wholesale Banking Group (2013 - 2015)
• Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Vice President - Relationship Manager,
Non - Japanese Corporate Banking Department
(2009 – 2013)
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3,344.00
Million Baht

Invested Area

85,355.72
sq.m.

Leaseable Area

45,256.63

%

Freehold

8%

Details of Loan Maturity/1

122
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129
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Investment
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Total Asset

Million Baht

Summary of AIMIRT
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17%
13%

6%

56 Part 3 AIMCG Management and

Our Assets

17.86
7.17

Leasehold

92%

3-5 Years

26%

2022
/1

2023

2024

2025

2026

2027

2029

Percentage of long-term loan

72 Courtyard Project

Noble Solo Project

4%

18%

Less than
1 Year

2028

2%

1-3 Years

Ratio of Tenant
Lease term

Income
structure

10%

More than 5 Years

62%

Porto Chino Project

30%

UD Town Project

48%

sq.m.
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Term & Expiration of Lease Agreement

AIMIRT Structure

Approximately 78.54 percent of total assets invested by AIMIRT have lease agreement with term average 3 years
and over. As of 31 December 2021, the details of lease term were determined based on proportion of income as follows:

Trust Unitholder

AIM REIT
Management Company Limited

Yours sincerely

Mr. Thanachai Santichaikul

In 2021, Thailand was still in a difficult situation due to
the widespread of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
since 2020, especially during the third quarter, the epidemic
intensified until the government has announced the
emergency decree on government administration in many
areas nationwide. This caused many types of businesses
unable to operate as in normal situations. This year's
events continue to be an important test against AIMIRT.
However, AIMIRT focuses on investing in low-risk assets
and the distributions of tenants in good locations including
various types of tenant businesses. As a result, the operations’
outcome has continued to grow. In 2021, AIMIRT has
a total revenue of 724.38 million baht, an increase of
23.56 percent from the previous year. The trust unitholders
received 4 quarters of total return per unit equal to
0.8822 baht, an increase of 4.13% from the previous year.
The performance reflects very well on the efficiency in
selecting assets for investment and the asset management
after invested.
Regarding additional investments, AIMIRT has invested
an approximate total amount of 2,280 million baht in all
3 projects; namely the TIP 5 and TIP 8 Projects, Thai
Taffeta Project and MS Warehouse Project in the third
quarter of 2021. Such investments contributed to AIMIRT's
revenue and profit growth, as well as the growth of trust
unit holders' returns. This investment is also an investment
that promotes the REIT's approach in reducing the risks
of dispersion of tenants and property locations.
Regarding the operational guidelines in 2022,
the company still focuses on using experiences and
expertise in asset management and the financial structures
of AIMIRT to achieve the maximum efficiency as well
as making every effort to consider new opportunities on
additional investments in new assets and to create good
and consistent returns for all unitholders. In this regard,
the Company hereby express our profound thanks to all
the unitholders for the confidence and trust in the company's
REIT Management as well as expressing our profound
thanks to all business partners. Our company sincerely
hope that we will continue to grow together and achieve
success in greater strength.

Distribution

Investment

REIT Manager

Management
Fee

To appoint

JWD Project
• Cold Storage 4 Units
• Warehouse/factory 2 Units

JWD Project

Siam Chemicals Project

Bangkadi Industrial Park Project

Property
Manager

To manage
property

TIP Project

Lease and
Service
Providing

Chewathai Amata City Project

Rental and
Service Fee
Thai Taffeta Project

Management
Fee
To monitoring and act on
behalf of REIT unitholders

MS Warehouse Project

AIM Industrial Growth Freehold and
Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)

46.05%
5-9 Years

5.27%

Siam Chemicals Project
• Chemicals Tank 61 Units
• Warehouse 3 Units

>9 Years

Over 25 percent of lease agreements of properties invested by AIMIRT will be expired in 2025 and henceforth.
As of 31 December 2021, the proportion of income obtained from lease agreements that will be expired in each year
is demonstrated as follows.

MS Warehouse Project
• Warehouse 4 Units

Proportion of Income obtained from Lease Agreements
that will be expired in each year /2 /3

Information of Invested Properties
As of 31 December 2021, the information of invested properties by AIMIRT is described in the following table.
Project

Type of Assets

27.22%

Remark:
/1
The total income obtained from Lease Agreements as of 31 December 2021.

Thai Taffeta Project
• Warehouse 4 Units

Properties Invested by AIMIRT

3-5 Years

TIP8 Project
• Cold Storage 5 Units

Chewathai Amata City
Project
• Factory 10 Units

TRUSTEE

21.46%

TIP7 Project
• Warehouse 5 Units

Bangkadi Industrial Park
Project
• Warehouse 1 Unit

Trustee Fee

< 3 Years

TIP5 Project
• Warehouse 7 Units

Invested value
(Million Baht)

Fair value
(Million Baht)

21.49%

Fair value to
total fair value
ratio (percent)

15.95%/1

18.56% 18.28%
15.29%

1. JWD Project: Investing in freehold over lands, cold storage buildings and movable assets related to the chillers
and warehouse buildings and leasehold rights for 30 years in land and warehouse/factory building
• Pacific Cold Storage Project

• JWD Pacific Project/1

Freehold over 2 Cold
Storage Buildings
(2 units)

804.70

Freehold over 2 Cold
Storage Buildings
(2 units)

645.72

958.00

694.30

10.01
2021

7.25

24

AIM Industrial Growth Freehold and
Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)

2022

2023

2024

0%

0%

2025

2026

1.68%
2027

3.63%
2030

Remark:
/1
All lease agreements expired in 2021 have been extended.
/2
Proportion of Income obtained from Lease Agreements that will be expired in each year per total income of all projects.
/3
The total income obtained from Lease Agreements as of 31 December 2021.

Chairman of the Board of Dorectors
4

Proportion of Term of Lease Agreement /1

Tenants

To manage
REIT

40

AIM Industrial Growth Freehold and
Leasehold Real Estate Investment Trust (AIMIRT)

3.67%

1.46%
2035

2047

2048

Part 1 l Business Operations and Performance

Part 1 l Business Operations and Performance

Vision, Mission and
Business Goals of the Company

Part 1 l Driving Business towards Sustainability

Business Value Chain Management
Value chain management is an essential strategy for sustainable success in the organization’s business operations. The Company
places importance on managing every process of the business value chain, which covers the entire supply chain and value
chain. It can help improve quality of life and a better environment, including conducting business fairly and being responsible to
all groups of stakeholders.
Supply Chain focuses on efficient resource management, reducing costs, increasing efficiency.
Value Chain focuses on creating higher value of products and services to meet customer needs.

VISION

V

S E

E N

Velocity

Stability

Board of Directors, Sub-Committees, Management, Employees, and Others

2. Managing Stakeholder Impacts in the Business Value Chain

BUSINESS PHILOSOPHY

The Company is committed to being a
leader in distributing modern
technology products with excellent
service by management from an
efficient team

Part 2 l Corporate Governance Structure and Significant Information regarding

Head of Internal Auditor
The Company has assigned Ms. Piyaporn Bandasak to take the position of Internal Auditor Manager to supervise the compliance
with the agency's rules governing the business of the Company. The qualifications of a person holding the position of Internal
Auditor Manager of the Company appear in Enclosure No. 3.

Investor Relations
The Company has assigned Ms. Sasipa Sawangsawai to take a position in investor relations.

Novelty

Efficiency

IR Contact:

Economy

Email : ir@comseven.com
Shareholder/
Investor

CORPORATE CULTURE

MISSION

S
E
R
V
I
C
E

• Improve the quality, efficiency, and

service strategies of each business to be
able to compete effectively. Develop the
management and service system by
modern technology to meet the customers’
needs and make the customers the most
satisfied.
• Give importance to the development of
employees and personnel’s quality and
efficiency to have potential and
responsibility for work and customers.
• Focus on expanding service channels that
reach customers in all areas of the country
by collaborating with business partners in
enhancing all-around performance and
create success together.
• Seek new business opportunities for the
future and create appropriate added
value.

10

Customer/
Consumer

Employee

Product

Distribution

Tel : +66 2017 7777 ext. 7710

Environment

Website : https://www.comseven.com/investor-relations/

Public Sector

Simple
Energized

Branch and Online

Service

Relationship

Remuneration of the Auditor

Valiant
Integrity
Commitment

Resource

Entertaining

%1

Warehouse

Transportation

Marketing and
Distribution

After Sales
Service

Form 56-1 One Report
for the year 2021 (Annual Report)

The Company's audit fee for 2021 is in the amount of 5,750,000 baht (the Company has no other service fee than the auditor fee).
Comparison of Audit Fees

Warehouse

Customer service

11

Audit Fees
Domestic

Employee

After-sales service center

Integrated Management
Procurement

Part 1 l Business Operations and Performance

Accounting Year 2020

Accounting Year 2021

Com7 Public Company Limited

2,950,000

2,990,000

Subsidiary Companies

3,027,500

2,760,000

Car
Partner

Part 1 l Business Operations and Performance

The Company has hired PricewaterhouseCoopers ABAS Co., Ltd. to be the Company's auditor, approved by the 2021
Annual General Meeting of Shareholders. The auditors from the said firm are independent and reliable. They do not provide any
other services to the Company. They haven't got any relationship or interest with the Company/subsidiary/management major
shareholder or those related to such person in any way. This year, the Company's nominated auditors have performed their functions
as the auditor for six consecutive years.

.

Product
Electric power, Water

COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED

Society/
Community

Partner

HR Management

Internal Management

Other Expenses
Total

Actual

Actual

5,977,500

5,750,000

Information Technology

13
Internal Control
Good Corporate Governance

74

Policy and Overview of Business Operation
Com7 Public Company Limited (“the Company”) has engaged in the retail business of IT
products such as desktop computers, portable computers, mobile phones, tablets, and various
lifestyle devices. In 1996, the Company started its business as a retailer of IT products in Pantip
Plaza, where the founders foresaw an opportunity to grow in the IT business even though less
than 10 percent of the Thai population could reach the computer. The founders, therefore,
formed the Company on 27 February 2004 to distribute IT products in a wholesale manner
to merchants nationwide, which was the Company’s core business at that time, including
retailing through the own storefront at Pantip Plaza. Subsequently, the management viewed
that IT products’ retail business could grow and had more advantages than wholesale. The
Company, thus, focused on the retail of IT products rather than wholesale by increasing the
number of retail stores to shopping centers and various department stores.

Business
Operations and
Performance

Com7 PLC.

The Company has 4 types of business models that are the source of income as follows:

Retail Business
(Retail)

Business-to-Business
(B2B)

Service Business
(Service)

Online Retail
Business (Online)

4

Form 56-1 One Report
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COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED

Enclosure l Enclosure No. 1

5

Enclosure l Enclosure No. 1

BOARD OF

DIRECTORS
1. Mr. Siripong Sombatsiri

6. Ms. Aree Preechanukul

• Chairman of the Board
• Chairman of the Audit Committee
• Independent Director

•
•
•
•
•

2. Dr. Somboon Aueatchasai

7. Mr. Kongsak Bannasathitgul

• The Audit Committee
• Independent Director
• Chairman of the Corporate Governance Committee

•
•
•
•

Director
The Nomination and Remuneration Committee
Chief Operating Officer, Management Division
Executive Director
The Risk Management Committee

Director
The Nomination and Remuneration Committee
Chief Operating Officer, Corporate Innovation Division
The Risk Management Committee

3. Mr. Kashpol Chulajata
•
•
•
•

The Audit Committee
Independent Director
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee
The Corporate Governance Committee

4. Mr. Sura Khanittaweekul
• Vice Chairman
• Chairman of the Management Board
• Chief Executive Officer

5. Mr. Kritchawat Voravanich
•
•
•
•

256 COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED

3

6

5 4 2 7
1

Director
Assistant Chief Executive Officer
Chairman of the Risk Management Committee
Executive Director
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COM7 PUBLIC COMPANY LIMITED
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Jasmine International PCL.
Message from Chairman of the Board of Directors

7. Corporate Governance Structure and Significant Information Regarding
the Board of Directors, the Subcommittees, the Executives, the Employees
and Others

Message from Chairman of Board of Directors
To Our Shareholders,

Performance breakdown by Business Unit in 2021 and 2020 is as follows:Unit : Bt mn
Total Revenue
Company

7.1 Corporate Governance Structure as at 31December 2021

As many of you will know, the COVID -19 pandemic is
still here with us, and everyone must learn how to adapt
to each new variation of the virus that arises and thrive
in situations like this.
We must never let our guard down. Operationally, we are
ensuring that our staff are all vaccinated and consistently
following the Department of Health’s protocols to prevent
any increase of infections and to give complete confidence
to our customers while maintaining our uninterrupted
services effectively and efficiently. To strengthen our
business growth and sustainability, our subsidiary
JTS has entered the Bitcoin mining business and JasTel
is also exploring new opportunities in the Data Center
market segment. This will ensure that JAS Groupbecomes
not only the top broadband internet provider in Thailand,
but also a solution provider that offers integrated
connectivity and entrepreneurial leadership in Thailand’s
Crypto mining industry.

Audit Committee

Office of Internal Audit

Remuneration andNomination Committee

Board of Directors
Risk Management Committee

Chief Executive Officer

Executive Committee
Office of Chief Executive Officer

President
Office of President

JAS Group places a high priority on its good corporate
governance policies, which is set by the JAS Group Board
of Directors and implemented by the Management.
JAS and its subsidiaries continue to contribute and participate
in social activities through several CSR campaigns such as
Telehealth (Digital Primary Care) that allows patients to
talk to doctors online which has been very effective during
COVID-19. In addition, the Group continues its “Broadband
Internet Project for Free Education” to make sure that
continuous and effective education is available and ready
for children, especially during the COVID-19 pandemic.

(Mr.Sudhitham Chirathivat)
Chairman of the Board of Directors

1

Administration
Department

Corporate Social
Responsibility
Department

Regulatory &
Compliance
Department

Accounting
Department

Finance & Strategic
Department

Human Resources
Department

7.2 The Board of Directors
The Company’s Board of Directors is composed of the persons who are all qualified in their knowledge, skills and
expertise in different fields. They play an important role not only in setting up visions, missions, strategies, policies
and business directions for the Company, but also in supervising, auditing and assessing the Company’s operating
results to comply with the applicable laws and to be in accordance with corporate plans, objectives, Articles of
Association and resolutions of the shareholders’ meetings for the close-knit monitoring and follow-up of the operation.

2020
(Restated)

% change

8,834
10,235
1
2
19,072

696
17,311
3
18,010

1,169
(41)
(67)
100
6

76
22
1,038
1,136

69
20
830
918

12
10
25
24

1
124
38
163
20,371

1
120
181
302
19,230

3
(79)
(46)
6

Remarks : 1) = Comprising ACU, ARS, SHW, TLDT, JI-NET, TJP, JIOC, MCS, Three BB, ACT, CP (CP registered the completeness of liquidation on 28 April 2021)

Revenue
In 2021, the total revenue of the Company and its subsidiaries was Bt 20,371 mn; this amount comprised sales
and service income of Bt 19,301 mn, revenue from the reversal of the liability of TTTBB of Bt 609 mn and other
income of Bt 461 mn (this amount included the revenue from the management and maintenance of the OFC of
Bt 401 mn and gain from the change in the fair value of investment properties - net of Bt 22 mn), compared to
the total revenue of the year 2020 which was of Bt 19,230 mn, increasing by 6 percent. Details are as follows:Unit : Bt mn
Item

7.2.1 Structure of the Board of Directors
Currently, the Company’s Board of Directors totally comprises 9 directors out of 10 director positions (the Company
has not yet appointed any person to the position of director that used to belong to Dr.Yodhin Anavil in 2021).
Details of the Board of Directors’ structure are as follows:-

2021

Broadband and Internet TV Business Segment
1. Triple T Broadband Public Company Limited
2. Triple T Internet Company Limited
3. Three BB TV Company Limited
4. Jasmine Submarine Telecommunications Company Limited
Total
Provision, Design and Installation of Telecommunications
Systems Business Segment
1. Jasmine Technology Solution Public Company Limited
2. Cloud Computing Solutions Company Limited
3. JasTel Network Company Limited
Total
Other Businesses
1. Jasmine International Public Company Limited
2. Premium Assets Company Limited
3. Others 1)
Total
Grand Total

Sales and service income
Revenue from the reversal of the liability
Other income
Grand Total

2021
19,301
609
461
20,371

2020
(Restated)

% change

18,795
435
19,230

3
100
6
6

110
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Education Advancement for Children
3BB CSR to School: The company recognizes and supports the government’s education reform policy to increase access to education
and enabling environment for the children in remote areas as well as to better their living quality. JAS Group believes that “children”
and “education” are the most valuable treasures of the society. Being conscious of having a crucial duty and responsibility on social
enhancement, the company provided free internet to over 3,000 schools across the country, as a maintainable distribution to the society.

Living Quality Improvement
School Building Construction Project:
In collaboration with Dr. Phichani Bodharamik Foundation for Children
And Seniors, Triple T Broadband PCL (3BB) provided funding support for
the construction of the Foundation’s school building as well as the purchase
of computer hardware equipment. Furthermore, the company provided
free internet, through 3BB CSR to School project, to a Border Patrol

Computers for Happier Education Project: The 3BB company provided computers and other internet connection devices to Wat Prasat
School located at Moo 5 in Phra Ngam subdistrict of Phrom Buri District, Sing Buri province, as well as provided high-speed internet via
ﬁber optic cable and WiFi system to the school in order to enhance educationfor school students.

Donation and Public Charity
3BB Free Internet for Fighting against COVID-19:
Realizing that the COVID-19 epidemic would continue, JAS Group in 2021, provided free internet to the Rural Doctor Society and their
Comprehensive Covid-19 Response Team (CCRT) in support of their proactive intervention to control the spread of coronavirus-19 in
Bangkok areas and adjacent communities with rapid screening and testing, using Antigen Test Kits. Those who tested positive were
72

isolated and referred to appropriate health caresystem to prevent super
spreading in their communities. On top of that, the team generated
a mobile service of COVID-19 vaccination for the vulnerable groups
including the elders, bedridden patients and disables, on August
4 -10, 2021.

JAS & 3BB Free PPE for healthcare workers (HCW) and free drinking water for HCW and vaccinated people:
JAS Group deeply cares about health safety of the healthcare workers who have been working very hard to provide health care service to
COVID-19 patients and the risk groups throughout the country. To reduce their infection risk, the company supported them with PPE
for use during the vaccine service intervention. The company also supplied free drinking water to both healthcare workers and the vaccinated
people.

JAS & 3BB Caring Box for Fighting COVID-19
JAS Group, through 3BB company, played a partial role in combating the COVID-19 by supporting doctors, nurses and other health care
workers with a tele system that enables the “Talk with Doctor” – a tele or digital primary health care service, that aims to collect patient
health data including oxygen saturation, body temperature, respiratory rate and symptoms. The system provides a convenient dashboard
presenting an overview and consolidated visualized data report to the patients, doctors and other health workers. It is also a channel for
medical consultation, through video conference or online chat. Hence, risk reduction of COVID-19 transmission through patient contact.
Regarding the Care Box, it contains a pulse oximeter, a thermometer and medicines necessary for home isolation by the COVID-19 patients
and the people at risk of infection. The Care Box well represents the care from JAS Group toward the patients in isolation at home as well
as the health care providers who are at high risk of COVID-19.

JAS Flood Relief Service
In response to the ﬂoods caused by the Dianmu Depression during September 23 – October 7 in 2021, JAS Group established a
“JAS Flood Relief Service” initiative to deliver life-saving bags, comprising foods, medicines and other necessary supplies, to the
ﬂood victims in Saraburi, Ang Thong, Lopburi, Sing Buri, Chai Nat, Nakhon Sawan, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Pattani, Yala and
Narathiwat provinces. A similar project is also established in Umphang district of Tak province.

JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED
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200, 29 - 30 FL., Jasmine International Tower Moo 4, Chaengwatana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred district, Nonthaburi 11120
Tel (66) 0 2100 3000 Fax (66) 0 2100 3150-2

JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

Police’s school named Suntinimit School in Rap Ro subdistrict of Tha Sae district, Chumphon province, to extend educational opportunity
and better future for Children. The company and the Foundation expect that the 3BB funded school building will be an excellent education
venue that beneﬁts both teachers and students.

Form 56-1 One Report 2021

to enable stable and sustainable growth and to reduce environmental impacts and mitigate the implementation that impacts on
communities and people’s living quality. The Group continuously implements CSR initiatives, namely, 3BB Free Wiﬁ Program, 3BB CSR
to School and JAS Flood Relief Service Program.

JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

14
On behalf of the JAS Board of the Directors, I would like
to take this opportunity to thank our shareholders, all our
respected customers, business partners, business allies
support in our business operations.

4

Performance breakdown by Business Unit

JASMINE INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

www.jasmine.com

200, 29 - 30 FL., Jasmine International Tower Moo 4, Chaengwatana Road, Pakkred Sub-district, Pakkred district, Nonthaburi 11120
Tel (66) 0 2100 3000 Fax (66) 0 2100 3150-2

www.jasmine.com

1

วิสัยทัศน์ (Vision)

ทิศทางยุทธศาสตร์ของ สคฝ.
(ปี 2563 – 2565)

เป็นองค์กรคุ้มครองเงินฝาก
ที่น่าเชื่อถือและทันสมัย
สร้างความมั่นใจให้ประชาชน

พันธกิจ (Mission)
คุ้มครองเงินฝาก
ในสถาบันการเงิน

T

I

S

S
สารจากประธานกรรมการ

เสริมสร้างความมัน่ คง
และเสถียรภาพของระบบ
สถาบันการเงิน

ด�าเนินการกับสถาบันการเงิน
ที่ถูกควบคุมตามกฎหมาย
ว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน
และช�าระบัญชีสถาบันการเงิน
ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
2

Trustworthiness
(น่าเชื่อถือ)

Integrity
(ซื่อสัตย์)

Synergy
(ผนึกพลัง)

Social Mind
(เพื่อสังคม)

ปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหน้าที่
ด้วยความรับผิดชอบ
และความเป็นมืออาชีพ
พร้อมสร้างความเชือ่ มัน่
และความไว้วางใจแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ปฏิบัติงาน
ตามพันธกิจ
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีจริยธรรม
มีความเท่าเทียม
โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้

แสวงจุดร่วม
สงวนจุดต่าง เพื่อ
สร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยความร่วมแรง
ร่วมใจ และมุง่ มัน่
ปฏิบัติงานอย่าง
กระตือรือร้น
ให้มากกว่า
ความคาดหวัง
และเป้าหมาย
ขององค์กร

ปฏิบัติงาน
โดยมีจิตส�านึก
ที่ให้ความส�าคัญ
และค�านึงถึง
ผลประโยชน์และ
ผลกระทบต่อ
สังคมในภาพรวม

รายงานประจำาปี 2564

ปี 2564 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่สถาบัน
คณะกรรมการสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
คุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) มุ่งมั่นด�าเนินงาน
จะยังคงให้การสนับสนุนการเตรียม
ตามพันธกิจในการเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ความพร้อมด้านกระบวนการท�างาน
ให้ กั บ ประชาชนและผู ้ ฝ ากเงิ น รวมถึ ง
และด้านบุคลากร เพื่อให้ สคฝ.
การรั ก ษาเสถี ย รภาพระบบเศรษฐกิ จ
มีความพร้อม มีความคล่องตัว
และระบบสถาบั น การเงิ น ของประเทศ
รองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
ภายใต้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ
และสามารถขับเคลื่อนองค์กร
เชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทีด่ า� เนินมาอย่างต่อเนือ่ ง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตั้ ง แต่ ป ี 2562 ก่ อ ให้ เ กิ ด ความท้ า ทาย
ทั้งในมิติภาพรวมของระบบเศรษฐกิจและ
การเงิ น ที่ ต ้ อ งเผชิ ญ กั บ ความเสี่ ย งและ
ความไม่แน่นอนในสถานการณ์ของการชะลอตัวและความผันผวนของเศรษฐกิจ และในมิติระดับ
องค์กรที่ต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับพลวัตรทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างไม่หยุดนิ่ง
3

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ปัจจุบัน สคฝ. ให้ความคุ้มครองเงินฝาก
ของผูฝ้ ากทุกรายในจ�านวนไม่เกิน 1 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มียอดเงินฝากที่
ได้รับความคุ้มครองในวงเงินดังกล่าวของ
ผูฝ้ ากทุกรายในระบบจ�านวน 4.5 ล้านล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 28.74 ของเงินฝากทัง้ ระบบ
โดยมีผฝู้ ากที่ได้รบั ความคุม้ ครองเต็มจ�านวน
เนือ่ งจากมีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท จ�านวน
84.1 ล้านราย หรือคิดเป็นร้อยละ 98.01
ของผู้ฝากทั้งระบบ

8

จ�านวนผู้ฝากที่ ได้รับความคุ้มครองเต็มจ�านวน
ในระบบสถาบันการเงิน ในแต่ละระดับวงเงินคุ้มครอง

ผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับความคุ้มครองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ประเทศ

ไมเ ก
ไมเ กนิ
2

99.37%

85.29
ลานคน

99.03%

85.00
ลานคน

ไมเ กนิ
1

จ�านวนเงินคุ้มครองผู้ฝากทุกราย
ในระบบสถาบันการเงิน ในแต่ละระดับวงเงินคุ้มครอง

98.01%

84.12
ลานคน

99.53%

85.43
ลานคน

ไมเ กนิ
5

99.62%

85.51
ลานคน

เตม็ จ

100.00%

85.83
ลานคน

ความคุมครอง

1

ไมเกิน
ลานบาท
ไมเกิน

5.62

2 ลานบาท
3

ไมเกิน
ลานบาท

4

ไมเกิน
ลานบาท

28.74%

4.48

6.28

40.27%

6.74

ไมเกิน

7.10

5 ลานบาท

43.24%
45.55%
15.59

เต็มจำนวน
0.00 2.00
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รายงานประจำาปี 2564

4.00

6.00

8.00

ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นว่า หน่วยงาน
คุม้ ครองเงินฝากทุกแห่ง โดยหลักจะคุม้ ครอง
บัญชีเงินฝาก 3 ประเภท ได้แก่ บัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และ
บัญชีเงินฝากประจ�า ซึ่ง 3 บัญชีดังกล่าว
ส� า คั ญ ต่ อ ทั้ ง ประชาชนในการด� า รงชี วิ ต
และธุ ร กิ จ ในการด� า เนิ น การ อย่ า งไรก็ ดี
หลายประเทศก็ ก� า หนดให้ มี การคุ ้ ม ครอง
เงินฝากสกุลต่างประเทศ ซึ่งกรณีนี้จะขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์เชิงนโยบาย (Public Policy
Objective) ของระบบคุ้มครองเงินฝาก และ
บริบทของประเทศนั้น ซึ่งอาจวิเคราะห์ ได้
จากสัดส่วนจ�านวนเงินฝากสกุลต่างประเทศ

แนวโน้มเงินฝากและผู้ฝากที่ ได้รับความคุ้มครอง
ในระบบสถาบันการเงิน

36.05%

10.00 12.00

14.00

100.00%
16.00

ลานลานบาท

ส�าหรับการเติบโตของเงินฝากปี 2565
ในภาพรวม คาดว่ามีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง
แต่อาจขยายตัวในอัตราทรงตัวหรือชะลอลง
เล็กน้อย จากภาวะเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้ม
ฟื ้ น ตั ว ต่ อ เนื่ อ งส่ ง ผลให้ ภาคธุ ร กิ จ น� า เงิ น
กลับไปลงทุน เช่นเดียวกับการฟื้นตัวของ
การบริโภคภายในประเทศที่มีทิศทางดีขึ้น
จากปีกอ่ น ประชาชนมีแนวโน้มบริโภคเพิม่ ขึน้

ท� า ให้ ก ารฝากเงิ น อาจเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ สู ง นั ก
นอกจากนี้ จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยัง
ส่งผลต่อความต้องการสินเชื่อ ทั้งนี้ คาดว่า
สถาบันการเงินจะไม่เร่งระดมเงินฝากนัก
เพราะสภาพคล่องสถาบันการเงินในปัจจุบัน
ยั ง คงอยู ่ ใ นระดั บ สู ง และสถาบั น การเงิ น
ยังเน้นการบริหารจัดการต้นทุนดอกเบี้ยจ่าย
ให้ลดลง เพือ่ ชดเชยค่าใช้จา่ ยอืน่ ทีอ่ าจเกิดขึน้

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

เงินฝาก
เงินฝาก กรมธรรม์
Trust
ประจ�า
สกุล
ประกัน
(Fixed) Accounts ต่างประเทศ วินาศภัย

สิงคโปร์
ฮ่องกง
ญี่ปุ่น
เกาหลีใต้
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
ไต้หวัน
เวียดนาม
ไทย

น
ำนว

บาท
ลา น

ไมเ กนิ 4 ล
า

บาท
ลา น

บาท
ลา น

ลา นบาท

ท
นบา

นิ 3
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กระแส
ออมทรัพย์ รายวั
น
(Savings) (Current)

การเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของหน่ ว ยงานตาข่ า ย
ภายใต้บริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในระยะข้างหน้า
ความมั่นคงทางการเงินของประเทศ (Financial สคฝ. จะยั ง คงต้ อ งเผชิ ญ กั บ ความท้ า ทาย
Safety Net) สคฝ. ได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ ต่อบทบาทหน้าทีข่ อง สคฝ. จากการเปลีย่ นแปลง
ในการสร้างเสถียรภาพให้แก่ระบบสถาบันการเงิน ของเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ทางการเงินทีห่ ลากหลาย
โดยมีระบบคุ้มครองเงินฝากเป็นเครื่องมือส�าคัญ การให้บริการทางการเงินรูปแบบใหม่ ภัยคุกคาม
คุ้มครองเงิ
มีการทบทวนทิ
ศทางยุ
ของ สคฝ. อย่างต่อเนื่อง
ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิสถาบั
กฤต นในการท�
าหน้านทีฝากได้
่ ทางไซเบอร์
และความไม่
แน่ทนธศาสตร์
อนจากสถานการณ์
ทุกปี เพื
ทันต่อนสภาพแวดล้
ปลี่ยนแปลงไปในทุ
ติ โดยมุ
ของคณะกรรมการสถาบั
น คุ่อ้ มให้ครองเงิ
ฝาก ต่างอมที
ๆ ่เคณะกรรมการสถาบั
นคุก้มมิครองเงิ
นฝาก่งเน้นการวิเคราะห์
ได้ให้ความส�าคัญต่อมุการวางนโยบาย
มดูอแการปฏิ
ล จะยั
คงให้การสนั
นการเตรี
มความพร้
อม
มมองต่าง ๆ ทีควบคุ
ม่ ผี ลต่
บตั งิ านตามพั
นธกิบสนุ
จของ
สคฝ.ยและได้
กา� หนดแผนยุ
ทธศาสตร์
การเตรียมความพร้ของ
อมในงานพั
จ รวมถึ
ง - 2565)
ด้ า นกระบวนการท�
า งานและด้ า นบุ ค ลากร
สคฝ. 3นธกิ
ปี (พ.ศ.
2563
ดังนี้
การรองรั บ ผลกระทบที่ อาจจะเกิ ด ขึ้ น ต่ อ ระบบ เพื่อให้ สคฝ. มีความพร้อม มีความคล่องตัว
สถาบันการเงิน โดยได้ค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด รองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และสามารถ
ที่ ป ระชาชนจะได้ รั บ จากการคุ ้ ม ครองเงิ น ฝาก ขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะ
เพื่อเป็นการตอบโจทย์ดังกล่าว ในปีที่ผ่านมา น�าไปสู่ความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้ฝากเงิน
เป็นนส่ฝาก
วนหนึและเสถี
่งในระบบตาข่
ายความมั่นคง
สคฝ. ได้พัฒนาองค์กรอย่างต่ประเด็
อเนื่องในหลายด้
าน ที่มีต่อระบบคุ้มครองเงิ
ยรภาพ
น
ทางการเงินของประเทศที่น�าเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่ อ เป็ น การเสริ ม สร้ ายุงประสิ
ท ธิ ภ าพในการ
ของระบบสถาบันการเงิมาสนั
นที่ยบั่งยืสนุนนต่พัอนไปธกิจของสถาบัน
ทธศาสตร์
ที่ 1
ด�าเนินงานตามพันธกิจทีส่ า� คัญ ทัง้ งานด้านจ่ายคืน
ทัง้ นี้ การด�าเนินงานและการพัฒนาด้านต่าง ๆ นัน้
งานด้านช�าระบัญชีและบริหารสินทรัพย์ และงาน
ด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกิดจากการสนับสนุนจากหลายภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
น
ระบบงาน กระบวนการปฏิบตั งิ ประเด็
าน และความพร้
อม ในโอกาสนี้ ในนามของคณะกรรมการสถาบั
น
ร่วมกอบกู้สถานการณ์
ณความร่
อจาก Crises
สกัดการลุ
กลามสูว่ มมื
Systemic
ด้ า นบุ ค ลากร เพื่ อ ให้ มยุี ดท� าธศาสตร์
เนิ น การทีท่ รี 2วดเร็ ว คุ้มครองเงินฝาก ขอขอบคุ
หน่
ว
ยงานทั
ง
้
ภาครั
ฐ
ภาคเอกชน
และผู
ม
้
ส
ี
ว
่
นได้
ส
ว
่
นเสี
ย
มี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และตอบสนองความคาดหวั ง
ของประชาชนและผู ้ ฝ ากเงิ น นอกจากนี้ ทุ ก กลุ ่ ม รวมถึง ขอขอบคุ ณ คณะผู ้ บริหารและ
บุ
ค
ลากรของ
สคฝ.
ทุ
ก
ระดั
บ
ซึ
ง
่
เป็
น
พลั
ง
ส�
า
คั
ญ
คณะกรรมการสถาบั น คุ ้ ม ครองเงิ น ฝากยั ง ได้
มในการปฏิ
าน สะดวก
จ่ายคือนได้
ครบถ้วน ถูกบจ�ัตาิงนวน
สนับสนุนงานที่ส�าคัญอื่น ๆประเด็
อาทิ นการบริหาร ที่ท�าให้ สคฝ. มีความพร้
อกั่กบฎหมายก�
หน่วยงาน
รวดเร็ววมมื
ตามที
าหนด
ทธศาสตร์ที่ 3 ข อง อย่างเป็นมืออาชีพ และร่
จั ด ความเสี่ ย ง การติ ดยุตามสถานการณ์
ระบบสถาบันการเงินร่วมกับกระทรวงการคลัง ที่เกี่ยวข้องได้อย่างราบรื่น
และธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิด รวมถึง
น็
การส่งเสริมธรรมภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญ
รอลช�าาระบัยเซญชีถูกต้องตามกฎหมาย
ในการสร้ า งความน่ า เชื่ อ ประเด็
ถื อ ที่ ดีนต ่ อ องค์ ก ร
ผู
เ
้
กี
ย
่
วข้
อ
งได้รับการดูแลอย่างดี
ยุ
ท
ธศาสตร์
ท
่
ี
4
โดยได้จดั ท�าประมวลจริยธรรมของ สคฝ. เพือ่ เป็น
นายพรชัย ฐีระเวช
หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม
ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการ ผู้อ�านวยการ และพนักงาน สคฝ.

เงิ น ฝากในทุ ก ประเทศที่ จ ะต้ อ งพร้ อ มรั บ
การเปลี่ ย นแ ปล ง อั น เป็ น ผ ล มาจาก
วิ วั ฒ นาการดั ง กล่ า วพันทัธกิ
้ ง นีจ้ สมาคม
สถาบั น ประกั น เงิ น ฝากระหว่ า งประเทศ
หรือ IADI ในฐานะหน่วยงานสากลที่จัดท�า
หลั ก การส� า คั ญ ของระบบประกั น เงิ น ฝาก
ที่มีประสิทธิผล (IADI Core
วิสยั ทัPrinciples
ศน์ for
Effective Deposit Insurance Systems)
และมุ ่ ง ผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาของ
ระบบประกั น เงิ น ฝากที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลและ
เป็นองค์นกโลก
รคุ้มครอง
สอดคล้องกับทิศทางการเงิ
อันจะเป็น
เงินฝากที่น่าเชื่อถือ
การสร้ า งเสถี ย รภาพและความมั
่ น คงทาง
และทันสมัย
การเงิน ก็ ได้ตระหนัสร้กถึางความมั
งความส�่นาใจคัญของ
การติดตามและวิเคราะห์
ัจจัยแวดล้อมที่
ให้ปประชาชน
สัมพันธ์กับการพัฒนาระบบประกันเงินฝาก
เช่นกัน
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บัญชี
บัญชี
เงินฝาก
เงินฝาก
ออมทรัพย์ กระแสรายวัน

บัญชี
เงินฝาก
ประจ�า
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02

มุมมองด้านการเรียนรู้
และพัฒนา (Learning and
Growth Perspective)

04

ได้ แ ก่ การพั ฒ นาบุ ค ลากรให้
มี ทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี
และมีความภาคภูมิใจต่อ สคฝ.
รวมถึงพัฒนาระบบการเรียนรู้
เกี่ยวกับระบบคุ้มครองเงินฝาก
และข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
บุคลากร ซึ่งสามารถเข้าถึงและ
เรียนรู้ ได้อย่างต่อเนื่อง

01

กระบวนการภายใน
(Internal Process)

การเรียนรู้และพัฒนา
(Learning & Growth)

•
•
•

มุมมองด้านกระบวนการ
ภายใน (Internal Process
Perspective)

03

ได้แก่ กระบวนการต่าง ๆ เพื่อให้
บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นมุ ม มอง
ด้ า นผู ้ มี ส ่ ว นได้ เ สี ย และมุ ม มอง
ด้านการเงิน เช่น การมีระบบข้อมูล
และระบบปฏิบัติงานจ่ายคืนผู้ฝาก
ระบบบริห ารจั ด การการลงทุ น
และแผนการบริหารสภาพคล่อง
และระบบแจ้งเตือนความเสี่ยงของ
สถาบันการเงินล่วงหน้า เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2565 สคฝ. จะด�าเนินการจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ของ สคฝ. พ.ศ. 2566 - 2570
ภายใต้การวิเคราะห์และทบทวน ทั้งในส่วนของสภาพแวดล้อม กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีความหลากหลาย เพื่อที่จะปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ ความท้าทายต่าง ๆ ในบริบท
ของระบบเศรษฐกิจการเงินทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และสามารถรับมือกับความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้
ได้อย่างเหมาะสม
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

ค่านิยมองค์กร

•
•

น่าเชื่อถือ

ซื่อสัตย์

ผนึกพลัง

2

3

4

จ่ายคืนได้ครบถ้วน
ถูกจ�านวน สะดวก รวดเร็ว
ตามที่กฎหมายก�าหนด

ช�าระบัญชีถูกต้อง
ตามกฎหมาย
ผู้เกี่ยวข้องได้รับการดูแลอย่างดี

•
•
•

เจ้าหนี้ได้รบั การเฉลีย่ หนีอ้ ย่างเป็นธรรม
ลูกหนีท้ ดี่ สี ามารถด�าเนินกิจการต่อไปได้
เจ้าหนี้/ลูกหนี้ สามารถติดตามสถานะ
ของตนได้

เงินกองทุน และทุนสถาบันมีสภาพคล่อง
พร้อมรับการจ่ายคืนและการช�าระบัญชี

มีสภาพคล่องเพียงพอในการจ่ายคืนผู้ฝาก

•
•
•

มีทุนด�าเนินการเพียงพอ
สถาบันได้รับค่าใช้จ่ายช�าระบัญชีคืน
ครบถ้วน
กองทุนได้รับเงินคืนโดยเร็ว

น�าเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาพัฒนากระบวนการและระบบงาน
ตามพันธกิจของสถาบันได้ครบถ้วนทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
สร้างความเชื่อมโยงของระบบข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
พัฒนาระบบการจัดเก็บ ประมวลผล และเชื่อมโยงข้อมูลที่
หลากหลายและซับซ้อน รวมทั้งเครื่องมือในการวิเคราะห์
(Analytical Tools)
มีการศึกษาวิเคราะห์และติดตามพัฒนาการและทิศทาง
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการเงินอย่างต่อเนื่อง
น�าเทคโนโลยีมาปฏิรูปกระบวนการท�างานและระบบงาน
ภายในให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่องค์กร
มีระบบรักษาความมัน่ คงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภัยคุกคามทาง
ไซเบอร์รูปแบบใหม่

•
•

มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการ
และระบบที่ ใ ช้ ส� า หรั บ ช่ ว งจ่ า ยคื น ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
• กระบวนการและระบบงานจ่ายคืนผูฝ้ าก
• ช่องทางการจ่ายคืนที่ทันสมัย
• ความร่วมมือกับตัวแทนรับยื่นค�าขอ
และผู้ให้บริการช�าระเงิน
• กระบวนการจัดหาสภาพคล่อง
• ความร่วมมือกับหน่วยงานในตาข่าย
ความมั่นคงทางการเงิน สถาบันการเงิน
สื่อมวลชน
• ระบบรักษาความปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการ
และระบบส� า หรั บ ช่ ว งช� า ระบั ญ ชี และ
บริหารสินทรัพย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ซึ่งประกอบด้วย
• กระบวนการและระบบการช�าระบัญชี
มีความโปร่งใส ถูกต้อง
• ความร่วมมือกับบริษัทบริหารสินทรัพย์
และที่ปรึกษาทางการเงิน
• กระบวนการจัดหาสภาพคล่อง
• ระบบรักษาความปลอดภัยทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ

มีการยกระดับความรูด้ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนา
บุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงอย่างต่อเนื่อง

มีการน�าเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและประยุกต์ ใช้
กับระบบบริหารจัดการ

ประชาชนมั่นใจ ปัญหาไม่ลุกลาม
ประชาชนได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้องครบถ้วน
อย่างรวดเร็ว

•
•

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

81

•

มีการด�าเนินการสนับสนุนด้านการควบคุม
สถาบันการเงิน
มีการเตรียมความพร้อมเพือ่ การจ่ายคืน
และช� า ระบั ญ ชี ก รณี ส ถาบั น การเงิ น
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
มีความร่วมมือกับหน่วยงานในตาข่าย
ความมั่นคงทางการเงิน สถาบันการเงิน
สื่อมวลชน

มีระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้
ทีเ่ หมาะสมกับการท�างานบนฐาน
เทคโนโลยีดิจิทัล

มีระบบรักษาความปลอดภัย
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

25

เพื่อสังคม

ร่วมกอบกู้สถานการณ์
สกัดการลุกลามสู่
Systemic Crises

(Financial)

•
•
•

ได้ แ ก่ ประชาชน ผู ้ ฝ ากเงิน
สถาบันการเงินในความคุ้มครอง
หน่วยงานในตาข่ายความมั่นคง
ทางการเงิน และหน่วยงานประกัน
เงินฝากต่างประเทศ

ผู้ฝากสะดวก ได้รับเงินคืนผ่านช่องทาง
ที่ทันสมัยครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว
ผู้ฝากสถาบันการเงินอื่นมั่นใจ ปัญหา
ไม่ลุกลาม

• มีสัมจึพังนธภาพที
างต่อเนื่องกับสื่อมวลชน หน่วยงาน
ด้ ว ยเหตุ นี้ IADI
ได้ ม่ดี กีอย่ารระบุ
ในตาข่ายความมัน่ คงทางการเงิน สถาบันการเงิน หน่วยงาน
ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholders)
ประเด็
น อุ บั ติ ใ หม่ ทั้ ง หมด
ประกันเงิน5ฝากต่ประเด็
างประเทศน ที่
• หน่วยงานในตาข่ความส�
ายความมัน่ คัคงทางการเงิ
น สถาบันการเงิน
หน่วยงานประกันเงินฝากควรให้
ญยวกัน (One
สื่อมวลชน สื่อสารในทิศาทางเดี
Voice)
ฒนาขีดความสามารถ
และพิจารณาน�าไปปรั• บบุคใช้ลากรมี
ให้กเารพั
หมาะสมกั
บ ได้รบั การยกระดับ
ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
บริบทการก�าหนดนโยบายและการเตรียมการ
รองรับผลกระทบจากความเสี
่ งที
อ่ าจเกิ
น้ งแกร่ง มีสภาพคล่อง
เงินกองทุนย
ทุนสถาบั
น มัด่นขึคงแข็
เติบโตอย่างยั่งยืน
สรุปสาระส�
การเงิน าคัญได้ดังต่อไปนี้

15
71

ประเภทบัญชีเงินฝากที่หน่วยงาน
คุ้มครองเงินฝากให้ความคุ้มครอง

มุมมองด้านการเงิน
(Financial Perspective)
เช่ น ความเพีย งพอของเงิน
กองทุ น และทุ น ของ สคฝ. ใน
การด� า เนิ น การตามพั น ธกิ จ
ของสคฝ.

มุมมองด้านผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder Perspective)

9

ธศาสตร์
สถาบันคุม้ ครองเงิ
นฝาก พ.ศ. ที
2563
- 2565า
ประเด็นอุแผนยุ
บัติใทหม่
(Emerging
Issues)
่คาดว่
จะส่ ง ผลต่ อ การด� า เนิ น การของหน่ ว ยงาน
1
เป็นส่วนหนึ่งในระบบตาข่าย
ประกันเงินฝากอย่างมีนั(Strategic
ยส�ยุทธศาสตร์
าคัTheme)
ญในมุมมองของ
ความมั่นคงทางการเงินของประเทศ
ที่น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุน
สมาคมสถาบันประกันเงินฝากระหว่างประเทศ
พันธกิจของสถาบัน
(International
Association
of
Deposit
•
ประชาชนรู
จ้ กั สถาบันผ่านช่องทางทีท่ นั สมัย หลากหลาย
คุ้มครองเงินฝาก
มีความรู้ความเข้าใจ เชื่อมั่นระบบคุ้มครองเงินฝาก
Insurers:เสริIADI)
มสร้างความมั่นคง/
• มีการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้โดยสมบูรณ์

เสถียรภาพระบบ
ระบบการเงิ น โลกมี
วั ฒน นาการ
สถาบักนารวิ
การเงิ
อย่างต่อเนื่อง อันก่ด�อาให้
ดผลกระทบต่
เนินเกิการควบคุ
ม อ
และช�
า
ระบั
ญ
ชี
การด� า เนิ น งานของหน่ ว ยงานประกั
น

ที่ อ ยู ่ ใ นระบบการเงิ น เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ
เงิ น ฝากทั้ ง หมดในระบบ นอกจากนี้
มี ห น่ ว ยงานประกั น เงิ น ฝาก 1 แห่ ง ที่ มี
การคุ้มครองกรมธรรม์ประกันวินาศภัย คือ
ประเทศเกาหลีใต้ แต่ในภาพรวมหน่วยงาน
คุ้มครองเงินฝากในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
และทั่วโลก ส่วนใหญ่จะคุ ้ ม ครองเงิ น ฝาก
เท่านั้น

สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

รายงานประจำาปี 2564

ทั้ ง นี้ สคฝ. ยั ง คงก� า หนดทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ ข องสถาบั น และวิ เ คราะห์ ถึ ง
การด�าเนินการเรื่องต่าง ๆ ตามพันธกิจของสถาบันผ่านมุมมองทั้ง 4 ด้าน ตามแนวทาง
ของ Balanced Scorecard ได้แก่

รายงานประจําป

2564

สถาบันคุมครองเง�นฝาก (สคฝ.)

ยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าล
ขององค์กร
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
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Core Values

Contributing to reducing environmental impact

The Company’s vision and mission is based on the corporate value of “NEXT” as follows:
Policy

Vision, Mission and Goals of the business

Vision

Mr. Wirach Morakotkarn
Independent Director / Chairman of the Audit
Committee / Chairman of the Risk
Management Committee

Attached documents
Attachment 2 Details of subsidiary directors

T – Teamwork

N – Next

Be united and work as a team.

Dare to change and create something
new for our customers and
organization.

The Company strives to be one of
the leaders in the financial business
with service excellence and modern
systems to support services
throughout the country.

Mr. Chaiwat Utaiwan
Chairman of the Board /
Independent Director

Part 3 Financial Statements

179

Attachment 1 Details of the Directors, Executives and Company secretary

Board of Directors

4

123

Mission

E – Ethics

X – eXpertise

Behave honestly and ethically.

Be professional, learn, and develop
continuously.

Management to reduce
greenhouse gas problems.

E – Empathy

Organization

Customer

Business partners

Develop a standardized structure
and work process that is transparent
and fair for efficiency and effectiveness
in conducting business with
stability and sustainability.

Create satisfaction in service
with fairness.

Build relationships and trust for
a long-term business cooperation.

Guidelines

Waste management through Separate recyclable waste
recycling and reducing the to promote the recycling
amount of plastic waste.
process.
• Campaign for employees
to use glasses intead of
plastic bottles.
Economical energy
Campaign for employees to
consumption
turn off the lights during their
lunch break.
Reduce the use of paper.
• Use of paper on both
sides
• Development of Mobile
Application and e-document system and started
using it by 2021 to reduce
paper consumption and
increase speed and
accuracy.

Understand and empathize with
customers, partners, and colleagues,
as well as deliver good value.

4

Next Capital Public Company Limited

We strive to be number 1 in the mind of our customers
(Company of Choice) by cultivating the corporate core values
to the personnel and bringing information technology to use
in creating new business innovations (Innovative and Creative
Business) within 3 years to provide quality loan services to the
customers and to build sustainable growth.

Asst Prof Dr. Patipan Sae-Lim
Independent Director / Member of the Audit
Committee / Member of the Risk
Management Committee

Shareholder

Employee

Society

Create a good return on investment
with a sustainable growth.

Develop personnel to have
the knowledge and ability to perform
their work as well as raise
the employee’s quality of life.

Operate business by being involved
in the development of society
and the environment.

Form 56-1 One Report 2021

7

8

Next Capital Public Company Limited

44

2021 Results

Meet the specified goals.
Employees are more aware
of reducing plastic waste.

Instilling and campaigning Meet the specified goal.
for employees to regularly
participate in activities.
• Instilling and campaigning • Paper usage has been
for employees to regularly
reduced due to a shift
participate in activities
away from printing to
more storing data in the
• - Reduce printing costs
system.
and purchasing paper
at least 20% after using
• Change from developing
Mobile Application and
Mobile Application to K2
e-document systems.
system to reduce paper
usage, which will be
completed in 2022.

• Bring the car to check
• Implement a plan to
Meet the specified goal.
the condition according
bring the car to check
to the schedule in order
the condition.
to reduce the pollution
• Continuous campaigning.
from the exhaust pipe.
• Campaign for employees to
reduce and quit smoking

Operating goals
Mr. Amornyot Panich
Independent Director / Chairman of the Nomination
and Remuneration Committee / Member of
the Audit Committee

2021-2022 Goals

Instilling and campaigning
for employees to regularly
participate in activities.

Next Capital Public Company Limited

Saksiam Leasing Public Company Limited

Saksiam Leasing PLC.
Part 1

Business Operations and Operating Results

Contents
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Structure and Business Operation

06
40
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Driving Business for Sustainability
Management Discussion and Analysis : MD&A
General Information and other Significant Information

54

Business Operations and Operating Results

74
95

Group Structure and Business Operation
Policies and overall business operation

Part 2 Corporate Governance

Saksiam Leasing Public Company Limited (the “Company”) provides services on personal loan under
supervision that has a vehicle registration as collateral, personal loan under supervision having no vehicle registration
as collateral, and other loan to retail customers publicly, with the trade name “Saksiam Leasing”. The group of loans
can be divided into three group: (1) personal loan under supervision that has a vehicle registration as collateral i.e. loan
that has vehicle registration as collateral and loan that has vehicle registration as collateral with specific conditions for
farmers; (2) personal loan under supervision having no vehicle registration as collateral; and (3) other loans including
nano finance business, hire purchase loan and non-life insurance business.
The Company was incorporated for more than 25 years by providing services through branches the total amount
of 720 branches covering 40 provinces in Northern, Northeastern, Central, and Western region to provide accessible
fund to the local people for vocational purpose or other purposes. On December 31, 2021, the Company has
executives and employees in total of 1,930 people.

98

Corporate Governance Policy
Management structure and key information relating to the Board
of Committees, the Board of Sub-Committees, Executives,
Employees and others
Key Operating Performance Report of Corporate Governance
Internal Control and Cross Transaction

Part 3 Financial Statements

109

130
147
159

Vision, Missions, Objectives or Strategy of the Company’s Business Operation

Attachment
Attachment 1 Profiles of Directors, Executives,
Controlling Persons and Roles and Duties
of the Board of Directors
Attachment 2 Profiles of the Board of Sub-Committees
Attachment 3 Profiles of Head of Internal Audit
Attachment 4

Assets Used in Business Operation
and Assets Appraisal List

Attachment 5 Corporate Governance Policy and Business Ethics
Attachment 6

Audit Committee Report

Vision

217

To be a financial service provider serving local customers through branches across the Northern, Central and
Northeastern regions, that is trusted and recognized for quality of employees, service standards and fairness.

Missions

237

1. To raise and use capital from shareholders and creditors to provide loans to the public with responsibility
and the ability to control the quality of debtors at all times.
2. To conduct business in accordance with the applicable laws and in strict compliance with the regulations
of the regulatory agency.
3. To improve and develop the work system, work process, employees’ knowledge and skills together with the
introduction of modern technology to increase work efficiency and enhance competitiveness.
4. To manage the organization based on good corporate governance principles and provide fair services to
customers.

238
239
246
247
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Saksiam Leasing Public Company Limited

Part 1

Business Operations and Operating Results

108

Shareholding structure of the Company
As of December 31, 2021, the Company has investment in a subsidiary company in which the Company directly
holds 70% of the shares of the Company, namely Saksiam Maker Drone Company Limited which operates the business
of selling and providing comprehensive services related to drone.
The shareholding structure is as follows:

Message from the Chairman
I am honored and pleased to inform that the loan portfolio of Saksiam Leasing Public
Company Limited has grown this year, resulting in a growth in revenue. In addition, due to
a good management over the non-performing loan, the profits increased from the previous year.

Saksiam Leasing Public Company Limited
(Paid up registered capital 2,096 million THB)

2021 is another year of confronting with the epidemic of COVID-19 which cause various
effects to the way of life and business operations. The government has established the measures
to control the epidemic including various remedy measures. The people also have to adopt a new
lifestyle (New Normal). In spite of the epidemic and various risk factors in business operations,
the staff and the management department dedicated to work until the operating result is good
and gain profits. I would like to take this opportunity to thank all departments for this outcome.

Saksiam Maker Drone Company Limited
(Paid up registered capital 50 million THB)

Management structure of Corporate Governance of Saksiam Leasing Public Company Limited
As at December 31, 2021, the management structure of the Company composes of the Board of Directors and the 4 sub-committees namely, Executive Committee,
Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Risk Management Committee including the board of executives and the significant department who plays
the key role in the corporate governance of the Company, as follows:

On behalf of the Board of Directors, I would like to express my gratitude to all shareholders,
business alliances, partners, communities, and all stakeholders, who always trust in us.
We promise to operate business with honesty, earnestness, determination to lead Saksiam
Leasing Public Company Limited to achieve business goals. Please keep taking a good care of
yourselves to handle with the COVID-19 epidemic, for ourselves and society.

Saksiam Maker Drone Company Limited
164/5, Moo 6, Tambon Tha Sao, Amphoe Muang Uttharadit, Uttharadit
selling and providing comprehensive services related to drone.
50
50
5,000,000
3,500,000
70
ordinary

Nomination and
Remuneration Committee

Deputy Managing
Director
(Business Management)
(Mrs. Jintana Boonsalee)

Saksiam Leasing Public Company Limited

Audit Committee

Managing Director
(Mr. Siwaphong Boonsalee)

Internal
Audit Department

Assistant Managing
Director (Business
Development)
(Mr. Chawalit Phanpha)
Accounting Manager
(Mr.Chutichai Pruetichai )

Finance Manager
(Acting)
(Mrs.Renu Wilasri)

Assistant Managing
Director (Debt
Management)
(Mr. Paramet Inma)

Assistant Managing
Director
(Legal)
(Mr.Nutthaphon
Phumsiriroj)

Part 2

36

Executive Committee

Deputy Managing
Director (Accounting and
Finance Management)
(Mrs.Renu Wilasri)

Assistant Managing
Director
(Manager Area 1-5)
Manager Area 1: Mr.Khamnaung Singkhan
Manager Area 2: Mr.Surasak Kamtanet
Manager Area 3: Mr.Prachak Chandum
Manager Area 4: Mr.Chawalit Kasemcholatan
Manager Area 5: Mr.Wathip Panpa

Mr. Suphot Singhasaneh

Chairman of the Board of Directors

Deputy Managing
Director (General
Administration)
(Mrs. Sopida Suksai)

Risk Management
Committee

Corporate Governance

Company’s name
Address
Nature of business
Registered capital (Million THB)
Paid up registered capital
(Million THB)
Total number of shares issued
Number of shares held
Shareholding ration
Type of share

The Company determined to develop a sustainable growth and was selected and listed in
Thailand Sustainability Investment (THSI) or Sustainable Stocks of 2021 list.
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Management structure and key information relating to the Board
of Committees the Board of Sub-Directors, the Executives,
the Employees and others

Board of Directors

At the end of 2021, we established a subsidiary, Saksiam Maker Drone Co., Ltd., which
operates a fully integrated agricultural drone business including the production, distribution,
maintenance, training session for drone controllers, and provide spraying services. We hold
70 percent of shares and expect to start providing service from the first quarter of 2022.

Annual Report 2021

Saksiam Leasing Public Company Limited

Shareholding Structure
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Financial Highlights
Income and Net profit

(Unit : Thousand Baht)
2017

2018

2019

2020

2021
Unit : Million Baht

Revenues
Revenues from television programs

3,478,354

2,968,243

2,193,100

1,828,528

2,075,276

-

-

-

-

-

Revenues from animation and computer graphic

-

-

1,000

-

-

3,000

Revenues from concerts and plays

184,330

266,801

117,623

39,020

22,346

2,500

Revenues from event marketing

138,010

188,351

243,050

104,587

59,705

Revenues from management fee

60

1,040

260

384

626

Revenues from sales of goods and rendering of
other services

51,748

169,846

216,624

220,803

69,677

Other income

24,998

46,083

63,929

58,635

83,861

Share of gain of investments in joint ventures

-12,840

-41,457

-29,276

28,560

-7,511

500

Total revenues

3,864,661

3,598,906

2,806,310

2,280,517

2,303,979

-

Total costs

1,741,278

2,231,169

1,754,637

1,340,103

1,270,120

Selling and Adminstrative expenses

859,618

858,793

836,778

704,541

602,260

Net Profit

904,089

345,305

159,501

159,114

324,206

Current assets

2,647,240

2,542,845

2,485,563

2,745,519

3,047,212

Total assets

6,447,772

6,216,362

5,018,879

5,154,107

5,250,560

Liabilities

2,004,348

1,668,492

524,496

649,656

625,610

6,000

Equity

4,443,424

4,547,870

4,494,382

4,504,451

4,624,950

5,000

Revenues from movies

4
6
8

Message from Chairman
Financial Highlights
Board of Directors and Executives Committee

Section 1 : Business Operation and Performance
12
40
46
66
84

Structure and Operation of Workpoint Group
Risk Management
Driving Business for Sustainability
Management Discussion and Analysis (MD&A)
General Information and Other Important Information

Section 2 : Corporate Governance
86 Corporate Governance Policy
92 Corporate Governance Structure and Key Data on the Board of
Directors, Sub-committees, Executives, Employees, and Others
102 Report on Key Performance of Corporate Governance
112 Internal Control and Connected Transaction

116
174

Section 3 : Financial Statements
Section 4 : Certification of Information Accuracy

Appendix
175 Appendix 1

190 Appendix 2
191 Appendix 3
193 Appendix 4
195 Appendix 5
208 Appendix 6

Details of Board of Directors, Executives, Controlling
Person, The highest responsibility in Accounting and
Finance, The Person who directly responsible for Accounting
Supervision and Corporate Secretary
Details of Director’s tenure information, Executives
and Persons with power of control in the Company and its
Subsidiaries
Details about Head of Internal Audit
Details about the Asset Valuation
Policy and Practice of Corporate Governance and
Business Ethics
Report of the Audit Committee

2,806.3
2,304.0

2,280.5

2,000
1,500
1,000
159.5

324.2

159.1

2019

2020

Income

2021

Net Profit

Financial Position

Financial Ratio

5,250.6

5,154.1

5,018.9

4,494.4

4,625.0

4,504.5

4,000

Current Ratio (Times)

2.1

Debt to Equity Ratio (Times)

2.2

7.1

8.2

10.1

3,000

0.5

0.4

0.1

0.1

0.1

Gross Profit (%)

55.1

38.1

37.9

42.9

46.4

Net Profit (%)

23.4

9.6

5.7

7.0

14.5

1,000

Return on Assets (%)

15.2

5.5

2.8

3.1

6.4

-

Return on Equity (%)

24.4

7.7

3.5

3.5

2,000
649.7

524.5

2019

7.3

Earnings per Share

2.06

0.78

0.36

0.36

0.73

Dividend per Share

1.388

0.450

0.300

0.280

0.580

Dividend Payout Ratio to Net Income (%)

76.8%

75.3%

91.5%

96.6%

99.6%*

625.6

2020

Asset

Liabilities

2021

Equity

*Note: The Board of Director meeting No.1/2022 on February 24, 2022 approved the allocation of the net profit as the dividends payment from the company’s
operation for the 6-month period ended December 31, 2021 at the rate of Baht 0.38 per share, or not exceeding in total of Baht 168,000,000. All Dividend
payment for the operational results for 2021 at the rate of Baht 0.58 per share or totaling amount not exceeding Baht 256,309,314.60 or representing 99.6
percent of the net profit of the separate financial statements.
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WORKPOINT ENTERTAINMENT PCL

To all shareholders,
In 2021, Thailand’s economic circumstances continued suffering the huge impact from the COVID-19 pandemic.
Although certain public health measures periodically launched by the Government were able to curb such disease
spreading and to remedy the impact to some extent; the business operations in almost all industries have inevitably
confronted with the great challenge due to the declining economy, consumers’ behavior changed by particular
situations, or even the working procedure that had to be adjusted to be in line with various measures of preventing
and controlling such pandemic, which had to stand on a balance between the business operation plan and
risk management under appropriate budget expenditures.

Structure and Operations of
the Group of Companies

Last year, though most working procedure of the Company were revised to get along with those pandemic
prevention and control measures, the continual planning and changes of business operation strategies enabled the
Company to give constructive works to the audiences at all time. In 2021, the Company could firmly retain its audiences,
that is, its TV programs have been favored and mentioned widely. For example, “The Wall Duet”, a new music game
show created by the Company, got a warm welcome from many audiences on television and online channels.
From program creativity, consequently, “The Wall Duet” received the 35th Golden TV Awards for Best Game Show
Program, and other awards from many institutions. The format of this program could be also licensed to several
countries such as Brazil, Vietnam, and Indonesia, etc. Besides such TV program, in the previous year, the Company
has produced and broadcast many programs, which were so popular and covered a variety of audience groups,
e.g., Diamond Vocalist Season 2, The Joker’s Tune, The First and Last Thailand, and Best Song Contest, etc.

Policy and Overview
of Business Operation

Not only the continual changes of operating strategy for TV program and business development, the Company
has also intended to implement the corporate social and community responsibility policy to enhance the sustainable
growth as well. In the previous year, the Company in collaboration with Workpoint Foundation have arranged several
social activities to support the COVID-19 pandemic victims such as being the medium of publicizing the donation
through the Company’s TV program named “Big Box” for the purchase of breathing apparatus and medical supplies
together with other herbal medicines and fresh water for many hospitals around the country. The Company and
Workpoint Foundation also joined hands to arrange many public activities; for example, “Thais Help Thais to Fight
Against Flood” project by donating the survival bags and other essential stuffs to flood victims in several provinces, etc.
On behalf of the Board of Directors and management of the Workpoint Public Company Limited, we would like to
extend my gratitude to all shareholders, business alliances, financial institutions, government sector, related private
sector, and customers who have always trusted and supported the Company. Importantly, I would like to extend my
deep appreciation to every employee of the Company. All achievements on last year in such challenging situation
imply the great contribution and determination of all employees. Finally, we would like everyone to firmly believe that
the Company would continue operating the business in conformity with the morality principle and good corporate
governance guideline to drive this organization to meet sustainability and long-term prosperity.

TV program
business

Event Marketing
business

Concerts and
Plays business

Merchandising
and Service
business

Structure and Operations of the Group of Companies

Mr. Phanya Nirunkul
Chairman
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Corporate Governance Structure and Significant Information
about the Board of Directors, Sub-committees, Executives,
and Other Employees

The Company also broadcasts its YouTube exclusive programs on its Facebook platform. The number of subscribers
on each Facebook page of the Company was as follows:

Corporate Governance as of

December 31, 2021
Board of Directors

Nomination and
Remuneration Committee

3) Website/application of the Company
Except YouTube and Facebook channels, the Company’s TV programs are broadcast on its Website and Application
to provide more watching channels to several groups of audiences. At present, the Company’s Application has been
downloaded over 3 million times.

Audit Committee

TV programs licensing business
The Company has not only produced a variety of TV programs to be broadcast on WORKPOINT channel and other
online platforms where the Company can sell the advertising time, and promote products, it also sells its TV program
licenses to customers in Thailand and other countries. Since 2013, more than 40 program licenses of the Company
have been sold to 19 countries including Brazil, Netherland, Sweden, United States of American, France, China,
Hong Kong, Singapore, Malaysia, Vietnam, Indonesia, Cambodia, and so on.

56-1 One Report 2021 l
WORKPOINT ENTERTAINMENT PCL

93

Workpoint
Entertainment
PLC.

WORKPOINT ENTERTAINMENT PCL
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WORKPOINT ENTERTAINMENT PCL
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Chairman
(Mr.Phanya Nirunkul)

Internal Audit Department

Vice Chairman
(Mr.Prapas Cholsaranon)

`

Executive Committee
Group Chief Executive Officer
(Mr. Phanich Sodsee)

Internal
Control

TV
Production

Business
Development

Finance

Marketing

Digital

Administration

Chief Internal Control
Officer
(Mr. Kanit Vattanapradit)

Chief Production
Officer
(Mr. Chayan Chantawongsatorn)

Chief Business Development
Officer
(Mr. Dhanasak Hoonarak)

Chief Financial Officer
(Mr. Surakarn Sirimothya)

Chief Marketing
Officer
(Mrs. Vichanee Srisawat)

Chief Digital
Officer
(Mr. Chalakorn Panyashom)

Chief Administrative
Officer
(Flt.Lt. Supadet Asawadumrongdet)
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Workpoint Entertainment Public Company Limited (“Workpoint” or “Company”)
was established on September 11, 1989 by Mr. Phanya Nirunkul and Mr. Prapas
Cholsaranon with an aim to create entertainment works broadcast via television and
other media with the initial registered capital of THB 2 million. The first television
program created by the Company is “Way Tee Thong” (Golden Stage), which was
highly favorite and it is the Company’s first pace in the television program production
business, and leads to various television programs later produced by the Company.
Later, the Company was converted into a Public Limited Company on September
29, 2004 with the registered capital of THB 200 million. As of December 2021,
the Company’s registered capital was THB 452.09 million. The Company has
gradually expanded its business, and, up to now, its core businesses consist of
4 business categories:

740

10,241

569

Y-2020

Sales & Services
Revenues
Other Income

Revenue from
compensating of
sugar productions
and distributions

Y-2021

169
2

Y-2019

( 12 Months )

Y-2019

Y-2021

( 12 Months )

( 12 Months )

( 12 Months )

Y-2020
( 12 Months )

Revenue from the Cane and Sugar
Fund under the project to support
sugar cane planters and sugar
plants

-1,114

( 12 Months )

Unit : Baht million

Y-2021 Total 10,412
Y-2020 Total 13,985
Y-2019 Total 16,886

13,356

16,130

At the end of 2020, KTIS group committed that
we will try our best to help all stakeholders, at the best as they
could, overcome the all aspects of hardship and head toward
the growth in future with KTIS group. Throughout the year
2021, KTIS group has kept our commitment by working
at our best to resolve and overcome the Company and all
stakeholders’ crisis. Currently, the crisis has been relieved and
the positive circumstances of all sectors have become more
obvious. Therefore, I would like to thank all of stakeholders
who have supported KTIS group to stably move forward
to the present which is the end of crisis period. Apart from
our thanks to all stakeholders, KTIS group is delightful that,
in 2022, we shall begin our continuing other commitment
which is doing our best to create growth after the crisis for
all stakeholders.

The world community’s determination to overcome COVID-19 pandemic, both for the vaccine
distribution and the change to New Normal lifestyle, has become obvious in 2021. It created promising hope
in many aspects such as the decrease of deceased rate and the relief of disease control measure. Such hope
is also the beginning of other promising hope which is the economic recovery of many regions around
the world includes Thailand. Further, the world community will also bring many development topics, which have
been stagnated due to the pandemic, back to the progress such as the measure to tackle climate change.
So that, KTIS will step forward with such dynamic by the preparation to invest to serve NatureWorks group’s
establishment of bio-plastic plant and the preparation of the production of bagasse pulp packaging, which
is environment friendly, into the market next year.

Net Profit

Unit : Baht million

335
12
282

Under the circumstance of economic recovery and
the Company’s businesses are in upward trend,
the Board of Directors has emphasized the progress
of business together with the recovery, rehabilitation
and development for stakeholders. The examples are
the recovery and increase sugarcane farmer’s yield after
the end of the drought, and the arrangement of our employees

Total Revenues

and suppliers’ working environment to be in accordance with
the hygienic principle, especially from the experience learned
during the pandemic. Moreover, the Board of Directors also
works by adhering to the operation under good governance
and social responsibility, as we have always been practicing,
to ensure that KTIS group shall be the business organization
that sustainably and valuably creates economic prosperity.

492
102
162

The weather in the late of 2021 was many
thunderstorms which is good for sugarcane yield.
And, the nationwide sugarcane amount tends to increase
which is a benefit for Thailand’s sugar industry. Further,
the drought and the increase of ethanol production in Brazil
are also the benefit. Moreover, the management of sugarcane
harvest to reduce the burned sugarcane portion, to preserve
an environment and comply with government measure,
is the sustainable goal that we shall accomplish though
the cooperation with other sugar mills and sugarcane
farmers. The increase of sugarcane in 2022 shall increase
the raw material, derived from sugar mills by-product,
to our bio business section. The increase of oil price
in the late 2021 and the increase of the domestic oil demand
due to the relief of pandemic shall be the positive factor
to bio business section as well.

Sales & Service Revenue
9.0%

3.9%

5.2%

7.9%
6.8%

10.2%

10.0%
Report for the year / Annual Report 2021
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4.5%

15

2019

8.1%

9.7%

2020

8.6%

( 12 Months )

2021

( 12 Months )

68.9%

71.5%

Sugar & Molasses

Financial Highlights
2019 2020 2021

( 12 Months ) ( 12 Months ) ( 12 Months )

( 12 Months )

7.1%

Paper Pulp

Ethanol

68.5%

Electricity

Others

Balance Sheet

Current Ratio

Unit : Baht million

Unit : Times

Y-2019
Asset 19,120

Y-2020
Asset 15,395

8,194

8,342

Y-2021
Asset 15,758

0.71

Chairman

0.92

Mr.Pricha Attavipach

1.02

14

Kaset Thai International Sugar
Corporation PLC.

3 Years Financial Hilight

Messages from the Chairman

Y-2019

Y-2020

Y-2021

8,373

Molasses

10,240.6

10,484.4

8,628.5

6,520.9

623.1

924.3

491.8

Y-2019

Y-2020

Y-2021

Current Liabilities

Non-Current
Liabilities

Shareholders’
Equities

Electricity

1,456.8

1,148.5

725.3

1,619.4

1,359.5

990.1

Pulp

1,309.5

698.3

699.7

636.9

596.2

812.8

Revenue from compensating of sugar productions
and distributions

101.9

12.4

2.2

Revenue from the Cane and Sugar Fund under
the project to support sugar cane planters and
sugar plants

162.1

282.3

0.0

Other Income

492.0

335.3

169.3

16,886.0

13,985.4

10,412.2

740.1

568.7

(1,114.4)

Total Revenues
Net Profit

19,119.7

15,395.0

15,758.3

7,708.8

4,185.0

4,652.3

11,410.9

11,210.0

11,106.0

10,777.5

7,022.4

8,580.9

Current Liabilities

7,592.4

4,528.1

6,507.2

Non-Current Liabilities

3,185.1

2,494.3

2,073.7

Current Assets
Non-Current Assets
Total Liabilities

Total Shareholders’s Equities

8,342.1

8,372.6

Corporate Culture

D/E

12

1.02
1.29

0.92
0.84

Unit : Times

Y-2019

Y-2020

Y-2021

1

Diligence, Endurance, Commitment to the Success
Under the competitive circumstances and continuously rapid change in all aspects, all employees shall be
responsible for performing their tasks to achieve the goal with diligence and endurance, using knowledge
and ability in full potentiality, and committed to dedicatedly perform for the achievement of work.

Creation of Innovation
The operation of agricultural business industry involves both the major products and by-products.
The focus on the creation of innovation is therefore essential to uphold the value of products and
encourage the employees to be open-minded and seeking for new knowledge at all times, in order to be
united in action for creating the innovation with the new idea to add value and create sustainable worthiness.

3
5

7,177.4

1.20

7

6

Corporate Social and Environment Responsibility
All employees are required to be aware of responsibility to the environments and societies, and shall
be united in action among the employees as well as being well-cooperative to the communities and all
related person to preserve the environments to be according to the standards and regulations, shall not
cause pollution in all aspects. Apart from the omission of destroying the environments, all employees are
required to mutually nourishing for the better environments, and in the meantime, shall simultaneously
attending care for the communities and societies. The KTIS Group’s growth must be progressed together
with the creation and preservation of good environments as well as creating the benefits and values
to the members of societies at all times.

Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited
06

4

Knowledge Empowerment and Self Development
KTIS Group emphasizes on empowering knowledge for the employees in all sections and levels
in order to promote the self development of the employees to always be ready for dealing with the change
of business operation.

Sugarcane Farmer Support and Care as if a Family Member
Sugarcane is an essential raw material for KTIS Group’s business operation. In the course of building
the firmness and sustainability of KTIS Group, all employees shall contribute in supporting and caring
the sugarcane farmers as if they are one of our family members in which generosity and support are
indispensable in order to be ready to move together towards to the growth according to the KTIS Group’s
slogan which is said “Sugarcane farmers’ wealth is KTIS Group’s firmness”.

0.71

2

Familiness
All employees under KTIS Group are in the same family and supposed to support each other according
to the rules, disciplines and conducts of KTIS Group as well as moving forward together with a firm and
sustainable growth of KTIS Group.

Commitment to Corporate Governance Principle
Aim on the employees to perform their tasks with diligence, loyalty, honest, transparency, fairness,
awareness and ethics in profession, secure the confidentiality, benefits and properties of the Company’s
group as well as strictly behave, at all times, according to the guidance of both conducts, and the rules
and regulations of KITS Group and laws.

Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company Limited
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Events and major activities in the year 2021

Corporate Culture means the practice that members in organization have continuously been imitating and eventually become
uniqueness of organization. It began from the connection and combination between members’ perspective, value, belief, norm and action
of the individuals, group, organization, policy and the objectives of organization, technology, group’s condition, success of organization
until it is universally accepted by the members in organization. KTIS Group has determined value as the corporate culture which have
continuously been practicing, so called “7 Cultures of Awareness”.

Ratio (Times)
Current Ratio

D/E Ratio

2,494
4,528

Report for the year / Annual Report 2021
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Balance Sheet (Million Baht)
Total Assets

7,592

13,355.3

Ethanol
Others

6,314

16,130.0

1.20

Sugar

3,185

0.84

Sales & Services Revenues

3,851

1.29

Income Statements (Million Baht)

26 August 2021
SubsiriKaset Company Limited, which is a subsidiary
of the group,has reduced its capital from 311,000,000 baht
to 108,000,000 baht.

20 July 2021
Approval of an investment in utility provider and infrastructure
projects for the Nakhon Sawan Bio-Complex Phase 2 (NBC
Phase 2) is made. The investment shall be made through
KTIS Bioethanol Co.,Ltd (KTBE), the project is located
in Takhli District, Nakhon Sawan Province. It is an investment
in utilities for the production of polylactic acid (PLA)
bioplastics of NatureWorks Asia Pacific Ltd. (NatureWorks),
a subsidiary of NatureWorks LLC.

6 August 2021
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company
Limited has performed self-declaration of its compliance
with the measures to control, monitor and prevent
contamination of COVID-19 in the plants, production process
and personnel, in accordance with IPHA (Industrial and
Production Hygiene Administration) jointly determined
by the Federation of Thai Industries, Department of Disease
Control, National Food Institute and Management System
Certification Institutes (Thailand).

1 September 2021
Kaset Thai Internation Sugar Corporation PLC. begun
the irrigation support project to support the irrigation
to the sugarcane farmers in Tambon Nonghpho
Amhpur Taklee Nahonsawan which covers the plantation area
of 12,000 rai. The goal of the project is to provide sugarcane
farmers with the accessibility to water in the right timing which
shall increase their cane productivity and income.

16 July 2021
Kaset Thai International Sugar Corporation Public Company
Limited (Branch 3) has performed self-declaration of its
compliance with the measures to control, monitor and
prevent contamination of COVID-19 in the plants, production
process and personnel, in accordance with IPHA (Industrial
and Production Hygiene Administration) jointly determined
by the Federation of Thai Industries, Department of Disease
Control, National Food Institute and Management System
Certification Institutes (Thailand).

30 July 2021
Thai Identity Sugar Factory Company Limited has performed
self-declaration of its compliance with the measures to control,
monitor and prevent contamination of COVID-19 in the plants,
production process and personnel, in accordance with IPHA
(Industrial and Production Hygiene Administration) jointly
determined by the Federation of Thai Industries, Department
of Disease Control, National Food Institute and Management
System Certification Institutes (Thailand).

27 August 2021
Environmental Pulp and Paper Company Limited has performed
self-declaration of its compliance with the measures to control,
monitor and prevent contamination of COVID-19 in the plants,
production process and personnel, in accordance with IPHA
(Industrial and Production Hygiene Administration) jointly
determined by the Federation of Thai Industries, Department
of Disease Control, National Food Institute and Management
System Certification Institutes (Thailand).

Report for the year / Annual Report 2021

24 September 2021
KTIS Bio Ethanol Company Limited has performed self-declaration
of its compliance with the measures to control, monitor and
prevent contamination of COVID-19 in the plants, production
process and personnel, in accordance with IPHA (Industrial
and Production Hygiene Administration) jointly determined
by the Federation of Thai Industries, Department of Disease
Control, National Food Institute and Management System
Certification Institutes (Thailand).
Report for the year / Annual Report 2021
(Form 56-1 One Report)
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Part

Mission

99.96%
Supalai Property Management
Company Limited (SPM)
"Management of
Business Hotel"

81.51%
Phuket Estate Company
Limited/2 (PE) "Hotel and
Real Estate Development"

98.77%
Supalai Northeast Company
Limited (SPN)
"Real Estate Development"

56.77%

Supalai Ofﬁcer Development Pty Ltd
(SOD) "Holding Company"

Supalai Greenvale Development
Pty Ltd (SGD) "Holding Company"

S

Superiority

P

Profitability

L

Longevity

SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED

Dear Shareholders,
In 2021, the growth rate of the global
economy, including Thailand, decreased
due to the impact of the COVID-19 outbreak.
It affected many types of businesses, including
real estate business, tourism business, etc.

In addition, Home Automation system is
applied to the project. The Company has
adopted this design approach as a design
basis, which is in line with the needs of
customers in the New Normal. In addition,
the Company has developed the application
platform called, "SUPALAI SABAI", to meet the
needs of customers from the start to the end.

However, the impact has slightly affected
the Company. This is because the Company
emphasizes on the importance of different
designs to meet the needs of residents at
all ages and genders by using the Universal
Design. Its goal is to offer comfortable,
cost-effective, livable, and safe houses,
which is called "Good Home" in all projects
for all customers. The Company has performed
such operations continuously for a long time
by adding the living space and home designs
and adapting the practical functionality.

Excellence in terms of products,
services and good management

Consider the benefits for all parties
involved such as customers,
shareholders, employees, contractors,
partners and society

Operation of sustainable and stable
business

60

Previously, the Company Group performed
the management by means of diversification.
As a result, all types of products at all price
levels are available, including single-detached
houses, townhomes, semi-detached houses,
and condominiums, for all customers in Bangkok
and its vicinity as well as major cities in other
provinces nationwide. This included breaking
down the product line of resort-style villas

SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED
Haadyai Nakarin Company Limited
Fixed Assets

Book Value
as of 31 Dec 2021
(Million Baht)

Machinery and equipment
Furniture and fixtures

Estimated
Useful Lives
(Year)

Obligations

Mortgage
Limit
(Million Baht)

6.95

5

ไม่มี

-

15.46

3, 5

ไม่มี

-

5.14

5

ไม่มี

-

Estimated
Useful Lives
(Year)

Obligations

Mortgage
Limit
(Million Baht)

Motor vehicles

(24.79)

Net Book Value

2.76

Supalai Northeast Company Limited

Preparing project
Preparing the project in detail, including the marketing and sales plan,
estimating incomes and expenses and impact on environment and
society, comparing with similar projects, etc.

Supalai Singapore
Holdings Pte. Ltd. ("SSH")
"Holding Company"

30.00%
Adelphi Real Estate Management
Company Limited (”Adelphi”)
“Real Estate Management”

Baimoral Quay Pty Ltd (”BQ”)
“Real Estate Development”

The shares are held by Dr. Prateep Tangmatitham and the persons pursuant to Section 258 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992).
Mr. Chuan Tangmatitham who is Dr. Prateep Tangmatitham’s elder brother and Mrs. Anchan Tangmatitham, Mr.Chuan Tangmatitham's wife hold shares in an aggregate number of 3.15% of
the paid-up capital. The other shareholders are natural persons who are not related to the group of Dr. Prateep Tangmatitham.
/3
Mr. Chuan Tangmatitham who is Dr. Prateep Tangmatitham’s elder brother and Mrs. Anchan Tangmatitham, Mr. Chuan Tangmatitham's wife hold shares in an aggregate number of 4.65%
of the paid-up capital. The other shareholders are natural persons who are not related to the group of Dr. Prateep Tangmatitham.
/2

Management
Philosophy

Applying for loans from financial institutions
Contacting and applying for a loan from a financial institution
to carry out the project.

100.00%

/1

Responsibilities to Stakeholders,
Society and Environment

Purchasing land
Purchasing land that is suitable for the project.

Annual Registration Statement /
Annual Report 2021 (Form 56-1 One Report)

Supalai Rippleside Development Pty Ltd
(SRD) "Holding Company"

100.00%

Sufficiency Economy

Deduct: Accumulated depreciation

Supalai Australia Holdings Pty. Ltd. ("SAH")
"Holding Company"

100.00%

Legal and Corporate Governance

Analyzing project (Brief)
Considering the source of land purchase by analyzing the location,
shape, size and nature of projects, economic and social situations
at that time, and target customers.

100.00%

100.00%

Factual Key Performance Index

1) Business Operation Procedures

100.00%

Supalai Philippines
Incorporate (SPI)
"Ofﬁce for Rent"

Haadyai Nakarin Company
Limited/3 (HN)
"Real Estate Development"

Win-Win

1.2.2.3 Supply of Products and Services

5.40%

100.00%

Agility and Flexibility

Business Operation
and Performances

29.39%

0.13%

Message from
the Chairman
of the Board
of Directors

Innovations

For quality society of “Supalai Residents”,
the Company is committed to developing
quality residences and continuing to innovate
its products and services, while improving
resident safety and comfortability and
striving to deliver professional and premium
service in order to maximize customer
satisfaction by adhering to the principles of
management philosophy as follows:
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SUPALAI PUBLIC COMPANY LIMITED

Organization’s
Values

To create and develop innovative
products and services to bring the most
value in the interests of our stakeholders

Group of Prateep Tangmatitham/1

Supalai Public Company Limited (SUPALAI)
"Real Estate Development"

I

Leader in sustainable real estate
development with contribution to
social and environmental improvement

1.3.1 Chart Indicating Shareholding Structure of the Group of Companies as at 31 December 2021

1.91%

8

1. Organizational Structure and
Operation of the Group of Companies

Vision

1.3 Shareholding Structure of the Group of Companies

0.003%

5

Planning and Designing
Layout and Designing for construction project (Building drawing and
public utilities.
Requesting for Permission for Construction
Submitting a request for permission to construction and other matters
to relevant government agencies.
Selection of contractors and construction
Select contractors, including project manager, and supervising engineers
and perform construction for low-rise project.

Fixed Assets

Book Value
as of 31 Dec 2021
(Million Baht)

Machinery and equipment

1.38

5

N/A

-

Motor vehicles

1.22

5

N/A

-

fixtures

3.32

3, 5

N/A

-

Deduct: Accumulated depreciation

(4.81)

Estimated
Useful Lives
(Year)

Obligations

Mortgage
Limit
(Million Baht)

Office Equipment, Furniture and

Net Book Value

1.11

Phuket Estate Company Limited
Fixed Assets

Land and land improvement
Building and building improvements
Machinery and equipment
Motor vehicles

Book Value
as of 31 Dec 2021
(Million Baht)

Security

31.84

20

196.20

20

overdrafts

29.73

5

N/A

-

4.49

5

N/A

-

9.11

5

N/A

-

for bank

10

Furniture, fixtures and office

Selling and receiving installment payment
Sell projects to customers; and start construction for high-rise projects
by spending different periods depending on the project type.
Delivering and transferring ownership
Once the project is completed, the ownership will be delivered
and transferred to customers.
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Providing after-sales service
Each project will provide facilities for residents, such as waste collection,
security, common garden care, common housekeeping, and maintenance
during warranty period, etc.

equipment
Deduct: Accumulated depreciation
Net Book Value

(192.97)
78.40

COMPATIBLE WITH ALL DEVICES

