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เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ปี 2557 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทสามารถดำาเนินธุรกิจได้บรรลุเป้าหมายที่กำาหนดท่ามกลางความผันผวนของภาวะ

เศรษฐกิจ แต่ด้วยศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำาเนินงานอย่างต่อ

เนื่อง ส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทมีกำาไรสุทธิ 86.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 871.45 จากปีก่อน นอกจากผล

ประกอบการที่มีกำาไรสูงที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท บริษัทยังประสบความสำาเร็จในการดำาเนินการเข้าจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของบริษัท 

ในด้านการลงทุน บริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ เพื่อขยายกำาลังการผลิตให้ตอบสนองต่อการ

เติบโตของยอดขายของบริษัท โดยบริษัทจะนำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ ซึ่งจะทำาให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง เพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต และลดต้นทุนการผลิตของบริษัทในระยะยาว บริษัทคาดว่าโรงงานดังกล่าว

จะสามารถเริ่มดำาเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2559

นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำาคัญกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่

ช่วยส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เช่น โครงการ Exotic Food ปันน้ำาใจสู่ชุมชนสวนพริก ณ หมู่บ้าน บ้าน

วังดินเหนียว จ.พิษณุโลก เพื่อพัฒนาและสนับสนุนด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกพริก และการ

เข้าร่วมกิจกรรมในงาน Queen’s Cup St. Regis Pink เพื่อสมทบทุนโครงการมะเร็งเต้านม ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ให้การสนับสนุนบริษัทอย่างต่อเนื่อง จนทำาให้การดำาเนิน

งานของบริษัทประสบความสำาเร็จอย่างมาก บริษัทขอยืนยันว่าจะดำาเนินธุรกิจและบริหารงานตามหลักการกำากับ

ดูแลกิจการที่ดี เพื่อความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืน

                     นายบรรพต หงษ์ทอง นายวัฒนา จันทรัช

                 ประธานคณะกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร

สำรจำกประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร
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ข้อมูลส�ำคัญทำงกำรเงิน

                                                                 บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำากัด (มหาชน )  

                                                                          งบแสดงฐานะการเงิน    

หน่วย ล้านบาท

2555 2556 2557

รวมสินทรัพย์                               264.79 238.88 478.51

รวมหนี้สิน 97.88 77.99 82.04

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                      166.91 160.87 396.47

รำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ 541.10 608.65 734.95

รำยได้รวม 567.84 616.03 733.08

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวด 39.94 8.87 86.20

ก�ำไรต่อหุ้น (บำทต่อหุ้น) 0.20 0.03 0.28

จ�ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจ�ำหน่ำยแล้ว (ล้ำนหุ้น) 200.00 280.00 280.00

มูลค่ำที่ตรำไว้ (บำทต่อหุ้น) 0.50 0.50 0.50

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน 29.98 30.29 88.25

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรลงทุน (23.16) 34.99 (201.97)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมกำรจัดหำเงิน (2.55) (30.86) 131.78

อัตรำก�ำไรสุทธิ 3.49 1.43 11.65

อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 13.23 5.36 30.65

อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ 8.21 3.49 23.81

อัตรำหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.59 0.48 0.21

มูลค่ำหุ้นตำมบัญชีต่อหุ้น 0.83 0.57 1.13

ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น 0.20 0.03 0.28

เงินปันผลต่อหุ้น 0.20 0.12 0.00

มูลค่ำที่ตรำไว้ต่อหุ้น 0.50 0.50 0.50
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ควำมคืบหน้ำโครงกำรโรงงำนแห่งที่ 2

โครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ. ระยอง เนื้อที่รวม 12.76 
ไร่ เพื่อขยายกำาลังการผลิตและจะลงทุนซื้อเครื่องจักรใหม่เพื่อทดแทนสายการผลิตเดิมจำานวน 7 
สายการผลิต เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีการใช้พื้นที่ในโรงงานแห่งแรกเต็มพื้นที่แล้ว จึงไม่สามารถ
จัดพ้ืนที่เพื่อรองรับเคร่ืองจักรใหม่รวมถึงวัตถุดิบท่ีจะใช้ผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของยอดขาย
ได้อีก ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถรับคำาสั่งซื้อจากลูกค้าได้ในบางช่วงเวลา     ดังนั้น บริษัทจึงมี
ความจำาเป็นที่จะต้องเตรียมการขยายการผลิตไปยังพ้ืนที่ที่สามารถรองรับการเติบโตในอนาคตได้ 
แผนการลงทุนมีมูลค่ารวมประมาณ 250 ล้านบาท โรงงานแห่งใหม่ประกอบด้วยอาคารโรงงานและ
คลังสินค้า 1 หลัง และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 3 สายการผลิต เพื่อผลิตสินค้าประเภทซอสปรุง
รสและน้ำาจิ้มประเภทต่าง ๆ โดยได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนสำาหรับโครงการผลิตในเดือน 
มีนาคม 2558  กำาลังการผลิตในเฟสแรกเท่ากับ 14,750 ตันต่อปี (คำานวณที่ 300 วันต่อปี ผลิต
วันละ 8 ชั่วโมง) คาดว่าจะแล้วเสร็จและผลิตสินค้าเพื่อจัดจำาหน่ายได้ในปี 2559
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บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต, จัดหา และจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหาร, ผลิตภัณฑ์
อาหารพร้อมปรุง,  อาหารสำาเร็จรูปพร้อมบริโภค, อาหารกึ่งสำาเร็จรูป, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท, เครื่องดี่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องดื่มรสผลไม้และนำ้าผักผลไม้, พืชผักและผลไม้แช่
แข็ง, ผักและผลไม้ที่ถนอมสภาพแล้ว รวมถึงสิ่งปรุงแต่งอาหารจากพืชและผัก เพื่อการส่งออกเป็น
หลัก ในลักษณะของการขายขาดให้กับกลุ่มลูกค้าที่ซื้อสินค้าจากบริษัทโดยตรง ซึ่งได้แก่ผู้นำาเข้าและ
ผู้จัดจำาหน่ายในประเทศต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากผักและ
ผลไม้รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารสำาเร็จรูปพร้อมรับประทานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดทางด้านรสชาติให้แก่ผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย, 
ครอบคลุมและมีคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับสากลภายใต้ตรา สินค้า EXOTIC FOOD, THAI 
PRIDE, FLYING GOOSE, และ COCO LOTO

โครงสร้ำงรำยได้ของบริษัท (หน่วย:ล้ำนบำท)

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัท

กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสและนำ้าจ้ิมต่างๆ เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท โดยบริษัท
มีสัดส่วนการจำาหน่ายสินค้าในกลุ่มนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 64.42 และร้อยละ 65.88 ของราย
ได้จากการขายรวมของบริษัทในปี 2556 และปี 2557 ตามลำาดับ ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มซอสปรุงรส
และนำ้าจ้ิมน้ี นอกจากจะใชร้ับประทานร่วมกับอาหารท่ีทำาเสร็จเพ่ือให้อาหารมีรสชาติดีย่ิงข้ึนแล้ว ยัง
สามารถดัดแปลงใช้เป็นเคร่ืองปรุงรสในการประกอบอาหารเพ่ือให้ได้รสชาติตามท่ีต้องการ หรือเพ่ิม
รสชาติของอาหารได้อีกด้วย เช่น ใส่ในแซนวิช, ทาบนขนมปัง, คลุกเคล้ากับผักและผลไม้ เป็นต้น 
โดยผลิตภัณฑ์ในกลุ่มซอสปรุงรสและนำ้าจิ้มนี้ มีการบรรจุในขวดแก้ว, ขวดพลาสติกชนิด PET และ
ซอง POUCH  โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตไทยรายแรก ๆ ที่นำาขวดพลาสติกมาบรรจุซอสเพื่อส่งออก ซึ่ง
ช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ผู้บริโภค เพียงแค่บิด, บีบ แล้วเทซอสลงบนอาหารที่ต้องการ

ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

484.22
65.88%

104.79
14.26%

59.88
8.15%

16.49
2.24%

69.57
9.47%

รายไดร้วมซอสปรุงรสและนํ�าจิ�มตา่ง ๆ

รายไดผ้ลติภัณฑเ์ครื�องแกงเครื�องประกอบอาหาร

รายไดผ้ลติภัณฑเ์ครื�องดื�ม

รายไดผ้ลติภัณฑอ์าหารสาํเร็จรูปพรอ้มรับประทาน

รายไดผ้ลติภัณฑอ์าหารกึ�งสาํเร็จรูปและสําเร็จรูปอื�น 
ๆ
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สินค้ำหลักในกลุ่มผลิตภัณฑ์น้ีได้แก่ นำา้จ้ิมไก่ ซอสพริก นำา้จ้ิมสะเต๊ะ, นำา้จ้ิมบ๊วย, นำา้จ้ิมสุก้ี, 
นำ้าสลัด, ซอสถั่วเหลือง, ซอสเปรี้ยวหวานและซอสรสผลไม้ต่าง ๆ บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำาหน่าย
ภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเองเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งได้แก่ EXOTIC FOOD, THAI PRIDE, และ FLYING 
GOOSE 

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงแกงและเครื่องประกอบอาหาร  ได้แก่ กะทิ, พริกแกง, เครื่อง
ปรุงแกงต่าง ๆ เช่น เครื่องปรุงแกงแดง, เครื่องปรุงแกงเขียว และเครื่องปรุงสำาเร็จต่าง ๆ เช่น 
เครื่องปรุงต้มยำาไทย และนำ้ามะขามเปียก เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ใช้ในขั้นตอนการทำาอาหาร โดย
เหมาะสำาหรับกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการประกอบอาหาร แต่ไม่ต้องการเตรียมเครื่องประกอบอาหาร
ต่าง ๆ ด้วยตนเองซึ่งมีความยุ่งยากและเสียเวลา ผู้บริโภคสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงแกง
ของบริษัทเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้เลย เพ่ือลดข้ันตอนการทำาอาหารและควบคุมรสชาติ
ของอาหารให้เป็นไปตามสูตรมาตรฐานได้  ท้ังน้ี บริษัทมีสัดส่วนการจำาหน่ายผลิตภณัฑ์เครื่องปรุง
แกงและเครื่องประกอบอาหารคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13.58 และ ร้อยละ 14.26 ของรายได้จากการ
ขายรวมของบริษัทในปี 2556 และปี 2557 ตามลำาดับ สินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงแกงและ
เครื่องประกอบอาหารนี้ บริษัทมีทั้งการผลิตด้วยตนเองและจัดหาจากผู้ผลิตรายอื่น โดยสินค้าใน
กลุ่มเครื่องแกงที่บริษัทผลิตนั้น จะจำาหน่ายภายใต้ตราสินค้า EXOTIC FOOD และ THAI PRIDE

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากผักและผลไม้  ได้แก่ นำ้ามะพร้าวและนำ้ามะพร้าวผสมเนื้อ ภาย
ใต้ตรา สินค้า COCO LOTO ของบริษัท ส่วนนำ้าโกจิเบอรี่, นำ้ามะพร้าว, นำ้าว่านหางจระเข้ และนำ้าผลไม้
ต่าง ๆ ภายใต้ตราสินค้า EXOTIC FOOD และ THAI PRIDE ของบริษัท โดยสินค้าในกลุ่มนี้บริษัท
จะเป็นผู้ดำาเนินการผลิตเองเป็นหลักและมีการรับผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าเป็นบางส่วน 
ทั้งนี้บริษัทมีสัดส่วนการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากผักและผลไม้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.63  
และร้อยละ 8.15 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัทในปี 2556 และปี 2557 ตามลำาดับ 

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสำาเร็จรูปพร้อมรับประทาน ได้แก่ แกงบรรจุกระป๋องพร้อมรับ
ประทาน เช่น ต้มยำา, แกงเขียวหวาน, แกงแดง, แกงกะหรี่, แกงมัสมั่น และอาหารปรุงสำาเร็จพร้อม
รับประทานต่าง ๆ เช่น ข้าวแกงเขียวหวาน และก๋วยเตี๋ยวผัดไทย เป็นต้น สินค้าในกลุ่มนี้นับ
เป็นการต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทให้ครบวงจรของการรับประทานอาหาร
ของผู้บริโภคให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น  โดยอาศัยความรู้ความชำานาญของบริษัทในด้านเครื่องประกอบ
อาหารและเครื่องปรุงรส  นำามาพัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสำาเร็จรูปพร้อมรับประทาน  ซึ่ง                  
เหมาะสำาหรับผู้บริโภคที่ต้องการรับประทานอาหารรสชาติดีแบบเดียวกันกับที่ใช้ผลิตภัณฑ์   ปรุง
รสของ EXOTIC FOOD แต่มีเวลาประกอบอาหารจำากัด ทั้งนี้ บริษัทมีสัดส่วนการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
อาหาร สำาเร็จรูปพร้อมรับประทานคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.13 และร้อยละ 2.24 ของรายได้จากการ
ขายรวมของบริษัทในปี 2556 และปี 2557 ตามลำาดับ  สำาหรับผลิตภัณฑ์อาหารสำาเร็จรูปพร้อมรับ
ประทานนี้ บริษัทเป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายเองทั้งหมดภายใต้ตราสินค้า EXOTIC FOOD 

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำาเร็จรูปและอาหารสำาเร็จรูปอื่น ๆ  ได้แก่ สินค้าในนำ้ามัน
และนำ้าเกลือ, ผักและผลไม้ กระป๋อง, ผลิตภัณฑ์จากข้าว, ของแห้งและของดองต่าง ๆ เป็นต้น                    
สำาหรับสินค้าในกลุ่มนี้บริษัทมีการจัดหาทั้งจากการซื้อมาขายไปและการผลิตเอง  บริษัทมีสัดส่วน
การจำาหน่ายผลิตภัณฑ์กึ่งสำาเร็จรูปและอาหาร สำาเร็จรูปอื่น ๆ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10.24 และ 
ร้อยละ 9.47 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัทในปี 2556 และปี 2557 ตามลำาดับ
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กำรได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจหรือกำรส่งเสริมกำรลงทุน

บริษัทได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในกิจการผลิตเครื่อง
ดื่มจากพืชผักผลไม้ บรรจุภาชนะผนึก สิ่งปรุงแต่งอาหาร และอาหารพร้อมรับประทาน ประเภท 
1.11 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ยกเว้นการ
ผลิตนำ้าดื่ม และไอศกรีม) ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 2107(5)/2554 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 
2554 ซึ่งสิทธิและประโยชน์ที่สำาคัญมีดังนี้ 

สิทธิประโยชน์ ระยะเวลา

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการ

ประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริม โดยมีกำาหนดเวลา 8 ปี    นับแต่

วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น  และรายได้ที่ต้องนำามา 

คำานวณกำาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการให้รวมถึงรายได้จาก 

การจำาหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสียจากกระบวนการ

ผลิต  รวมทั้งสามารถนำาผลขาดทุนประจำาปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลา

ดังกล่าวไปหักออกจากกำาไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ได้รับ

ยกเว้นภาษีเงนิได้นติิบคุคล มีกำาหนดเวลา 5 ปี นับแต่วนัทีพ้่นกำาหนด

เวลานั้น  โดยจะเลือกหักจากกำาไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้

เป็นเวลา 8 ปี ตั้งแต่       

1 ตุลาคม 2554 ถึง         

1 ตุลาคม 2562

2. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักรตามที่คณะกรรมการ     

ส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมัติ บริษัทได้นำาเข้าเครื่องจักรครบ

ถ้วนเรียบร้อยแล้ว

ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2557 

3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำาเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุนไปรวมคำานวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

เป็นเวลา 8 ปี ตั้งแต่       

1 ตุลาคม 2554 ถึง         

1 ตุลาคม 2562

4. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการ

ลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ โดยมีกำาหนด 5 ปี นับจาก

วันที่พ้นกำาหนดระยะเวลา 8  ปี ที่ ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้

เป็นเวลา 5  ปี ตั้งแต่      

1 ตุลาคม 2562 ถึง         

1 ตุลาคม 2567

5. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่า  

ใช้จ่ายดังกล่าว เป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้จาก 

การประกอบกิจการนั้น

เป็นเวลา 10 ปี ตั้งแต่      

1 ตุลาคม 2554 ถึง         

1 ตุลาคม 2564

6. ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำานวย

ความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือไปจากการหักค่า

เสื่อมราคาตามปกติ
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กลยุทธ์ทำงกำรตลำด

การรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 
บริษัทเป็นผู้ผลิตเพื่อการส่งออกโดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้บริโภคชาวต่างชาติ

ระดับกลางถึงระดับบน ซึ่งให้ความสำาคัญกับเรื่องคุณภาพมากกว่าราคา บริษัทจึงมีนโยบาย
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าในทุกขั้นตอน เริ่มตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพของ
วัตถุดิบ อาทิ การตรวจสอบขนาด สี กลิ่น ความสดสะอาด การปนเปื้อนของวัตถุดิบที่เป็น GMOs 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำาหนด, มีการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิตสินค้า อาทิ สี กลิ่น 
รสชาติ ปริมาณ สารเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ ให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยตรงตามที่ลูกค้าต้องการ และ
สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศคู่ค้า, มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอีกครั้งก่อนส่ง
มอบให้แก่ลูกค้า เพื่อให้มั่นใจว่าบรรจุภัณฑ์อยู่ในสภาพดีและติดฉลากถูกต้องครบถ้วน  นอกจาก
นี้ บริษัทยังจัดหาเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรองรับคำาสั่งซื้อในปริมาณมากและยังคง
คุณภาพและรสชาติของสินค้าได้ตามมาตรฐานจากขั้นตอนการผลิตที่พิถีพิถัน และการตรวจสอบ
คุณภาพอย่างเข้มงวด ทำาให้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทได้รับการรับรองจากสถาบันชั้นนำาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ดังนี้

มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ท่ีบริษัทได้รับ
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การสร้างความหลากหลายและครบถ้วนของผลิตภัณฑ์ 
บริษัทมีการค้นคว้าและวิจัยสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างสมำ่าเสมอ เพื่อเป็นผู้นำาในด้านความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์ทั้งในด้านรสชาติ สี กลิ่น รวมถึงรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ที่งดงามและ
สะดวกต่อการใช้งาน ทำาให้เมื่อผู้บริโภคนึกถึงอาหารไทย ก็จะนึกถึงผลิตภัณฑ์ของบริษัทในลักษณะ
ของ “One-Stop-Brand” ที่ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อเครื่องปรุงและอาหารไทยได้จากสินค้าของบริษัท
เพียงแห่งเดียว โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทสามารถนำาไปประกอบอาหารทั้งในลักษณะของอาหาร
ไทยดั้งเดิม อาหารไทยแบบประยุกต์ และนำาไปเพิ่มรสชาติที่แปลกใหม่ให้กับอาหารที่ชาวตะวันตกรับ
ประทานเป็นประจำา เช่น แซนวิช, สปาเก็ตตี้, สลัด และผลิตภัณฑ์สำาหรับผู้บริโภคที่ต้องการสินค้าที่
สะดวกพร้อมรับประทาน  ในอนาคตบริษัทยังมีแผนจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่อีกมากถึง 50 รายการ โดย
ต้องการผลักดันให้บริษัทเป็นผู้นำาในตลาดเครื่องปรุงรสระดับโลก

การประชาสัมพันธ์และสร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จัก 

บริษัทมุ่งเน้นสร้างตราสินค้า “EXOTIC FOOD” ให้สื่อถึงภาพลักษณ์ของ “ความเป็นเลิศ
และทันสมัย (Premium Modern)” เพ่ือให้สะดุดตากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัทให้ความสำาคัญกับ
เร่ืองการออกแบบสินค้าให้ลูกค้าเห็นได้ชัดเจนและเป็นท่ีสนใจเม่ือวางอยู่บนช้ันวาง ในส่วนของการ
ประชาสัมพันธ์ บริษัทได้ดำาเนินการทั้งกลุ่มลูกค้าทางตรงซึ่งได้แก่ผู้นำาเข้าและผู้จัดจำาหน่ายสินค้าและ
กลุ่มลูกค้าทางอ้อมซึ่งได้แก่ผู้บริโภค ช่องทางหลักในการประชาสัมพันธ์กับลูกค้าที่เป็นผู้นำาเข้าและผู้
จัดจำาหน่าย ได้แก่ การร่วมออกบูธงานแสดงสินค้าในประเทศต่าง ๆ อย่างสมำ่าเสมอ เช่น 

• THAIFEX World of Food ประเทศไทย
• ANUGA ประเทศเยอรมนี 
• SIAL (The Salon International de l’Agroalimentaire) ประเทศฝรั่งเศส
• GULFOOD ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
• FINE FOOD ประเทศออสเตรเลีย

สำาหรับกลุ่มลูกค้าท่ีเป็นผู้บริโภค บริษัทจะทำาการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ิงพิมพ์, ผ่าน
เว็บไซต์ของบริษัทและเว็บไซต์ของผู้จัดจำาหน่ายสินค้า รวมถึงการร่วมมือกับผู้จัดจำาหน่ายจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการขาย อาทิ การแจกรางวัลการมาท่องเที่ยวประเทศไทยแก่ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท, 
การแจกของที่ระลึกและการแจกสินค้าตัวอย่าง เป็นต้น กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นชาวต่างชาติ
สามารถใช้สินค้าของบริษัทเพื่อปรุงอาหารบริโภคเองได้อย่างง่ายดาย โดยทำาตามขั้นตอนการปรุงที่
เว็บไซต์ของบริษัทได้แสดงส่วนผสมและวิธีการปรุงอย่างละเอียด ทำาให้ลูกค้ากลุ่่มเป้าหมายเกิดความ
ประทับใจในสินค้าของบริษัท

การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ 

บริษัทมีนโยบายสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับผู้นำาเข้าและผู้จัดจำาหน่ายสินค้าในประเทศ
ต่าง ๆ นอกจากจะทำาธุรกรรมการซื้อขายสินค้าระหว่างกันแล้ว บริษัทยังร่วมกับคู่ค้าในการพัฒนา
สินค้าและออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมาย รวมถึงการร่วมกัน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงเวลาและภาวะของตลาด โดยผู้นำาเข้าและผู้จัดจำา
หน่ายจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพตลาดการแข่งขันและความต้องการของผู้บริโภคในประเทศต่าง ๆ  เพื่อ
ให้บริษัทนำาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภคในตลาดนั้น ๆ
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การสร้างช่องทางจำาหน่าย 

บริษัทมีการจำาหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคผ่านผู้จัดจำาหน่ายชั้นนำาในต่างประเทศ  ซึ่งมีความ
สามารถในการกระจายสินค้าของบริษัทเข้าสู่ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าในประเทศ
ต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้การที่บริษัทมีสินค้าที่หลากหลายและครอบคลุมเกือบทุกประเภทของอาหารไทย 
ทำาให้การจัดวางสินค้าของบริษัทมีความสะดุดตาเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตรายอื่น ๆ ที่
มีสินค้านำามาจัดวางน้อยกว่า นอกจากนี้ ผู้บริโภคยังสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทผ่าน
ทางเว็บไซต์ของผู้จัดจำาหน่ายต่าง ๆ โดยมิต้องเดินทางไปซื้อที่ร้านค้า จึงเป็นการตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้ากลุ่มที่นิยมสั่งซื้อสินค้าผ่านอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี นับเป็นการเพิ่มช่องทาง
การจัดจำาหน่ายและเข้าถึงของผู้บริโภคอีกทางหนึ่งด้วย ในอนาคตบริษัทจะเน้นเจาะตลาดประเภท
ร้านอาหารหรือภัตตาคารในตลาดยุโรปและอเมริกา

กิจกรรมกำรสร้ำงแบรนด์ให้เป็นทีรู่้จักและกำรส่งเสริมกำรขำย

Exhibition

MOBILE APP

FACEBOOK

In store display
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ลักษณะของลูกค้ำและกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำย

กลุ่มลูกค้าของบริษัทแบ่งออกเป็นกลุ่มลูกค้าทางตรงและกลุ่มลูกค้าทางอ้อม โดยกลุ่ม 
ลูกค้าโดยตรงซึ่งซื้อสินค้าในลักษณะของการขายขาดจากบริษัทนั้น ได้แก่บริษัทผู้นำาเข้าและผู้จัด
จำาหน่ายสินค้าในประเทศต่าง ๆ กว่า 50 ประเทศทั่วโลก ซึ่งจะนำาสินค้าของบริษัทไปจำาหน่ายให้แก่
กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าทางอ้อมของบริษัท กลุ่มผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทนั้น 
ได้แก่ ชาวต่างชาติที่เคยมาท่องเที่ยวประเทศไทยและชื่นชอบอาหารไทย หรือชาวต่างชาติที่ไม่เคยมา
ประเทศไทยแต่ต้องการความแปลกใหม่และอยากจะทดลองรับประทานอาหารรสชาติแบบไทย โดย
ลูกค้ากลุ่มดังกล่าวจะให้ความสำาคัญต่อคุณภาพและความสะอาดของผลิตภัณฑ์มากกว่าราคา 
นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์ที่สวยงามและสะดวกในการใช้งานก็เป็นอีกปัจจัยที่สำาคัญที่ทำาให้กลุ่มลูกค้าเป้า
หมายเกิดความเชื่อมั่นและตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท กลุ่มลูกค้าเป้าหมายดังกล่าวจะสามารถ
หาซื้อสินค้าของบริษัทได้จากห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, ร้านค้า และเว็บไซต์ของผู้จัดจำาหน่าย
ที่กระจายอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ลูกค้าของบริษัทสามารถจำาแนกตามกลุ่ม
ประเทศได้ดังนี้ 

โครงสร้ำงรำยได้แบ่งตำมกลุ่มประเทศ ปี 2555 - 2557

รำยได้จำกกำรขำย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
กลุ่มประเทศในทวีปยุโรป 397.04 73.38 470.65 77.33 563.81 76.71

กลุ่มประเทศในทวีปอเมริกา 49.04 9.06 47.26 7.76 52.26 7.11

กลุ่มประเทศในทวีปอื่น ๆ 93.82 17.34 89.83 14.76 117.63 16.01

รวมรำยได้จำกกำรส่งออก 539.90 99.78 607.74 99.85 733.70 99.83

รายได้ภายในประเทศ 1.20 0.22 0.91 0.15 1.25 0.17

รวมรำยได้ทั้งหมด 541.10 100.00 608.65 100.00 734.95 100.00

กำรจ�ำหน่ำยและช่องทำงกำรจ�ำหน่ำย

บริษัทมีการจำาหน่ายสินค้าเพื่อการส่งออกเป็นเกือบทั้งหมดคิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 99 
ของรายได้จากการขายรวมของบริษัทในปี 2555-2557 โดยบริษัทจะจัดจำาหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภค
ชาวต่างชาติโดยผ่านทางคู่ค้าที่เป็นผู้นำาเข้าและผู้จัดจำาหน่ายต่างชาติ (Distributors/Wholesalers) 
รวมประมาณ 60 รายในประเทศต่าง ๆ ผู้นำาเข้าและผู้จัดจำาหน่ายเหล่านี้นับได้ว่าเป็นลูกค้าโดยตรง
ของบริษัทที่จะเป็นผู้กระจายสินค้าท้ังส่งและปลีกให้แก่ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้า
ต่าง ๆ รวมถึงการจำาหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของตนเองด้วย (Online Shopping) ตัวอย่างร้าน
ค้าส่งและร้านค้าปลีกในประเทศต่าง ๆ ที่มีสินค้าของบริษัทวางจำาหน่ายได้แก่ Metro, Makro, Tesco, 
Aldi, Billa และ Globus เป็นต้น ในการจำาหน่ายสินค้าให้แก่ผู้นำาเข้าและผู้จัดจำาหน่ายสินค้าในประเทศ
ต่าง ๆ นั้น บริษัทมีการจำาหน่ายในลักษณะของการขายขาดและมีนโยบายในการ กระจายสินค้าไม่ให้มี
การทับซ้อนกันในการจำาหน่ายให้แก่ลูกค้าแต่ละราย
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ช่องทำงกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำ

นอกจากนี้ เนื่องจากบริษัทมีการจำาหน่ายสินค้าในต่างประเทศเกือบทั้งหมดแต่ไม่ได้มีการ
ตั้งสำานักงานสาขาในต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทจึงได้มีการว่าจ้างบริษัทตัวแทนในต่างประเทศเพื่อทำา
หน้าที่ในการประสานงานกับร้านค้าปลีกและผู้จัดจำาหน่ายสินค้าในการให้ข้อมูลด้านการตลาดและจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนในลักษณะของค่านายหน้า ทั้งนี้ บริษัทยัง
ไม่มีนโยบายในการจัดตั้งสำานักงานสาขาในต่างประเทศแต่อย่างใด

สำาหรับการจำาหน่ายในประเทศน้ัน บริษัทจำาหน่ายสินค้าให้แก่ผู้จัดจำาหน่ายในประเทศ
เพียงหน่ึงราย ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกันในลักษณะของการขายขาด โดยการจำาหน่าย
สินค้า ในประเทศในปี 2555 - 2557 ที่ผ่านมา มีมูลค่าเพียงประมาณ 0.2 – 1.2 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณน้อยกว่าร้อยละ 1 ของรายได้จากการขายรวม อย่างไร
ก็ดี บริษัทได้หยุดการจำาหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทให้แก่บริษัทที่ เกี่ยวข้อง
ดังกล่าวแล้ว และได้ เริ่มดำาเนินการจำาหน่ายสินค้าในประเทศด้วยตนเองนับตั้งแต่ เดือน 
ธันวาคม 2556 แต่ยังคงรับจ้างผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องดังกล่าว โดยมี
การกำาหนด ราคาและเงื่อนไขทางการค้าตามนโยบายการทำารายการระหว่างกันที่ได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ในการจำาหน่ายสินค้าให้แก่ห้างสรรพสินค้าในประเทศนั้น 
บริษัทมีการจำาหน่ายทั้งในลักษณะของการขายขาดและขายฝาก ซึ่งขึ้นอยู่กับเงื่อนไขทางการค้าของ
ห้างสรรพสินค้าแต่ละราย

Distributors  / Wholesalers

Europe

South America

North America

Distributors  / Wholesalers

Africa, Asia

Australia & Pacific

Middle East

Retailers

Consumers

Retailers Retailers Retailers

Consumers Consumers Consumers
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ภำวะกำรตลำดและกำรแข่งขัน

ภำพรวมกำรส่งออกเครื่องปรุงรสของประเทศไทย

สินค้าหลักของบริษัทซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรส, นำ้าจิ้มและเครื่องแกงสำาเร็จรูปต่าง ๆ 
นับเป็นสินค้าในกลุ่ม “สิ่งปรุงรสอาหาร” ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรตามการ
จัดกลุ่มประเภทสินค้าเพื่อการส่งออกของกระทรวงพาณิชย์ โดยมูลค่าและปริมาณการส่งออกของ
สินค้าในกลุ่มสิ่งปรุงรสอาหารมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ 10 ในด้าน
ของปริมาณการส่งออก และเติบโตมากกว่าเท่าตัวในด้านของมูลค่าการส่งออกจาก 8,076 ล้านบาท 
หรือ 166,443 ตันในปี 2550 เป็น 19,076 ล้านบาท หรือ 285,969 ตันในปี 2557 โดยเฉพาะปีที่
ผ่านมา การส่งออกสิ่งปรุงรสอาหารเติบโตร้อยละ 13.58 เมื่อเทียบกับปี 2556 และเติบโตมากที่สุด
ในรอบ 5 ปี

แนวโน้มการเติบโตในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะพบว่า ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มซอสพริกและซอส    
อื่น ๆ ซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัทนั้น มีมูลค่าการส่งออกเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 สินค้า
ในกลุ่มซอสพริกและซอสอื่น ๆ  มีอัตราการเติบโตร้อยละ 24.21 เมื่อเทียบกับปี 2556 และผลิตภัณฑ์ใน
กลุ่มเครื่องแกงสำาเร็จรูปมีอัตราการเติบโตร้อยละ 22.36 เมื่อเทียบกับปี 2556 

ตลาดส่งออกหลักสิ่งปรุงรสอาหาร 5 อันดับแรก คือ ญี่ปุ่น, สหรัฐอเมริกา, ฟิลิปปินส์, 
ออสเตรเลีย และสหราชอาณาจักร ปัจจัยหลักท่ีทำาให้อุตสาหกรรมการส่งออกส่ิงปรุงรสอาหารของ
ประเทศไทยมีการเติบโตน้ันมาจากกระแสความนิยมบริโภคอาหารไทยในกลุ่มชาวต่างประเทศอันเน่ือง
มาจากความโดดเด่นในด้านรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และการใช้วัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของ
อาหารไทย ปริมาณวัตถุดิบมีเพียงพอและมีคุณภาพดี มีทักษะความชำานาญของผู้ผลิต มีเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และราคาแข่งขันได้ ประกอบกับการที่อุตสาหกรรมนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม
จากทางภาครัฐ โดยได้มีการวางยุทธศาสตร์ระยะยาว 10 ปี (2551-2560) เพื่อตั้งเป้าให้ประเทศไทย
เป็นผู้ส่งออกเครื่องเทศแปรรูปและสิ่งปรุงรสอาหารในระดับพรีเมี่ยมแหล่งหนึ่งของโลก มุ่งเน้นการ
สื่อสารให้ผู้นำาเข้าสินค้าจากประเทศไทยรับรู้ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสูงและมีความปลอดภัย 

2555 2556 2557

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า

  2.8 สิ่งปรุงรสอาหาร 246,131.96 15,661.24 265,363.69 16,796.27 285,968.66 19,076.54 8.69 7.25 13.58

   2.8.1 ซอส 48,289.55 2,219.23 52,325.30 2,541.09 58,035.75 3,156.37 4.02 14.50 24.21

    (1) ซอสพริก 29,344.57 1,397.15 32,610.76 1,612.04 37,415.16 2,128.25 (0.78) 15.38 32.02

    (2) ซอสถั่วเหลือง 14,893.40 649.08 15,430.46 694.98 16,272.93 809.37 19.01 7.07 16.46

    (3) ซอสมะเขือเทศ 4,051.58 173.01 4,284.08 234.06 4,347.66 218.75 (3.83) 35.29 (6.54)

   2.8.2 น้ำาปลา 44,075.89 1,301.00 46,935.99 1,423.82 49,122.05 1,558.70 6.47 9.44 9.47

   2.8.3 เครื่องแกง 12,966.20 1,207.03 11,813.93 1,212.63 14,194.64 1,483.74 (10.15) 0.46 22.36

   2.8.4 ผงปรุงรส 24,124.72 2,193.77 29,046.89 2,448.41 31,675.52 2,869.54 (5.03) 11.61 17.20

   2.8.5 สิ่งปรุงรสอื่นๆ 116,675.61 8,740.19 125,241.59 9,170.32 132,940.69 10,008.19 18.11 4.92 9.14

2557

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

กำรส่งออกสินค้ำสินค้ำอุตสำหกรรมกำรเกษตรหมวด "สิ่งปรุงรสอำหำร" ของไทย ปี 2555 - 2557

มูลค่า : ล้านบาท อัตราการขยายตัว : ร้อยละหน่วย : ตัน

2555 2556
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นอกจากนี้ อุตสาหกรรมสิ่งปรุงรสอาหารของไทยยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการที่กลุ่ม
ประเทศในยุโรปและประเทศสหรัฐอเมริกานิยมการประกอบอาหารด้วยตนเองมากกว่าการออกไปรับ
ประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มมากข้ึน ซอสเป็นตัวช่วยให้อาหารมีรสชาติหลากหลายโดยไม่ต้องเสียเวลา
ปรุงเอง ช่วยประหยัดเวลาและรสชาติคงท่ีแน่นอน โอกาสของซอสจากประเทศไทยยังมีอีกมาก หาก
สามารถปรับปรุงรสชาติให้หลากหลาย และปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับแนวโน้มความต้องการของ
ตลาดจะช่วยให้สามารถขยายตลาดได้มากข้ึน

ในปี 2557 ตลาดหลักของบริษัทซึ่งเป็นกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรป มีอัตราการขยาย
ตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.87  เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าการส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นและ
สหรัฐอเมริกา

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร

สินค้าที่สหภาพยุโรปนำาเข้าเพิ่มขึ้นอย่างมากคือ ซอสพริกและซอสอื่นๆ, เครื่องแกง
สำาเร็จรูป, และบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปและอาหารสำาเร็จรูป ซึ่งมีอัตราการเติบโตร้อยละ 43.00, 20.56, และ 
42.43 ตามลำาดับ นับเป็นตลาดที่มีการขยายตัวมากที่สุด

         สัดส่วนตลาดการส่งออกซอสพริกและซอสอื่นๆ ปี 2557        สัดส่วนตลาดการส่งออกเครื่องแกงสำาเร็จรูป ปี 2557

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร
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กำรแข่งขันจำกผู้ประกอบกำรในประเทศ

จากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ณ สิ้นปี 2556 พบว่า จำานวนโรงงานประกอบ
กิจการเกี่ยวกับการทำาเครื่องปรุงกลิ่นรส หรือสีของอาหารในประเทศไทยมีจำานวนทั้งสิ้น 376 โรงงาน 
โดยโรงงานดังกล่าวมีทั้งโรงงานที่เป็นผู้ผลิตและจำาหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของตนเอง และ
โรงงานที่รับจ้างผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้าของผู้อื่น ทั้งนี้ผู้บริหารของบริษัทประเมินว่า ผู้ประกอบ
การในประเทศส่วนใหญ่มักมีการผลิตสินค้าที่ไม่หลากหลาย โดยมักเน้นที่การผลิตสินค้าประเภท
ใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะและเป็นการผลิตสินค้าแบบมุ่งเน้นรสชาติดั้งเดิมของเครื่องปรุงรสไทยใน
ขณะที่สินค้าของบริษัทนั้น มุ่งเน้นที่การสร้างความหลากหลายทั้งในด้านของรสชาติและประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ และมุ่งเน้นการพัฒนารสชาติที่เหมาะกับชาวต่างชาติ ดังนั้น จึงนับได้ว่าไม่มีผู้ประกอบ
การไทยรายใดที่มีการประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกับบริษัทโดยตรง 

ผู้ประกอบการในประเทศท่ีมีการผลิตสินค้าในกลุ่มเดียวกันกับสินค้าหลักของบริษัทเพ่ือส่ง
ออก มีดังน้ี

ซอสพริกศรีรำชำ

ผู้ส่งออกซอสพริกในประเทศมีจำานวนทั้งสิ้น 60 ราย มีมูลค่าการส่งออกรวมประมาณ 
1,200 – 2,100 ล้านบาทในแต่ละปี สำาหรับผู้ประกอบการท่ีมีการส่งออกสินค้าประเภทซอสพริก
ศรีราชาไปยังกลุ่มลูกค้าเดียวกันกับบริษัทมีประมาณ 10 ราย และเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนรายได้ของ
บริษัทเปรียบเทียบกับมูลค่าการส่งออกรวม พบว่าบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดของการส่งออกซอส
พริกเฉล่ียในปี 2553 - 2557 เท่ากับร้อยละ 8.84 ของมูลค่าส่งออกซอสพริกท้ังหมดของประเทศไทย ดังน้ี 

หน่วย : ล้านบาท

รำยละเอียด 2553 2554 2555 2556 2557

มูลค่าส่งออกซอสพริกของไทย1) 1,214.10 1,408.20 1,397.15 1,612.04 2,128.25

รายได้จากการขายซอสพริกศรีราชาของบริษัท 102.16 103.17 127.82 158.53 200.57

ส่วนแบ่งกำรตลำด (ร้อยละ) 8.41 7.33 9.15 9.83 9.42

ที่มา : 1) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เครื่องแกงส�ำเร็จรูป

ผู้ส่งออกเครื่องแกงในประเทศมีจำานวนทั้งสิ้น 84 รายมีมูลค่าการส่งออกรวมประมาณ 
1,200-1,500 ล้านบาทในช่วงปี 2553 - 2557 สำาหรับผู้ประกอบการที่มีการส่งออกสินค้าประเภท
เครื่องแกงไปยังกลุ่มลูกค้าเดียวกันกับบริษัทมีประมาณ 15 ราย และเมื่อพิจารณาถึงสัดส่วนราย
ได้ของบริษัทเปรียบเทียบกับมูลค่าการส่งออกรวม พบว่าบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดของการส่ง
ออกเครื่องแกงสำาเร็จรูปเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 1.49 ของมูลค่าส่งออกเครื่องแกงสำาเร็จรูปทั้งหมดของ
ประเทศไทย ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รำยละเอียด 2553 2554 2555 2556 2557

มูลค่าส่งออกเครื่องแกงของไทย1) 1,259.60 1,343.30 1,207.03 1,212.63 1,483.70

รายได้จากการขายเครื่องแกงของบริษัท 15.75 13.78 18.64 33.29 43.67

ส่วนแบ่งกำรตลำด (ร้อยละ) 1.25 1.03 1.54 2.75 2.94

ที่มา : 1) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
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ผู้บริหารของบริษัทประเมินว่า   ถึงแม้จะมีผู้ประกอบการในกลุ่มเครื่องปรุงกลิ่นรส หรือ
สีของอาหารเป็นจำานวนมากในประเทศไทย แต่เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทนั้นได้แก่กลุ่ม
ประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีระเบียบมาตรฐานที่สูงไม่ว่าจะทั้งทาง
ด้านสาธารณสุข ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น ผู้ประกอบการที่จะมุ่งเน้นการผลิตสินค้า
ให้ได้ตามมาตรฐานท่ีเข้มงวดเพ่ือส่งออกไปยังประเทศกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทน้ันจึงมีไม่มากนัก 
ประกอบกับการที่บริษัทมีการพัฒนาสินค้าและช่องทางการจัดจำาหน่ายอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้
ผู้บริหารเช่ือม่ันว่าบริษัทจะยังคงสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการใน
ประเทศไว้ได้ 

กำรแข่งขันจำกผู้ประกอบกำรในต่ำงประเทศ

คู่แข่งที่สำาคัญของบริษัทในการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสและเครื่องประกอบอาหาร
จากต่างประเทศ ได้แก่ ผู้ประกอบการจากประเทศสหรัฐอเมริกา, เวียดนาม, สาธารณรัฐประชาชน
จีน, สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยเฉพาะผู้ประกอบการจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ผลิตซอส
พริกและนำ้าจิ้มไก่รายใหญ่ภายใต้ตราสินค้า “Huy Fong” และผู้ประกอบการจากประเทศเวียดนาม
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผลิตสินค้าในกลุ่มซอสและนำ้าจิ้มภายใต้ตราสินค้า “CHOLIMEX”, 
“AMOY”, “DIAMOND” และ “LEE KUM KEE” นั้น นับเป็นคู่แข่งที่สำาคัญของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัท
ได้ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดโดยเน้นจุดเด่นของการเป็นผู้ผลิตจากประเทศไทยซึ่งเป็นต้นกำาเนิดของ 
“ซอสพริกศรีราชา” ประกอบกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อนำาเสนอรสชาติใหม่ ๆ ที่
หลากหลายและตอบสนองผู้บริโภคได้ในทุกระดับ 

ด้วยจุดเด่นของ “One Stop Brand”  ส่งผลให้บริษัทเชื่อมั่นว่า จะยังคงสามารถรักษาความ
สามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งสำาคัญจากประเทศสหรัฐอเมริกาดังกล่าวไว้ได้ ในส่วนของคู่แข่งจาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งมีข้อได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิตนั้น ผู้บริหารของบริษัท
ประเมินว่า บริษัทยังคงมีข้อได้เปรียบในด้านคุณภาพและความสมำา่เสมอของมาตรฐานในการผลิต ซ่ึง
เป็นประเด็นสำาคัญในกลุ่มประเทศลูกค้าหลักของบริษัท สำาหรับผู้ประกอบการจากประเทศอื่น ๆ เช่น 
มาเลเซียและสิงคโปร์นั้น ผู้บริหารประเมินว่า บริษัทมีข้อได้เปรียบทั้งทางด้านต้นทุนและความสามารถ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคได้ เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมไปด้วยวัตถุดิบและมีชื่อเสียงในด้านของการปรุงอาหารซึ่งเป็นที่รู้จักใน
กลุ่มชาวต่างชาติมานาน บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าด้วยคุณภาพมาตรฐานและภาพลักษณ์ของการเป็นผู้

ประกอบการจากประเทศไทย จะยังเป็นข้อได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งจากประเทศดังกล่าว
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กำรผลิตสินค้ำ

ในการผลิตของบริษัทนั้น เป็นการผลิตตามคำาสั่งซื้อของลูกค้า (Made to Order) โดยทาง
ฝ่ายขายจะส่งคำาสั่งผลิตที่ได้รับจากลูกค้าไปที่ฝ่ายวางแผนการผลิต จากนั้นฝ่ายวางแผนการผลิต
จะจัดทำาแผนการผลิต (Production Planning) ซึ่งระบุรายละเอียดของสินค้า ปริมาณ และวันที่สั่ง
ผลิต ส่งให้แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต และฝ่ายคลังสินค้า เพื่อทำาการจัดเตรียม
วัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องจักร โดยบริษัทมีนโยบายในการส่งมอบสินค้าภายใน 6 สัปดาห์หลังจาก
ที่ลูกค้ายืนยันคำาสั่งซื้อ ขึ้นอยู่กับประเภทผลิตภัณฑ์และปริมาณสินค้าที่ลูกค้าสั่งผลิต สำาหรับการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้านั้น ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพจะเข้าไปดำาเนินการตรวจสอบคุณภาพสินค้าใน
แต่ละขั้นตอนของการผลิตตามนโยบายการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของบริษัท

ปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิต 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เลขที่ 49/42 หมู่ที่ 
5 ตำาบล ทุ่งสุขลา อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230 เนื้อที่รวม 6 ไร่ 3 งาน โดยมีกำาลังการผลิต
รวมและอัตราการใช้กำาลังการผลิตดังนี้

ก�ำลังกำรผลิตเต็มที่ (ตัน) และอัตรำกำรใช้ก�ำลังกำรผลิตของเครื่องจักร (%)

รำยได้จำกกำรขำย ก�ำลังกำรผลิต

เต็มที ่1)

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสและ   

นำ้าจิ้มต่างๆ

7,399.15 5,281.92 71.39 5,787.04 78.21 7,259.61 98.11

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงแกงและ

เครื่องประกอบอาหาร

888.12 546.97 61.59 658.88 74.19 636.74 71.70

กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากผัก

และผลไม้

2,209.50 1,328.65 60.13 1,372.46 62.12 1,315.53 59.54

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสำาเร็จรูป

พร้อมรับประทาน

177.12 167.34 94.48 151.62 85.60 207.59 117.20

กำรจัดหำวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อจ�ำหน่ำย

บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตและตัวแทนจำาหน่ายในประเทศเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 93.74 และ 94.46 ของมูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบรวมในปี 2556 และ 2557 ตามลำาดับ 
และมีการนำาเข้าบรรจุภัณฑ์และวัตถุดิบบางประเภทตามข้อกำาหนดของลูกค้า  รวมถึงบรรจุภัณฑ์และ
วัตถุดิบซึ่งมีราคาถูกกว่าในประเทศไทย คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 6.26 และร้อยละ 5.54 ของ
มูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบรวมในปี 2556 และ 2557 

บริษัทมีการจัดหาวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบหลายราย ทั้งที่เป็นผู้
ประกอบการรายใหญ่และรายย่อยจำานวนกว่า 100 ราย  เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้
ผลิตและผู้จัดหาวัตถุดิบรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ โดยบริษัทมีนโยบายการสั่งซื้อที่สมำ่าเสมอและต่อ
เนื่องกับผู้ผลิตและผู้จัดหาวัตถุดิบรายเดิม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ส่งผลให้ตลอด
เวลาที่ผ่านมา บริษัทไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตจนส่งผลกระทบอย่างมี
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นัยสำาคัญต่อการประกอบธุรกิจแต่อย่างใด ในช่วงปี 2555 - 2557 บริษัทมีการซื้อวัตถุดิบจากผู้จัด
จำาหน่ายเกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบรวมเป็นจำานวน 1 ราย 

วัตถุดิบของบริษัทนั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

วัตถุดิบที่ใช้ในกำรผลิต

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น พริก คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10-20 ของมูลค่า
การจัดซื้อวัตถุดิบรวม, นำ้าตาลคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 10-13 ของมูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบ
รวม, และวัตถุดิบอื่นๆ เช่น กระเทียม, ขิง และตะไคร้ เป็นต้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 20-
30 ของมูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบรวม  วัตถุดิบหลักที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร มีอายุในการเก็บ
รักษาและมีความไม่แน่นอนทั้งด้านปริมาณและราคา บริษัทจึงต้องวางแผนการผลิตและการจัดซื้อให้
มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อรักษาคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ได้มาตรฐาน ดัง
นั้น ในการจัดซื้อวัตถุดิบ บริษัทจึงมีนโยบายในการทำาสัญญาตกลงซื้อขายล่วงหน้ากับเกษตรกร, 
ผู้ผลิต, หรือผู้จัดหาวัตถุดิบ สำาหรับวัตถุดิบหลักที่มีการใช้อย่างสมำ่าเสมอ อาทิ พริก และนำ้าตาล
ทราย มีการกำาหนดปริมาณ ราคา และระยะเวลาการส่งมอบล่วงหน้า ณ วันท่ีทำาสัญญา และมีการ
วางแผนการจัดซ้ือร่วมกันระหว่างผู้ผลิตหรือผู้จัดหาวัตถุดิบกับบริษัท เพ่ือให้สามารถดำาเนินการส่ง
มอบวัตถุดิบที่ได้คุณภาพ ปริมาณ และกำาหนดเวลาตรงตามต้องการ เป็นการลดความเสี่ยงจากการ
จัดหาวัตถุดิบในการผลิตไม่ได้ในบางฤดูกาล รวมทั้งยังเป็นการประกันความสดใหม่ของวัตถุดิบที่จะ
เข้าสู่กระบวนการผลิตอีกด้วย 

บรรจุภัณฑ์
บริษัทมีการจัดซ้ือบรรจุภัณฑ์ท้ังในประเทศและต่างประเทศ การจัดซ้ือคิดเป็นสัดส่วนประมาณ

ร้อยละ 33.60 และ 35.15 ของมูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบรวมในปี 2556 - 2557 โดยส่วนใหญ่เป็นการ
สั่งซื้อจากผู้ผลิตในประเทศ 

สินค้ำเพื่อจ�ำหน่ำย

นอกจากวัตถุดิบที่จัดซื้อมาเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าแล้ว บริษัทยังมีการจัดซื้อสิน
ค้าสำาเร็จ รูปและกึ่งสำาเร็จรูปบางประเภทเพื่อนำาจำาหน่ายในลักษณะของการซื้อมาขายไป ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นการจำาหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัทเอง และมีการจำาหน่ายภายใต้ตราสินค้าของลูกค้าและผู้
ขายบ้างเล็กน้อย สินค้าดังกล่าว ได้แก่ ผักและผลไม้กระป๋อง, ของแห้งและของดองต่างๆ, บะหมี่กึ่ง
สำาเร็จรูป, เส้นหมี่ และวุ้นเส้น เป็นต้น  โดยมูลค่าการซื้อของกลุ่มสินค้าเพื่อจำาหน่ายนี้คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 18.47 และร้อยละ 21.84 ของมูลค่าการจัดซื้อวัตถุดิบรวมในปี 2556 และ 2557

มูลค่ำกำรสั่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้ำเพื่อจ�ำหน่ำย ปี 2555 - 2557

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 138.61 43.62 175.21 47.92 165.79 43.01

บรรจุภัณฑ์ 106.22 33.42 122.85 33.60 135.46 35.15

สินค้าสำาเร็จรูปและกึ่งสำาเร็จรูปเพื่อจำาหน่าย 72.97 22.96 67.54 18.47 84.18 21.84

รวม 317.80 100.00 365.60 100.00 385.43 100.00
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริษัทตระหนักถึงความสำาคัญในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี และได้ให้ความ
ร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอัน
เกิดจากการผลิตของบริษัท โดยมลภาวะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของบริษัทได้แก่ นำ้าเสียซึ่ง
เกิดจากการล้างเครื่องจักรและขยะมูลฝอย ในการจัดการกับมลภาวะที่เกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทได้จัดให้
มีระบบบำาบัดนำ้าเสียโดยการนำานำ้าเสียไปทำาการดักเศษขยะและไขมัน เติมอากาศและปรับค่าความเป็น 
กรด-ด่าง ก่อนลำาเลียงปล่อยสู่บ่อบำาบัดส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง โดยนำา้เสียท่ีผ่าน
กระบวนการบำาบัดดังกล่าว จะได้รับการตรวจสอบจากบริษัท โกลบอล ยูทิลิต้ี เซอร์วิส จำากัด ซ่ึงเป็น
ตัวแทนของการนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังในการทำาหน้าที่เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพของนำ้า
เสียที่ผ่านกระบวนการบำาบัดของบริษัททุกเดือน

ของเสียประเภทขยะ บริษัทจะทำาการเก็บรวบรวมและว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจำากัด ชาลี รีไซเค้ิล 
เข้ามาขนขยะมูลฝอยและขยะทั่วไปทุกวัน เพื่อนำาไปคัดแยกหรือนำาไปทิ้ง ณ สถานที่ทิ้ง โดยไม่มีผล 
กระทบต่อบุคคลภายนอก และเป็นสถานที่ทิ้งที่ไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การ
นิคมอุตสาหกรรมจะเป็นผู้ทำาการตรวจสอบการทิ้งขยะในแต่ละเดือน และตรวจสอบการกำาจัดขยะของ
โรงงานซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตำาบลแหลมฉบัง

บริษัทดำาเนินการตรวจประเมินผลสิ่งแวดล้อมในการทำางาน ซึ่งประกอบด้วยแสง เสียง 
ความร้อน และสารเคมีให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำาหนด 
รวมถึงการแจกอุปกรณ์ป้องกันให้แก่พนักงาน เช่น ชุดแต่งกาย รองเท้า และถุงมือ สำาหรับป้องกัน
ความร้อน และปลั๊กอุดหูลดเสียง (Ear Plugs) สำาหรับบริเวณที่มีระดับเสียงซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพ เป็นต้น โดยบริษัทได้ว่าจ้างให้บริษัท ซี. อี. เอ็ม. เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำากัด เข้ามาทำา
การตรวจสอบและจัดทำารายงานการตรวจวัดระดับความเข้มของแสง, ความดังของเสียง, ระดับความ
ร้อนและคุณภาพของอากาศในโรงงานของบริษัททุก 1 ปี โดยผลการตรวจวัดในเดือนมิถุนายน 2556 
พบว่าบริษัทมีสภาวะแวดล้อมในการทำางานอยู่ในระดับที่ปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน

บริษัทไม่เคยมีข้อพิพาทหรือถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ไม่เคยได้รับการตักเตือนหรือปรับจากหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม ได้แก่  
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535, พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสิ่งแวดล้อม พ.ค. 2535 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และที่ผ่านมาบริษัทได้รับการต่ออายุใบอนุญาตโรงงาน
จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมาโดยตลอดตั้งแต่เปิดกิจการ โดยในเดือนกันยายน 2555 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้อนุญาตการต่ออายุใบอนุญาตโรงงานแล้วจนถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2559
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ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน

เน่ืองจากบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทเคร่ืองปรุงรส, เคร่ืองประกอบ
อาหาร, เครื่องดื่ม และอาหารสำาเร็จรูปและกึ่งสำาเร็จรูปต่าง ๆ เพื่อการส่งออก โดยในปี 2556 และปี 2557 
บริษัทมีรายได้จากการส่งออกเท่ากับ 607.74 ล้านบาท และ 733.71 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.85 และ 
99.83 ของรายได้จากการขายของบริษัทตามลำาดับ โดยในการกำาหนดราคาสินค้ากับลูกค้านั้น บริษัท
กำาหนดราคาสินค้าเป็นเงินสกุลเงินยูโร สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ และสกุลเงินบาท คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อย
ละ 72.37, 11.38, และ 16.25 ของรายได้จากการขายของบริษัท  สำาหรับการส่ังซ้ือวัตถุดิบน้ัน บริษัทมีการ
จ่ายชำาระด้วยสกุลเงินบาทเป็นหลัก และมีการนำาเข้าบางส่วน ซึ่งการนำาเข้าวัตถุดิบน้ีบริษัทมีการจ่ายชำาระเป็น
เงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐเป็นหลัก ดังน้ัน บริษัทจึงมีความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนในระดับ
สูง ในกรณีที่อัตราแลกเปล่ียนระหว่างสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศมีความผันผวนมาก จะส่งผลให้
บริษัทได้รับผลกระทบที่มีนัยสำาคัญต่อรายได้และอัตรากำาไรของบริษัทเมื่อคิดเป็นสกุลเงินบาทหากบริษัทไม่
สามารถปรับราคาขายสินค้าได้ตามการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ โดย
อาจเกิดผลกำาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทำาการบันทึกบัญชีซื้อ
หรือขายสินค้าและวันที่ทำาการรับหรือจ่ายชำาระมีความแตกต่างกัน 

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผู้บริหารของบริษัทได้
ติดตามการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดเพ่ือประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่าง ๆ ในการกำาหนดราคาขายสินค้า  เพื่อกำาหนดราคาขายสินค้าให้สะท้อนกับอัตรา
แลกเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลา และมีการลดความเส่ียงจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียนด้วยการเปิดบัญชี
เงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit Account: FCD)  นอกจากนี้ บริษัทได้มีการเจรจา
กับคู่ค้าบางรายเพื่อขอกำาหนดราคาขายสินค้าเป็นสกุลเงินบาทโดยเริ่มตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2556 

สำาหรับการขายสินค้าในส่วนของเงินตราสกุลต่างประเทศที่ยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนนั้น บริษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงโดยการทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า (Forward Contract) โดยเมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 5 จาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่กำาหนดไว้ ผู้บริหารจะพิจารณาทำาสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในสัดส่วน   
ร้อยละ 50 ของมูลค่าคำาส่ังซ้ือจากลูกค้า และในกรณีท่ีอัตราแลกเปล่ียนมีการเปล่ียนแปลงไปเกินกว่าร้อย
ละ 5 จากอัตราแลกเปลี่ยนที่กำาหนดไว้ ผู้บริหารจะพิจารณาทำาสัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าใน
สัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าคำาสั่งซื้อจากลูกค้าในช่วงเวลานั้น ๆ ซึ่งขึ้นกับดุลยพินิจของผู้บริหารและเป็น
ไปตามนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  โดยจะมีการสอบทานความเพียงพอของนโยบายการ
ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินของบริษัททุกสิ้นปี ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายในการเก็งกำาไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน

ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทได้แก่สินค้าในภาคเกษตรกรรมซึ่งปริมาณผลผลิตข้ึน
อยู่กับสภาพภูมิอากาศและฤดูกาล ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่ง
บริษัทได้ทำาการลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยการประมาณการปริมาณวัตถุดิบที่จะต้องใช้ล่วงหน้าในระยะเวลา 1 
ปี และพิจารณาจัดทำาสัญญาการจัดหาวัตถุดิบกับผู้ผลิตหรือผู้จัดจำาหน่ายวัตถุดิบหลักของบริษัทอันได้แก่ 
พริกและนำ้าตาล ซึ่งมีมูลค่าการซื้อเป็นสัดส่วนเท่ากับประมาณร้อยละ 50 ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการ

ปัจจัยควำมเสี่ยง
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ผลิตของบริษัท หรือเท่ากับร้อยละ 10-15 ของมูลค่าการซื้อวัตถุดิบและสินค้ารวมของบริษัท 

บริษัทมีการทำาสัญญากับผู้ผลิตและผู้จัดหาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเพื่อเป็นการป้องกันการ
ขาดแคลนวัตถุดิบ และการกระจายการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิตหรือผู้จัดหาวัตถุดิบหลายราย ทั้งที่เป็นผู้
ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผู้ผลิตและผู้จัดหาวัตถุดิบรายใด
รายหนึ่ง อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายการสั่งซื้อกับผู้ผลิตและผู้จัดหาวัตถุดิบรายเดิมที่ยังคงสามารถจัดหา
วัตถุดิบที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่บริษัทกำาหนดอย่างสมำ่าเสมอเพ่ือเป็นการสร้างพันธมิตรทางการค้า 
และมีการวางแผนการจัดซื้อร่วมกันระหว่างผู้ผลิตและผู้จัดหาวัตถุดิบกับบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ผลิตและผู้
จัดหาวัตถุดิบจะสามารถดำาเนินการส่งมอบวัตถุดิบได้ตรงตามต้องการ

ควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของรำคำวัตถุดิบหลัก

นำ้าตาลทรายและพริกนับเป็นวัตถุดิบหลักที่สำาคัญของบริษัทในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปรุง
อาหารซึ่งเป็นสินค้าหลักของบริษัท โดยราคาของพริกนั้นขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตในแต่ละช่วงฤดูกาล 
รวมถึงอุปสงค์และอุปทานภายในตลาด ส่วนนำ้าตาลทรายนั้น ราคาจำาหน่ายนำ้าตาลทรายภายในประเทศได้
ถูกควบคุมภายใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้าและบริการปี 2542 ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของราคาของพริกและนำ้าตาล ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่มีนัยสำาคัญต่อรายได้และอัตรากำาไรของบริษัท  
หากบริษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าได้ตามการปรับตัวขึ้นของราคาวัตถุดิบดังกล่าว 

เพ่ือเป็นการลดผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าว บริษัทจึงมีนโยบายในการทำาสัญญาส่ังซ้ือกับ
ผู้ผลิตและผู้จัดหาวัตถุดิบ โดยมีการกำาหนดราคาซื้อขายล่วงหน้า ณ วันที่ทำาสัญญา และใช้นโยบายในการ 
กำาหนดราคาของสินค้าโดยพิจารณาจากต้นทุนขายของบริษัท ประกอบกับการทำาวิจัยและพัฒนาด้านการ
ลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบดังกล่าว

ควำมเสี่ยงจำกมำตรกำรและอุปสรรคทำงกำรค้ำจำกประเทศผู้น�ำเข้ำ

เน่ืองจากกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทได้แก่ กลุ่มประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นกลุ่มประเทศท่ี
มีระเบียบมาตรฐานท่ีสูงไม่ว่าจะท้ังทางด้านสาธารณสุข คุณภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และส่ิงแวดล้อม 
ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงที่จะถูกกีดกันทางการค้าจากมาตรการและอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี 
(Non-Tariff Measures and Non-Tariff Barriers: NTMs) ของประเทศผู้นำาเข้าดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับสุข
อนามัยและความปลอดภัยของสินค้า เช่น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ (Allergens), ยาฆ่าแมลง 
(Pesticide), การปนเปื้อน (Contaminant) และมาตรฐานฉลากสินค้า (Labeling standard) เป็นต้น

บริษัทมีการศึกษาข้อมูลและติดตามการบังคับใช้กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าของประเทศ
ต่าง ๆ ท้ังจากการติดตามข่าวสารและการติดต่อหน่วยงานราชการ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้ประกอบการซึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัท โดยบริษัทได้มีการกำาหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว
ไว้อย่างชัดเจน เพื่อทำาหน้าที่รวบรวมข้อมูลและแจ้งต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ในบริษัท ส่งผลให้บริษัทมี
กระบวนการติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพสินค้าเพ่ือให้สอดคล้องต่อ
การบังคับใช้กฎระเบียบหรือมาตรการต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังได้กระจายความเส่ียงโดยการสร้างฐาน
ลูกค้าในหลาย ๆ ประเทศ เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากการบังคับใช้กฎระเบียบหรือมาตรการทางการค้าใน
ประเทศใดประเทศหนึ่ง
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ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ำรำยใหญ่หรือน้อยรำย

บริษัทมีการจำาหน่ายสู่ผู้บริโภคชาวต่างชาติโดยผ่านทางผู้นำาเข้าและผู้จัดจำาหน่ายต่างชาติใน
ประเทศต่าง ๆ ซ่ึงนำาเข้าสินค้าเพ่ือจำาหน่ายท้ังส่งและปลีกให้แก่ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้า
ต่าง ๆ รวมถึงการจำาหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของตนเพื่อจำาหน่ายสินค้าให้แก่ผู้บริโภค  บริษัทมีลูกค้า
รายใหญ่ 2 ราย ซึ่งเป็นผู้นำาเข้าและผู้จัดจำาหน่ายสินค้ารายใหญ่ในทวีปยุโรป โดยบริษัทมีการจำาหน่ายสินค้า
ให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ทั้ง 2 รายนี้คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 45.72 ในปี 2556 และร้อยละ 44.90 ในปี 
2557 ตามลำาดับ ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นผู้จัดจำาหน่ายในทวีป
ยุโรปดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้าประจำาท่ีมีการติดต่อซ้ือขายมาเป็นระยะเวลานานกว่า 
10 ปี และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการรักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและการ
ให้บริการของบริษัท ส่งผลบริษัทเช่ือม่ันว่าจะยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าประจำาของบริษัทอย่างต่อเน่ือง
ต่อไป บริษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ โดยบริษัทมีนโยบายในการขยาย
ลูกค้าใหม่ เพื่อกระจายฐานลูกค้าของบริษัทและยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมในการที่จะพัฒนา
สินค้าใหม่อีกด้วย

ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำไปยังกลุ่มประเทศยุโรป

บริษัทมีความเสี่ยงจากการจำาหน่ายสินค้าให้แก่ประเทศใดประเทศหนึ่งในสัดส่วนที่สูง ในปี 2555-
2557 บริษัทมีการจำาหน่ายสินค้ายังทวีปยุโรปเป็นหลัก คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 75 ของรายได้จาก
การขายรวม ซ่ึงในกรณีท่ีประเทศคู่ค้าหลักประสบปัญหาหรือมีนโยบายลดความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง
ประเทศกับประเทศไทยลง ก็อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศดังกล่าวได้ตามปกติ 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าในกลุ่มอาหารซึ่งนับเป็นปัจจัย 4 ที่มีความจำาเป็นในชีวิต
ประจำาวัน อีกทั้งยังมีความหลากหลายและครอบคลุมได้ทุกความต้องการด้านอาหารของลูกค้า จึงส่งผล
ให้สินค้าของบริษัทอยู่ในกลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าประเทศคู่ค้าจะ
ประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจก็ตาม สำาหรับความเสี่ยงจากนโยบายการค้าระหว่างประเทศนั้น ที่ผ่านมากลุ่ม
ประเทศยุโรปมีการกีดกันทางการค้าจากมาตรการและอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Measures 
and Non-Tariff Barriers: NTMs) ซึ่งบริษัทก็ได้จัดให้มีการติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาคุณภาพ
สินค้าให้สอดคล้องต่อการบังคับใช้กฎระเบียบหรือมาตรการต่าง ๆ อยู่แล้ว

ควำมเสี่ยงจำกกำรมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อกำรก�ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน

กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือครอบครัวจันทรัชซึ่งยังเป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มีอำานาจลงนามของ
บริษัทด้วย จึงทำาให้กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ดังกล่าวเป็นผู้มีอำานาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงใน
การลงมติที่สำาคัญได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการหรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียง
ส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้นในเรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำาหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 
4 ของจำานวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลการบริหารของผู้ถือหุ้นใหญ่ได้

อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการรวม 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่ละคณะมีการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่อย่างชัดเจน ทำาให้ระบบการทำา
งานของบริษัทมีความเป็นมาตรฐานและสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย อีกทั้งโครงสร้างคณะกรรมการของ
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บริษัทยังประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นจำานวน 6 ท่านจากจำานวนกรรมการรวมทั้งหมด 10 ท่าน และมี
คณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน  ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ  
ทำาให้สามารถสอบทานการทำางานของบริษัทให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถถ่วงดุลอำานาจใน
การนำาเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่จะพิจารณาเข้าสู่การประชุมผู้ถือหุ้นได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนั้นแล้ว กลุ่มบริษัท
ได้มีระเบียบปฏิบัติกรณีที่มีการทำารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุม
ในกิจการ รวมทั้งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอำานาจอนุมัติในการทำารายการนั้น ๆ  
ทำาให้สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกด้วย
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ทรัพย์สินถำวรหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีทรัพย์สินถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี้

รำยกำร ลักษณะ

กรรมสิทธิ์

มูลค่ำสุทธิ 

(ล้ำนบำท)

ภำระผูกพัน

1. ที่ดินเปล่า โฉนดเลขที่ 18436 18440 18441 นิคม
อุตสาหกรรม อมตะซิตี้ ตำาบลมาบยางพร อำาเภอ
ปลวกแดง จังหวัดระยอง พื้นที่ 12 ไร่    3 งาน 2.8 
ตารางวา

เจ้าของ 35.82 ที่ดินถูกจดจำานองเพื่อคำ้าประกันวงเงินกู้ยืม 

ระยะยาว 19 ล้านบาทกับสถาบันการเงิน

2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร                

- ที่ตั้งอาคาร : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง    เขต
อุตสาหกรรมส่งออก แปลงหมายเลข 1E-7 ที่ดิน
เนื้อที่  6 ไร่ 3 งาน 61.93 ตารางวา        

- อาคารสำานักงานและโรงงานรวม  2 อาคาร

เช่า

เจ้าของ

-

19.72

- สัญญาเช่าอายุ 30 ปี มีภาระผูกพัน     

ภายใต้สัญญาวงเงินสินเชื่อระยะสั้น 

3. เครื่องจักรและอุปกรณ์ เจ้าของ 23.54 - ไม่มี -

4. เครื่องใช้สำานักงาน เจ้าของ 3.85 - ไม่มี -

5. ยานพาหนะ เจ้าของ 4.66 ภายใต้สัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงิน

6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง เจ้าของ 3.72 - ไม่มี -

รวม 91.31

บริษัทมีการทำาประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (แบบระบุภัย) ที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของ
บริษัท ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) รวมตัวอาคารอื่นๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เป็นต้น 
เฟอร์นิเจอร์ สต๊อกสินค้า เครื่องจักรและอุปกรณ์ส่วนควบต่าง ๆ ทุนประกันภัย 194 ล้านบาท นอกจากนี้ 
บริษัทได้มีการทำาประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก ทุนประกันภัย 82.11 ล้านบาท  รวมเป็นทุนประกันภัยทั้งสิ้น 
276.11 ล้านบาท ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี เริ่มวันที่ 22 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2558

ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
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รำยละเอียดของสัญญำที่ส�ำคัญ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557

สัญญำเช่ำที่ดิน

คู่สัญญำ ระยะเวลำ รำยละเอียด

การนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย 

30 ปี   

(15 มีนาคม 

2543 – 14 

มีนาคม 2573) 

ทรัพย์สินทีเ่ช่ำ :  ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมส่งออกแหลมฉบัง  

แปลงหมายเลข 1E-7 เนื้อที่ ประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 61.93 ตารางวา         

ตำาบลทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อก่อสร้างอาคารโรงงานและ

ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตซอสพริก นำ้าจิ้มไก่

อัตรำค่ำเช่ำ :  อัตราค่าเช่าปีแรกระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2543 

ถึง 14 มีนาคม 2544 เท่ากับ 165,000 บาท/ปี/ไร่ หรือคิดเป็น 

1.14 ล้านบาท/ ปี โดยผู้ให้เช่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าได้

ทุก ๆ ระยะสิบปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตราค่าเช่าในขณะ

นั้น ปัจจุบันอัตราค่าเช่าเท่ากับ 181,500 บาท/ปี/ไร่ ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2557 

กำรต่อสัญญำ : ในปีสุดท้ายก่อนสัญญานี้จะสิ้นสุดไม่น้อยกว่า   

6 เดือน หากผู้เช่าประสงค์จะเช่าที่ดินต่อไปอีก 20 ปี ผู้เช่าต้อง  

แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบ และผู้ให้ 

เช่าจะพิจารณาให้เช่าต่อไปตามอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่ผู้ให้เช่าได้

ประกาศกำาหนด 

เงือ่นไขอืน่ : ในกรณีที่หยุดดำาเนินงาน ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่า

ทราบเป็นหนังสือภายใน 3 เดือนนับแต่วันหยุดดำาเนินงาน แต่การ

หยุดดำาเนินงานเพื่อโอนกิจการหรือโอนสิทธิครอบครองในที่ดินที่

เช่า ต้องแจ้งให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 30 วัน

ก่อนวันโอน
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สัญญำเงินกู้ระยะยำว

คู่สัญญำ สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง

วันท�ำสัญญำ 10 ตุลาคม 2555

จ�ำนวนเงิน 19,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ เพื่อซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

กำรช�ำระคืนเงินกู้ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 บริษัทชำาระเงินกู้ยืมดังกล่าวจำานวน 10 ล้านบาท ส่วนยอดค้างชำาระที่เหลือ 

บริษัทต้องจ่ายชำาระคืนเงินกู้ยืมรายเดือนงวดละ 0.20 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 ถึง  

เดือนพฤษภาคม 228 

อัตรำดอกเบี้ย MLR ลบด้วยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 ต่อปี

หลักประกัน ที่ดินโฉนดเลขที่ 18436  18440 18441 (ที่ดินในนิคมอุตสาหรรมอมตะซิตี้) ตำาบล มาบยางพร 

อำาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง กรรมสิทธิ์ของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำากัด (มหาชน)

เงือ่นไขอืน่ๆ • ผู้กู้จะไม่ก่อข้อผูกพันหนี้หรือภาระใด ๆ โดยการกู้ยืมจากหรือคำ้าประกันบุคคลใด ๆ จนทำาให้

อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของผู้กู้ โดยคำานวณ

จากหนี้สินรวมหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นในเวลาใด ๆ ในปี 2555 เป็นต้นไป เกินกว่า 2 ต่อ 1 

แต่ทั้งนี้ Debt to Equity Ratio จะต้องไม่ตำ่ากว่าศูนย์

• ในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถดำาเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ผู้กู้     

ลงนามในสัญญาฉบับนี้ (ครบกำาหนดต้นเดือนเมษายน 2557) ผู้ให้กู้ขอสงวนสิทธิ์เรียก    

คืนเงินกู้ยืมทั้งจำานวนได้ทันที

ปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างร่างผังโรงงาน โดยคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จภายในปี 2558  ซึ่ง

จะไม่ทันตามเงื่อนไขอื่นข้อ 2  ข้างต้น ดังนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมาบริษัทได้

ขอแก้ไขเงื่อนไขสัญญาเงินกู้โดยขอยกเลิกเงื่อนไขตามข้อ 2 ข้างต้นที่ระบุว่า “ในกรณีที่ผู้กู้              

ไม่สามารถดำาเนินการก่อสร้างภายในระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ผู้กู้ลงนามในสัญญา

ฉบับนี้ ผู้ให้กู้ขอสงวนสิทธิ์เรียกคืนเงินกู้ยืมทั้งจำานวนได้ทันที" และเงื่อนไขอื่น ๆ ในสัญญา  

เงินกู้ยังคงเดิม ซึ่งสัญญาเงินกู้ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) นี้ได้รับอนุมัติจากธนาคารเรียบร้อยแล้ว 

ในเดือนมีนาคม 2557
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เครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียนในประเทศ

             

ซอสปรุงรส, เครื่องแกงสำาเร็จรูป,  นำ้าผลไม้สำาเร็จรูป,  ผลไม้กระป๋อง, ผักกระป๋อง, กะทิสำาเร็จรูป

                                                   

นำ้าผลไม้สำาเร็จรูป, ผลไม้กระป๋อง,   นำ้าผลไม้สำาเร็จรูป และนำ้าผลไม้แช่แข็ง
ผักกระป๋อง, กะทิสำาเร็จรูป

เครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ

                                 

ซอสปรุงรส, เครื่องแกงสำาเร็จรูป,  นำ้าผลไม้สำาเร็จรูป,  ผลไม้กระป๋อง, ผักกระป๋อง, กะทิสำาเร็จรูป

                                        

 นำ้าโกจิเบอร์รี่                  นำ้ามะพร้าว                 นำ้าว่านหางจระเข้ 

เครื่องหมำยทำงกำรค้ำ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้าน
ลบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ และบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจ
มีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มีจำานวนสูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท 
และคดีที่กระทบต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ แต่ไม่สามารถประเมินผลกระทบ
เป็นตัวเลขได้ และคดีที่มิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษัท

ข้อพิพำททำงกฎหมำย
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บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำาระแล้วเท่ากับ 175 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำานวน 350       
ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หุ้นสามัญทั้งจำานวนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2558 ดังนี้

รำยชือ่ผู้ถือหุ้น จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

1. นางสร้อยเพชร จันทรัช 75,090,000 21.45

2. นายวัฒนา จันทรัช 57,350,400 16.39

3. นางสาววาสนา จันทรัช 50,859,800 14.53

4. นายจิตติพร จันทรัช 24,500,500 7.00

5. นายคเชนทร์ เบญจกุล 7,515,000 2.15

6. นายนุชา สีบุญเรือง 4,000,000 1.14

7. เด็กหญิงทรินนิตี้ จันทรัช 3,500,000 1.00

8. เด็กหญิงทรีทัญญ่า จันทรัช 3,500,000 1.00

9. นายสนิท ดุษฎีโหนด 2,767,700 0.79

10. ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล 2,700,000 0.77

กลุ่มผู้ถือหุ้นครอบครัวจันทรัชรวมถือหุ้นร้อยละ 62.51 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท ซึ่งโดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการ และการดำาเนินงานของบริษัทอย่างมี
นัยสำาคัญ

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำารองตามกฎหมาย และเงินสำารองต่าง ๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม 
บริษัทอาจกำาหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำาเป็น
ในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำาเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน
ของบริษัท

ท้ังน้ี มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำาเสนอเพ่ือขออนุมัติจาก
ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำานาจอนุมัติให้จ่าย

เงินปันผลระหว่างกาลได้ และจะดำาเนินการรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมต่อไป

โครงสร้ำงเงินทุน
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รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปันผลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2557

รำยชือ่ผู้ถือหุ้น ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557

กำาไรสุทธิ (บาท) 39.94 8.87 86.20

จำานวนหุ้น (ล้านหุ้น) 10 280 350

เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) 3.98 0.1117 -

รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท) 39.84 31.30 -

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำาไรสุทธิ (%) 100 353 -



              คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)

    คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง          คณะกรรมการบริหาร (Executive Board)                 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee)

               กรรมการผู้จัดการ (Managing Director)        ส่วนตรวจสอบภายใน (Internal Auditor)

                คุณจิตติพร จันทรัช        บริษัท แอ็คเคาน์ติ้ง สเปเชียลสิสท์ จำากัด  

                        เลขาคณะกรรมการตรวจสอบ

                 คุณฐิติรัตน์ ไชยวงค์ษา   
          สำานักกรรมการผู้จัดการ               รองกรรมการผู้จัดการ (Deputy Managing Director)
         คุณพิชญดา ศศิวงศ์ภักดี                      คุณวาสนา จันทรัช

    สายงานทั่วไป          สายงานการตลาดและขาย   สายงานการบัญชีและการเงิน    สายงานโรงงาน
          คุณวาสนา สร้อยพลาย                    คุณธัญญาพร กิจรุ่งเรืองศรี                  คุณพิชญดา ศศิวงศ์ภักดี  คุณเกษร มาศเมฆ 

      เทคโนโลยี       ควบคุม           จัดซื้อ          บุคคล            วิจัยและ         ต่าง                             บัญชี          การเงิน          คลัง         ผลิต      ควบคุม      ช่าง

     สารสนเทศ   เอกสาร                พัฒนา       ประเทศ                สินค้า     คุณภาพ   
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โครงสร้ำงกำรจัดกำร
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โครงสร้ำงคณะกรรมกำร

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่  คณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการและผู้
บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหา
ชนจำากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาต
และการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 ทุกประการ โดยโครงสร้างการ
จัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.  คณะกรรมกำรบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัทมีจำานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย

รำยชือ่ ต�ำแหน่ง

1. นายบรรพต หงษ์ทอง1) ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

2. นายวัฒนา จันทรัช1) รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

3. นางสร้อยเพชร จันทรัช1) กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร

4. นายจิตติพร จันทรัช กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

5. นางสาววาสนา จันทรัช กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ

6. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์1) กรรมการ / กรรมการอิสระ

7. นายสุดใจ นิโลดม1) กรรมการ / กรรมการอิสระ

8. นายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร1) กรรมการ / กรรมการอิสระ

9. นายประกิจ ประจนปัจจนึก1) กรรมการ / กรรมการอิสระ

10. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล1) กรรมการ / กรรมการอิสระ

นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภักดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
หมายเหตุ   1)  ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2556 ได้มีมติแต่งต้ังกรรมการบริษัทเพ่ิมเติมจำานวน 8 ท่าน

2) ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ได้มีมติแปรสภาพจากบริษัทจำากัดเป็น
บริษัทมหาชนจำากัด และแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริษัทชุดใหม่ โดยมีวาระดำารงตำาแหน่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 
2556 เป็นต้นไป

กรรมกำรผู้มีอ�ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท

นายจิตติพร จันทรัช, นางสาววาสนา จันทรัช, นายวัฒนา จันทรัช, นางสร้อยเพชร จันทรัช  
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท

ในการประชุมสามัญประจำาปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องพ้นจากตำาแหน่งตามวาระอย่างน้อยจำานวน
หนึ่งในสามโดยให้กรรมการที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่ง
ตามวาระด้วยเหตุนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย  
วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสรุปอำานาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่สำาคัญได้ดังนี้

1. มีอำานาจ หน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. กำาหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท
3. ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายที่สำาคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมายทั้งทางด้านการดำาเนินธุรกิจ   

การบริหารทรัพย์สิน การเงิน การระดมทุน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทั้ง
ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติตามแผนงานที่กำาหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. พิจารณากลั่นกรองรายการที่ต้องนำาเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี
วาระหลักในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปี ดังนี้
• พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำาเนินการของบริษัท
• พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน
• พิจารณาจัดสรรเงินกำาไรบริษัท
• เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ
• เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและกำาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
• พิจารณารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนท่ีต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น
• เรื่องอื่น ๆ

5. จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้
เสียหรือผู้ลงทุนทั่วไปอย่างถูกต้อง ทันการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายกำาหนด

6. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สำาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานกำากับและตรวจ
สอบภายใน รวมทั้งผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษาฝ่ายต่าง ๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กำาหนดแนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำาคัญ 

7. กำาหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสมจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ

8. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของ
บริษัท 

9. จัดให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดับสูงของบริษัทข้ึนมาทดแทนอย่างต่อเน่ือง (Succession Plan) 
10. พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้ง 

กำากับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูง
11. แต่งต้ังกรรมการตรวจสอบ  และให้ความเห็นชอบเก่ียวกับอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ
12. พิจารณากำาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอำานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร กรรมการ

ผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหาร   กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ที่แต่งตั้งเพื่อช่วยเหลือ
และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท การมอบอำานาจตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ที่
กำาหนดน้ันต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำานาจที่ทำาให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ และ
คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีส่วนได้เสียหรือมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทำากับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ

ท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว 
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13.  พิจารณากำาหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำานาจผูกพันบริษัทได้ 
14.  แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระทำาการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะ  

กรรมการบริษัท ทั้งนี้ การมอบอำานาจดังกล่าวผู้ได้รับมอบอำานาจนั้นต้องไม่มีอำานาจอนุมัติรายการที่
บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่
กำาหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจ
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้ จะกระทำาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี้ กำาหนดให้รายการที่
กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือ
บริษัทย่อย ให้กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น 

• เรื่องที่กฎหมายกำาหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• การทำารายการที่กรรมการมีส่วนได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

ระบุให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• ในกรณีดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

• การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญให้แก่บุคคลอื่น
• การทำา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำาคัญ
• การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี 

วัตถุประสงค์จะแบ่งกำาไรขาดทุนกัน
• การออกหุ้นใหม่เพื่อชำาระแก่เจ้าหนี้ของบริษัทตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
• การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจำานวนหุ้น หรือลดมูลค่าหุ้น
• การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบหรือเลิกบริษัท 
• เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายกำาหนด
เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการ

ซึ่งมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากนี้ คณะ
กรรมการยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกำากับดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎ
เกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับธุรกิจของบริษัท

2.  คณะกรรมกำรบริหำร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริหารมีจำานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

รำยชือ่ ต�ำแหน่ง

1. นายวัฒนา จันทรัช ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสร้อยเพชร จันทรัช รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายจิตติพร จันทรัช กรรมการผู้จัดการ

4. นางสาววาสนา จันทรัช รองกรรมการผู้จัดการ

5. นางสาวเกษร มาศเมฆ กรรมการบริหาร

6. นางสาววาสนา สร้อยพลาย กรรมการบริหาร

7. นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภักดี กรรมการบริหาร
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วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริษัท

กรรมการบริหารมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี นับต้ังแต่วันท่ีได้รับแต่งต้ัง กรรมการบริหารซ่ึงออก
จากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำารงตำาแหน่งใหม่ได้

ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมการบริหารมีอำานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการดำาเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กำาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำานาจ 
การบริหารต่าง ๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดำาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมัติและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำาเนิน
งานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการ กำาหนด โดยสรุป อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำาคัญได้ดังนี้ 

1. มีอำานาจตัดสินใจในเรื่องการดำาเนินงานที่สำาคัญของบริษัท โดยกำาหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาด
ของกิจการ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอำานาจที่ได้รับมอบหมาย รวม
ถึงการกำากับดูแลการดำาเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้าและต้องรับผิดชอบต่อ 
คณะกรรมการบริษัท

2. พิจารณาเร่ืองการลงทุนขยายงานรวมถึงการซ้ือขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพ่ือเสนอต่อคณะ
กรรมการบริษัท

3. มีอำานาจกระทำาการและแสดงตนเป็นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อกิจการ

4. พิจารณาเรื่องการระดมทุนของบริษัทเพื่อนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
5. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตั้งคณะทำางาน และ/หรือบุคคลใด ๆ เพื่อทำาหน้าที่กลั่นกรองงานที่นำา

เสนอต่อคณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำาเนินงานใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหาร หรือเพื่อให้ดำาเนินการใด ๆ แทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริหารภายในขอบเขตแห่ง อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้

6. อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงานของกิจการ
7. ดำาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
8. พิจารณาอนุมัติแผนการปฏิบัติงานของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติคำาขอจากฝ่าย

งานต่าง ๆ ของบริษัทที่เกินอำานาจสั่งการของฝ่ายงานนั้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบอำานาจอนุมัติ
ของบริษัทหรือตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

9. มีอำานาจอนุมัติการดำาเนินงานเพื่อธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและ/หรือสินค้าอันเป็นปกติธุระของ
บริษัทในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท และอนุมัติการทำาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอื่นในวงเงิน
ไม่เกิน 30 ล้านบาท และอนุมัติการทำาธุรกรรมทางการเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท หากเกินจำานวนที่
สามารถอนุมัติได้ ให้นำาเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

10. ดำาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

การมอบหมายอำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร   ผู้ได้รับมอบอำานาจต้อง
ไม่มีอำานาจอนุมัติรายการที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความ
หมายตามที่กำาหนดไว้ในประกาศของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะ
ดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการ  
ดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการ 
ดำาเนินธุรกรรมการค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา
อนุมัติไว้    
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3  คณะกรรมกำรตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีจำานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รำยชือ่ 1) ต�ำแหน่ง

1. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ 2) ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสุดใจ นิโลดม กรรมการตรวจสอบ

3. นายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร 2) กรรมการตรวจสอบ

4. นายประกิจ ประจนปัจจนึก กรรมการตรวจสอบ

5. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาวฐิติรัตน์ ไชยวงค์ษา เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมายเหตุ 1) กรรมการตรวจสอบทั้ง 5 ท่าน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2556 

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ได้มีมติแปร
สภาพจากบริษัทจำากัดเป็นบริษัทมหาชนจำากัด และแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ โดยมีวาระดำารงตำาแหน่งเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2556 เป็นต้นไป
2) กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้งกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำารงตำาแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตอุืน่ใดนอกจากถงึคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแตง่ตัง้บคุคลทีม่คีณุสมบตัิ
ครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด โดย
บุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี โดย
ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและผู้บริหารท่ีรับผิดชอบในการจัดทำารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาส
และประจำาปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบัญชีให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการ
ใดท่ีเห็นว่าจำาเป็นและเป็นเร่ืองสำาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ท่ีมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน 
นอกจากนี้ พิจารณาความเป็นอิสระของสำานักตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็น
บุคคลภายนอก ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้บริหารสูงสุด
ของสำานักตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งต้ังบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพ่ือทำาหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท 
รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีโดยคำานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของ
ทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่
ได้รับมอบหมายให้ทำาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

5. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย     
ปีละ 1 ครั้ง

6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตาม
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กฎหมาย ประกาศ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำากับตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล 
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

7.   พิจารณารายการได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัท ซ่ึงมีขนาดรายการท่ีต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามที่กำาหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรพัย์ และหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และคณะกรรมการกำากับตลาดทุน

8.   อนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบัติงานของ    
สำานักตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก

9.   ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติ
10.  จัดทำารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปีของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย   
ดังต่อไปนี้
• ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
• ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
• ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• จำานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
• ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎบัตร
• รายงานอ่ืนท่ีเห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนท่ัวไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
11.   รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
12.  ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการ 

กระทำาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท คณะ
กรรมการตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร  รายการหรือการกระทำาดังกล่าว ได้แก่
• รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
• การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำาคัญในระบบการควบคุมภายใน
• การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
13.  ดำาเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีพบพฤติกรรม

อันควรสงสัยว่ากรรมการผู้จัดการหรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทได้กระทำา
ความผิดตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานผลการ 
ตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบ
บัญชีทราบภายในเวลา 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี

14.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย
15.  ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

บริษัทโดยตรงตามขอบเขตอำานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการ
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     บริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำาเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อบุคคลภายนอก ซึ่งหมายรวม
ถึง ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสีย และบุคคลภายนอก

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตอำานาจหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำานาจเรียกสั่งการให้ฝ่าย
จัดการ หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็นร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็น
ว่าเกี่ยวข้องและจำาเป็น นอกจากนั้น ในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอำานาจหน้าที่ของข้อบังคับฉบับนี้ คณะ
กรรมการตรวจสอบอาจขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่น ๆ หากเห็นว่ามีความ 
จำาเป็นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมด

4  คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงมีจำานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย

รำยชือ่ ต�ำแหน่ง

1. นายวัฒนา จันทรัช ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. นายจิตติพร จันทรัช รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

2. นางสาวเกษร มาศเมฆ กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นางวิภาดา เซนกิซ กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภักดี กรรมการบริหารความเสี่ยง/เลขานุการ

โดยมีนางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภักดี เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 3 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง  กรรมการ
บริหารความเสี่ยงซึ่งออกจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำารงตำาแหน่งใหม่ได้  

ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

1. กำาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัทซึ่ง
ครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่าง ๆ ที่สำาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการ
ลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำาเสนอคณะกรรมการบริษัท
ให้ความเห็นชอบ

2. พัฒนาและทบทวนระบบการจัดการบริหารความเส่ียงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเส่ียงให้สอดคล้องตามนโยบาย
ท่ีกำาหนดไว้อย่างสมำา่เสมอ

3. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสมำ่าเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงและการจัดการกับความเสี่ยงที่
สำาคัญ

4. จัดให้มีคณะทำางานบริหารความเส่ียงตามความจำาเป็น รวมถึงสนับสนุนคณะทำางานบริหารความเส่ียง
ในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำาเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
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กำรประชุมคณะกรรมกำร

ในปี 2557 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยแสดงจำานวน
ครั้งที่ประชุม และแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังตางรางต่อไปนี้

รำยชือ่ คณะกรรมกำรบริษัท
จ�ำนวนครั้งกำรประชุม/
จ�ำนวนครั้งทีเ่ข้ำประชุม

คณะกรรมกำรบริหำร
จ�ำนวนครั้งกำรประชุม/
จ�ำนวนครั้งทีเ่ข้ำประชุม

คณะกรรมกำรตรวจสอบ
จ�ำนวนครั้งกำรประชุม/
จ�ำนวนครั้งทีเ่ข้ำประชุม

1. นายบรรพต หงษ์ทอง 5/5 - -

2. นายวัฒนา จันทรัช 5/5 6/6 -

3. นางสร้อยเพชร จันทรัช 4/5 6/6 -

4. นายจิตติพร จันทรัช 2/5 6/6 -

5. นางสาววาสนา จันทรัช 4/5 6/6 -

6. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ 5/5 - 4/4

7. นายสุดใจ นิโลดม 5/5 - 4/4

8. นายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร 5/5 - 4/4

9. นายประกิจ ประจนปัจจนึก 5/5 - 4/4

10. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล 5/5 - 4/4

ผู้บริหำร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีคณะผู้บริหารจำานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

รำยชือ่ ต�ำแหน่ง

1. นายวัฒนา จันทรัช ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสร้อยเพชร จันทรัช รองประธานกรรมการบริหาร

3. นายจิตติพร จันทรัช กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

4. นางสาววาสนา จันทรัช กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ

5. นางสาววาสนา สร้อยพลาย กรรมการบริหาร / ผู้จัดการสายงานทั่วไป

6. นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภักดี กรรมการบริหาร / ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน

7. นางสาวเกษร มาศเมฆ กรรมการบริหาร / ผู้จัดการสายงานโรงงาน

8. นางสาวธัญญาพร กิจรุ่งเรืองศรี ผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย

ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำร

1. ควบคุมดูแลการดำาเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดำาเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมัติจากคณะ

กรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. มีอำานาจอนุมัติทำาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบและ/หรือสินค้าอันเป็นปกติธุระของบริษัทตามงบ

ประมาณในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และอนุมัติการทำาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอื่นตามงบ
ประมาณในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และอนุมัติการทำาธุรกรรมทางการเงินตามงบประมาณไม่เกิน 
10 ล้านบาท หากเกินจำานวนที่สามารถอนุมัติได้ ให้นำาเสนอเพื่อขออนุมัติต่อประธานกรรมการบริหาร 
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หรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแล้วแต่กรณีและมีอำานาจอนุมัติทำาธุรกรรมต่าง ๆ นอกงบประมาณ 
ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท

4.   มีอำานาจออกคำาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผล
ประโยชน์ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินัยการทำางานภายในองค์กร

5.   มีอำานาจกระทำาการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็น
ประโยชน์ต่อบริษัท

6.   อนุมัติการแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงานของบริษัท
7.   เป็นผู้รับมอบอำานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 

นโยบาย ระเบียบ ข้อกำาหนด คำาสั่ง มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการบริหารทุกประการ

การมอบอำานาจให้แก่กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำานาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผู้จัดการเห็น
ควร  จะไม่รวมถึงอำานาจและ/หรือการมอบอำานาจในการอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วน
ได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อ่ืนใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการ  
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำาหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะ
ต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติรายการดังกล่าวตาม
ข้อบังคับของบริษัทหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการที่เป็นลักษณะการดำาเนินธุรกรรม
การค้าปกติทั่วไปของบริษัทที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติไว้

เลขำนุกำรบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7 /2556 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มี
มติแต่งตั้งนางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภักดี ดำารงตำาแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำาหนดของพระราช
บัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ขอบเขต อ�ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท

1. ให้คำาแนะนำาเบื้องต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆของบริษัทรวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงในข้อกำาหนดที่มีนัยสำาคัญแก่กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถทำางานได้
อย่างราบรื่น และมีข้อมูลในการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิด
ชอบความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต

2. จัดทำาและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้
• ทะเบียนกรรมการ
• หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำาปีของบริษัท
• หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
• รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร

3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่กำากับดูแลบริษัท 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อกำาหนดของหน่วยงานราชการ

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งสำาเนารายงานการ
มีส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วันนับ
แต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น

5. จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและสามารถ      
ตรวจสอบได้

6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้ได้รับทราบสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท
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รำยละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัท

 นำยบรรพต หงษ์ทอง

ตำาแหน่ง       ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ   67 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท M.A. (ECONOMIC DEVELOPMENT) NORTHEASTERN UNIVERSITY

   ปริญญาตรี B.A. (ECONOMICS) NORTHEASTERN UNIVERSITY

การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    0.29 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์  2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  บจ.ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) **

   2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  บมจ.เนชั่นแนลเพาเวอร์ ซัพพลาย **

   2556-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) **

   2556-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  บมจ. ยูนิคอร์ด **

   2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ.ทิพยประกันชีวิต **

   2553-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์ **

   2552-ปัจจุบัน กรรมการ  บจ.เอเวอร์กรีน พลัส **

   2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

   2546 - 2550 ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

   2542 - 2546 อธิบดี  กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

   2541 - 2542 อธิบดี  กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์

   2538 - 2541 อธิบดี  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

   ** บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

   ** บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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 นำยกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์

    

ตำาแหน่ง       ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

อายุ   65 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ  

   University of  Wisconsin, USA

การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program / Audit Committee Program

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์  2556-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  

     บมจ.ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์  **   

   2555-ปัจจุบัน กรรมการ   บมจ.พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ **

   2552-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

     บมจ.หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส **

   2552-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา-กรรมการผู้จัดการใหญ่  กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ **

   2552-2556 กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

     บจ.หลักทรัพย์ สินเอเชีย 

   2550-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.พรีเมียร์ เมโทรบัส **

   2541-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส **

   2541-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.พรีเมียร์ แคปปิตอล (2000) **

   2541-ปัจจุบัน กรรมการ บจ.พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง **

   2541-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ.พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ **

   2541 – 2552 กรรมการผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจการเงิน  กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ 

   2535 – 2541 ตำาแหน่งสุดท้าย ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ 

     บมจ.เงินทุน นวธนกิจ 

   2529 -ปัจจุบัน กรรมการ บจก.ศิระกานต์ **

   2529 – 2535 ตำาแหน่งสุดท้ายผู้อำานวยการกลุ่มสินเชื่อ 

     ธนาคารเชสแมนฮัตตัน สาขากรุงเทพฯ    

   ** บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

   ** บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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 นำยประกิจ ประจนปัจจนึก

 นำยบุญนริศร์ สุวรรณพูล

ตำาแหน่ง       กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

อายุ   68 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท รัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program / Financial Statements for Directors 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    0.09 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์  2548-ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ  มูลนิธิพิทักษ์ประชาชาติ

   2549-ปัจจุบัน ที่ปรึกษา  สมาคมความมั่นคงปลอดภัยแห่งประเทศไทย

   2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

   2547 - 2550 กรรมการ  บมจ. อสมท. 

ตำาแหน่ง       กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

อายุ   61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

   ปริญญาบัตร การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 48  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program

   Financial Statements for Government Executives  (FSG รุ่นที่ 1/2007)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    0.09 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์  2556 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  บมจ.คาราบาวกรุ๊ป **

   2553 - 2556 รองปลัดกระทรวง  กระทรวงพาณิชย์

   2551 - 2553 ผู้ตรวจราชการกระทรวง  กระทรวงพาณิชย์

   2545 - 2551 รองอธิบดี กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์

   2543 - 2545 ผู้อำานวยการสำานักเครื่องหมายการค้า

     กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์

   2541 - 2543 ผู้อำานวยการศูนย์ประสานการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สิน

     ทางปัญญา  กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์

   2542 - 2543 ผู้อำานวยการกองกฎหมายและอุทธรณ์

     กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์

   2540 - 2542 ผู้อำานวยการกองทะเบียนและหนังสือสำาคัญ

     กรมทรัพย์สินทางปัญญา  กระทรวงพาณิชย์

   ** บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

   ** บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  
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 นำยธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร

 นำยสุดใจ นิโลดม

ตำาแหน่ง       กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

อายุ   54 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท การบริหารการเงิน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

   ปริญญาตรี การบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์  2548-ปัจจุบัน กรรมการ  บจ.ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล **

   2550 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บจ.พรีเมียร์แคปปิตอล(2000) 

   2547 – 2549 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน  บจ.พรีเมียร์แคปปิตอล(2000) 

   2545 – 2547 ผู้จัดการทั่วไป  บจ.โกลเบิลลิสซิ่ง 

ตำาแหน่ง       กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

อายุ   53 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

   เนติบัณฑิตไทย สำานักอบรมศึกษา  กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program / Financial Statements for Directors  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์  2552–ปัจจุบัน ทนายความ  สำานักงานส่วนตัว

   2541 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ  บจ.พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส 

   2535 – 2541 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย  บจ.เงินทุนหลักทรัพย์ พรีเมียร์ 

   2533 – 2535 ทนายความ  บจ.เงินทุนหลักทรัพย์ไทยธำารง 

   ** บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

   ** บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
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 นำยวัฒนำ จันทรัช

 นำงสร้อยเพชร จันทรัช

 นำยจิตติพร จันทรัช

ตำาแหน่ง       กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร

อายุ   65 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี Bachelor of Commerce

   University of New Castle N.S.W. Australia

การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program / Director Certification Program 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    21.45 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร ภรรยาคุณวัฒนา จันทรัช และมารดา คุณจิตติพร กับ

      คุณวาสนา จันทรัช

ประสบการณ์  2542 – 2556 ที่ปรึกษา บจ.เอ็กโซติค ฟู้ด   

ตำาแหน่ง       กรรมการ / กรรมการบริหาร / 

   กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ

อายุ   40 ปี

คุณวุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย International School Bangkok

การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    9.00 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร พี่ชายคุณวาสนา จันทรัช และบุตรคุณวัฒนา 

      กับคุณสร้อยเพชร จันทรัช

ประสบการณ์  2542 – 2556 กรรมการผู้จัดการ บจ.เอ็กโซติค ฟู้ด

   2555–ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บจ.ลีฟวิ่งยังเกอร์ **  

 

   ** บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์
   ** บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตำาแหน่ง       รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /

   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

อายุ   65 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี Bachelor of Commerce

   University of New Castle Australia

การอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program  

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    16.39 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร สามี คุณสร้อยเพชร จันทรัช และ บิดาคุณจิตติพร 

      กับคุณวาสนา  จันทรัช

ประสบการณ์  2542 – 2556 ที่ปรึกษา บจ.เอ็กโซติค ฟู้ด   
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 นำงสำว วำสนำ จันทรัช

 นำงสำว วำสนำ สร้อยพลำย

 นำงสำว เกษร มำศเมฆ

ตำาแหน่ง       ผู้จัดการสายงานทั่วไป / กรรมการบริหาร 

อายุ   35 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎกำาแพงเพชร

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์  2548 - 2555 หัวหน้าแผนกควบคุมเอกสาร / ตัวแทนฝ่ายบริษัท 

     บจ.เอ็กโซติค ฟู้ด

ตำาแหน่ง       กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ผู้จัดการสายโรงงาน 

อายุ   37 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์  2545 – 2556 หัวหน้าแผนกปกครอง 

     บจ.เอ็กโซติค ฟู้ด  

   2542 – 2545 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)

     บมจ.สุรพล ฟู้ด 

   ** บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

   ** บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ตำาแหน่ง       กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร

อายุ   34 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท  MBA.entrepreneurship management Babson College, USA

   ปริญญาตรี BBA Marketing  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตร Finance for Non-Finance Director / Director Accreditation Program /

   Owner/President Management 45, Harvard Business School, USA

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    15.67 %

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร น้องสาวคุณจิตติพร จันทรัช และบุตรคุณวัฒนา 

      กับคุณสร้อยเพชร จันทรัช

ประสบการณ์  2542 – 2556 รองกรรมการผู้จัดการ บจ.เอ็กโซติค ฟู้ด  
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 นำงสำว ธัญญำพร กิจรุ่งเรืองศรี

 นำงสำว พิชญดำ ศศิวงศ์ภักดี

  ตำาแหน่ง       ผู้จัดการสายงานการตลาดและขาย

อายุ   35 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท  SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, UNIVERSITY OF LA VERNE, USA

   ปริญญาตรี  GENERAL MANAGEMENT  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์  2553 – 2555 Export Executive บจ.เอ็กโซติค ฟู้ด

   2550 – 2552 Sales Executive Unical Aviation    

  ตำาแหน่ง       กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

   ผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 

อายุ   33 ปี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท การเงิน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   ปริญญาโท การบัญชี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

   ปริญญาตรี การบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท    - ไม่มี -

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - ไม่มี -

ประสบการณ์  2548 – 2555 เจ้าหน้าที่บริหาร 

     สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

   2544 - 2548 ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส     

     บจ.สำานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง 

   ** บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

   ** บริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
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กำรถือครองหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำร

รำยชือ่ ต�ำแหน่ง ณ วันที ่

1 มกรำคม 2557

(หุ้น)

ณ วันที ่

31 ธันวำคม 2557

(หุ้น)

คู่สมรสและ/หรือ 

บุตรทีย่ังไม่

บรรลุนิติภำวะ (หุ้น)

1. นายบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ

2,500,000 1,000,000 -

2. นายวัฒนา จันทรัช รองประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร

52,500,000 52,500,000 -

3. นางสร้อยเพชร จันทรัช กรรมการ/
รองประธานกรรมการบริหาร

75,090,000 75,090,000 -

4. นายจิตติพร จันทรัช กรรมการ/
กรรมการผู้จัดการ

24,500,000 39,349,800 7,000,000

5. นางสาววาสนา จันทรัช กรรมการ/
รองกรรมการผู้จัดการ

50,859,800 50,859,800 4,000,000

6. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

- - -

7. นายสุดใจ นิโลดม กรรมการ / กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

- - -

8. นายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร กรรมการ / กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

- - -

9. นายประกิจ ประจนปัจจนึก กรรมการ / กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

315,000 315,000 -

10. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล กรรมการ / กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

315,000 315,000 -
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ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

• ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสำาหรับปี 2557 (บาท)

รำยชือ่ ต�ำแหน่ง กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ

1. นายบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ

600,000 -

2. นายวัฒนา จันทรัช1/ รองประธานกรรมการ/ประธาน
กรรมการบริหาร

- -

3. นางสร้อยเพชร จันทรัช1/ กรรมการ/
รองประธานกรรมการบริหาร

- -

4. นายจิตติพร จันทรัช1/ กรรมการ/
กรรมการผู้จัดการ

- -

5. นางสาววาสนา จันทรัช1/ กรรมการ/
รองกรรมการผู้จัดการ

- -

6. นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

240,000 240,000

7. นายสุดใจ นิโลดม กรรมการ / กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

240,000 240,000

8. นายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร กรรมการ / กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

240,000 240,000

9. นายประกิจ ประจนปัจจนึก กรรมการ / กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

240,000 240,000

10. นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล กรรมการ / กรรมการอิสระ/
กรรมการตรวจสอบ

240,000 240,000

หมายเหตุ 1/ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการที่เป็นผู้บริหารและคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ได้แก่คณะกรรมการบริหาร
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร
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ค่ำตอบแทนรวมของกรรมกำรบริหำรและผู้บริหำร

ค่ำตอบแทน ปี 2556 ปี 2557

จำานวนราย 
(คน)

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท)

จำานวนราย 
(คน)

ค่าตอบแทน 
(ล้านบาท)

เงินเดือน โบนัส 8 11.76 8 12.57

ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุน  สำารอง
เลี้ยงชีพ ค่าประกันชีวิต  ค่าประกันสังคม และค่า
รักษาพยาบาล เป็นต้น

8 1.73 8 2.43

รวม 8 13.49 8 15.00

ค่ำตอบแทนอื่น

- ไม่มี - 
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บุคลำกร

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำานวนท้ังส้ิน 332 คน โดยสามารถ
แบ่งตามฝ่ายได้ดังน้ี

สำยงำน จ�ำนวนพนักงำน

ปี 2556 ปี 2557

ฝ่ายงานทั่วไป 49 61

ฝ่ายการตลาดและการขาย 11 15

ฝ่ายการบัญชีและการเงิน 10 10

ฝ่ายโรงงาน 261 246

รวม 331 332

สำาหรับในปี 2556 และ 2557 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็นเงินจำานวน 91.64 ล้านบาท 
และ 109.54 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส เงินสมทบ
ประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทนและอื่นๆ ในปี 2555 บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำารองเลี้ยงชีพกับบริษัท   
หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจให้แก่พนักงานและ
เพื่อจูงใจให้พนักงานทำางานกับบริษัทในระยะยาว  

ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน ด้วยบริษัทมีนโยบายด้านแรงงานดังนี้

• นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกร 
บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสมำา่เสมอ เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความสามารถและ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่าง ๆ โดยบริษัทได้จัดทำาแผนการฝึกอบรมประจำาปี ทั้งภายในและภายนอก
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน  ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางาน
โดยรวมของบริษัท มีนโยบายรับนักศึกษาที่ยังไม่สำาเร็จการศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับบริษัท เพื่อเป็นการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการรับนักศึกษาที่จบใหม่เข้าร่วมงานกับบริษัท เพ่ือเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพให้
กับนักศึกษาจบใหม่ท่ียังไม่มีประสบการณ์การทำางานได้มีงานทำา ทั้งนี้ บริษัทจะทำาการจ้างงานตามวุฒิความรู้
ความสามารถของแต่ละตำาแหน่งงานอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ตามอัตราและสัญญาค่าจ้างตามมาตรฐานที่
พึงปฏิบัติโดยทั่วไป  

• นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนที่ท�ำงำน 
บริษัทจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานที่ทำางานตามมาตรฐานสากลและได้จัดให้มี

สวัสดิการขั้นพื้นฐานสำาหรับพนักงานภายในบริษัท เช่น นำ้าดื่ม ห้องสุขา สถานที่รับประทานอาหาร บริเวณพัก
ผ่อน เพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน รถรับ – ส่งพนักงาน และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่จำาเป็น
ต่อการปฏิบัติงาน เป็นต้น รวมถึงมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการเป็นตัวแทนพนักงานและผู้
บริหารเพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน

• นโยบำยด้ำนควำมเท่ำเทียมกันในกำรท�ำงำน

บริษัทมีระเบียบปฏิบัติงานในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามสัญญาว่าจ้างแรงงาน 
พิจารณาส่งเสริมความก้าวหน้าในตำาแหน่งงานของบริษัทฯโดยไม่กีดขวางหรือเลือกปฏิบัติอย่างหน่ึงอย่างใด
กับพนักงานแต่ละคน โดยจัดให้มีกรรมการบริหารให้การกำากับดูแลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อพนักงานทุกคน

บุคลำกรและนโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกร
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บริษัทได้ตระหนักและให้ความสำาคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจ
สอบได้ ซึ่งจะทำาให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญ
เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้การดำาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กำาหนด 
นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อยกระดับการดำาเนินการที่มีอยู่แล้วให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชัดเจน และ
กระจายการปฏิบัติไปสู่พนักงานของบริษัททุกระดับชั้นอันเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกำากับดูแลกิจการ
อย่างแท้จริง 

นโยบำยกำรก�ำกับดูแลกิจกำร

บริษัทได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งอ้างอิงหลัก
การการกำากับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นมาตรฐานสากล ครอบคลุมหลักการ 5 หมวดดังนี้ 

หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถือหุ้น (Rights of Shareholders)

1. การประชุมผู้ถือหุ้น
• คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุนหรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้น

ประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุม
• คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคำาชี้แจงและ

เหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นหรือ
ในเอกสารแนบวาระการประชุมและไม่กระทำาการใด ๆ ท่ีเป็นการจำากัด  โอกาสของผู้ถือหุ้นในการศึกษา
สารสนเทศของบริษัท

• คณะกรรมการจะอำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่าง
เต็มที่ และจะละเว้นการกระทำาใดๆ ที่เป็นการจำากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น

• คณะกรรมการจะให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำาหนดหลัก
เกณฑ์การส่งคำาถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำาส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้น

• คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะในรูปแบบท่ีผู้ถือหุ้นสามารถกำาหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คนเป็นทางเลือกในการ
มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

2. การดำาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
• คณะกรรมการจะส่งเสริมให้บริษัทนำาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งการลงทะเบียน

ของผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำาเนินการประชุมสามารถกระทำาได้รวดเร็ว 
ถูกต้อง แม่นยำา

• คณะกรรมการจะสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะประธานคณะ
กรรมการชุดย่อยและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพ่ือผู้ถือหุ้นสามารถซักถามในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องได้

• คณะกรรมการจะจัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการ ในกรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ
• คณะกรรมการจะส่งเสริมให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนน

เสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
• คณะกรรมการจะสนับสนุนให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่สำาคัญ

กำรก�ำกับดูแลกิจกำร
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• ประธานในท่ีประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความ
เห็นและตั้งคำาถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้

3.   การจัดทำารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
• รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะบันทึกการชี้แจงข้ันตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนน

ให้ท่ีประชุมทราบก่อนดำาเนินการประชุม รวมท้ังการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นต้ังประเด็นหรือซักถาม 
นอกจากน้ี จะบันทึกคำาถามคำาตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย คัดค้าน 
และงดออกเสียงเป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ไม่ได้
เข้าประชุมด้วย

หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)

1. การให้ข้อมูลก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
• คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทแจ้งกำาหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะ

กรรมการต่อผู้ถือหุ้น ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสมก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำาหนด

• คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม ขั้นตอน 
การออกเสียงลงมติรวมทั้งสิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุ้นในหนังสือเชิญ   
ประชุมผู้ถือหุ้น

2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
• คณะกรรมการจะกำาหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น
• คณะกรรมการจะกำาหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำารงตำาแหน่ง 

กรรมการ
• คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน

3. การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
• คณะกรรมการจะกำาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์

อักษรและแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ และจะกำาหนดให้กรรมการทุกคนและผู้
บริหารท่ีมีหน้าท่ีรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะ
กรรมการด้วย รวมทั้งให้มีการเปิดเผยผ่านช่องทางที่เหมาะสมหรือที่หน่วยงานรัฐที่กำากับดูแล  
การดำาเนินงานของบริษัทกำาหนด

4. การมีส่วนได้เสียของกรรมการ
• คณะกรรมการจะให้กรรมการรายงานการมีส่วนได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และ

บันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
• คณะกรรมการจะให้กรรมการท่ีมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำาคัญในลักษณะท่ีอาจทำาให้กรรมการราย

ดังกล่าวไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาใน
วาระนั้น

หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

1. นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
• คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ท้ังผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้

บริหาร ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ตลอดจนสังคมและส่วนรวม โดยคณะกรรมการจะดูแลให้มีระบบ
การบริหารจัดการที่สามารถเชื่อมั่นได้ว่าบริษัทรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆด้วย
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ความเป็นธรรม รวมท้ังได้มีการกำาหนดเป็นลายลักษณ์อักษรท่ีชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ 
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยแนวนโยบายหลัก ๆ 
ที่กรรมการและฝ่ายจัดการจะปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ได้แก่
• ต่อผู้ถือหุ้น 

ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำาเนินการใด ๆ ด้วยความสุจริตใจ 
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม และรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ของ
บริษัท แนวโน้มในอนาคตทั้งด้านบวกและลบ ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอโดยสมำ่า
เสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง

• ต่อลูกค้า ผู้บริโภค 
พัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า 
และรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า 

• ต่อเจ้าหนี้ 
ปฏิบัติต่อเจ้าหน้ีอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการได้รับผลตอบแทน
ท่ีเป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย และรายงานข้อมูลทางการเงินท่ีถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่
เจ้าหน้ีอย่างสมำา่เสมอ

• ต่อพนักงาน
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการ ปฏิบัติ
งานอย่างเป็นธรรม มีการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิต
และทรัพย์สินของพนักงานให้ความสำาคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะ
ของพนักงานโดยให้โอกาสพนักงานอย่างทั่วถึงและสมำ่าเสมอ และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อ
บังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

• ต่อคู่แข่งทางการค้า
ไม่แสวงหาข้อมูลท่ีเป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการท่ีไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม  
และไม่ทำาลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซ่ึงมูล
ความจริง

• ต่อหน่วยงานรัฐที่กำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัท
ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่กำากับดูแลการดำาเนินงานของบริษัท

• ต่อสังคมและส่วนรวม
ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดับตำา่กว่าค่ามาตรฐานท่ียอมรับได้ 
สนับสนุนและดำาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อชุมชน สังคม และ สิ่ง
แวดล้อมอย่างสม่ำาเสมอ

• คณะกรรมการจะจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มีส่วน
ได้เสียผ่าน E-mail ของบริษัท โดยมีผู้ท่ีคณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบกล่ันกรองข้อ
ร้องเรียนส่งให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการรับทราบ

2.   การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทำารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

• บริษัทจะเปิดเผยกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดำาเนินการตามนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มี
ส่วนได้เสีย ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว
ข้างต้นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียผ่านช่องทางที่เหมาะสม
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หมวดที่ 4 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

1. การเปิดเผยข้อมูล
• คณะกรรมการจะจัดให้มีกลไกที่จะดูแลให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทำาให้

สำาคัญผิดและเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
• คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการกำากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการ 

บริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดย
สรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดัง
กล่าวได้พร้อมด้วยเหตุผล โดยจะรายงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม

• คณะกรรมการจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดง
ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจำาปีท่ีบริษัทต้องจัดทำาตามท่ีกฎหมายกำาหนด

• คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอ่ืนท่ีผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ด้วย
• คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด

ย่อย จำานวนคร้ังของการประชุม จำานวนคร้ังท่ีกรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีท่ีผ่านมาและ
ความเห็นจากการทำาหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของ
คณะกรรมการ

• คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงท่ีสะท้อน
ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย

หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสร้างคณะกรรมการ
• โครงสร้างของคณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้าน

ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์กับบริษัท และจะเปิดเผยจำานวนปีการ 
ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนผ่านช่องทางที่เหมาะสม

• คณะกรรมการจะมีจำานวนกรรมการท่ีเหมาะสมและเพียงพอท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยต้องมีจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน

• คณะกรรมการจะมีกรรมการอิสระท่ีสามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการทำางานของฝ่ายจัดการได้อย่าง
อิสระในจำานวนที่สำานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำาหนด ซ่ึงจะทำาให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงใน
การพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน

• วาระการดำารงตำาแหน่งหรือการพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการ  นอกจากจะเป็นไปตามท่ีกฎหมาย 
กำาหนดแล้ว ยังจะต้องเป็นไปข้อบังคับของบริษัทฯท่ีกำาหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำา
ปีทุกครั้ง กรรมการต้องพ้นจากตำาแหน่งตามวาระจำานวนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ใน  
ตำาแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง ถ้าจำานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่
ได้ ก็ให้ออกโดยจำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำาแหน่งตามวาระด้วย
เหตุนี้อาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น

• คณะกรรมการจะกำาหนดคุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเป็น “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของ สำานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. นอกจากนี้ จะให้กรรมการอิสระมีวาระการดำารงตำาแหน่งต่อ
เนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระครั้งแรก เว้นแต่มี
ความจำาเป็นที่จะแต่งตั้งให้ ดำารงตำาแหน่งกรรมการอิสระนั้นต่อไปอีก

• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการจะต้องไม่ใช่บุคคลคนเดียวกัน
• คณะกรรมการจะเลือกให้กรรมการอิสระดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ 
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• เพ่ือให้ม่ันใจว่ากรรมการจะสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทได้อย่างเพียงพอ คณะ
กรรมการจะกำาหนดจำานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำารงตำาแหน่งไม่ควรเกิน 5 บริษัทที่
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• บริษัทจะมีเลขานุการบริษัททำาหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกำาหนด

2.   คณะกรรมการชุดย่อย
• นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการจะแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพิ่มเติม

เพื่อการ กำากับดูแลกิจการที่ดีได้อีก เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำาเป็นและเหมาะสม 
• ประธานคณะกรรมการจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใด ๆ

3.   บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจะครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้

(1)  การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรื่องที่สำาคัญเกี่ยวกับการดำาเนินงานของบริษัท เช่น 
วิสัยทัศน์และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ 
เป็นต้น

(2)  การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำาเนินงานตามนโยบายและแผนที่กำาหนดไว้อย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(3)  การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการ  
ดำาเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส 

(4)  การดูแลให้การดำาเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนการพัฒนาพนักงาน 
ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan)

• คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายการกำากับดูแลกิจการและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็น
ประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

• คณะกรรมการกำาหนดให้บริษัทจัดทำาจรรยาบรรณธุรกิจท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำาเนินธุรกิจ โดย
คณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวและการปรับปรุงที่ให้เหมาะสม
กับสภาพการณ์ทั้งภายในและภายนอกบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลง

• คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการ
ทำารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์จะมีแนวทางท่ีชัดเจนและเป็นไปเพ่ือผลประโยชน์
ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำาคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ
คณะกรรมการจะกำากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำาเนินการและการ
เปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน

• คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดำาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้าน
การปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบาย รวมทั้งจะจัดให้มีบุคคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และจะทบทวน
ระบบที่สำาคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

• คณะกรรมการจะให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ ๆ ในการดำาเนินการด้าน
การบริหารความเส่ียง ท้ังน้ี จะมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความ
เส่ียงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

• คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำาปีหรือผ่านช่องทางที่เหมาะสม 



69
 BRINGS THE AUTHENTIC
TASTE OF THAILAND
RIGHT INTO YOUR KITCHEN

4.   การจัดประชุมคณะกรรมการ
• บริษัทจะจัดให้มีกำาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหน้าและแจ้งให้

กรรมการแต่ละคนทราบกำาหนดการดังกล่าว เพ่ือให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
• จำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ีและความรับ 

ผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดำาเนินธุรกิจของบริษัท
• นอกจากวาระการประชุมคณะกรรมการจะกำาหนดโดยบริษัทแล้ว กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะ

เสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมได้ด้วย
• เอกสารประกอบการประชุมจะส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำาการก่อนวัน

ประชุม
• คณะกรรมการจะขอให้กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำานวนการ

ประชุมคณะกรรมการทั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี
• ประธานคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่

กรรมการจะอภิปรายปัญหาสำาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการจะส่งเสริมให้
กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ รวมถึงให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นำาสู่ที่ประชุม

• คณะกรรมการจะสนับสนุนให้กรรมการผู้จัดการเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการเพื่อให้สารสนเทศรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปัญหาโดยตรง และเพื่อมี 
โอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูง สำาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน

• คณะกรรมการจะสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำาเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการ
บริษัท หรือ ผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กำาหนด และในกรณีที่จำาเป็น 
คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็น
ค่าใช้จ่ายของบริษัท

• คณะกรรมการจะสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจำาเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่าย
จัดการร่วมด้วยและจะแจ้งให้กรรมการผู้จัดการทราบถึงผลการประชุมด้วย

5.   การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
• คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ

หนึ่งครั้ง เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

6.   ค่าตอบแทน
• ค่าตอบแทนของกรรมการจะจัดให้อยู่ ในลักษณะท่ีเปรียบเทียบได้กับระดับท่ีปฏิบัติอยู่ ใน

อุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability 
and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน

• ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงจะเป็นไปตามหลักการและนโยบายท่ีคณะ
กรรมการกำาหนดภายในกรอบที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
บริษัท

• กรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารท้ังหมดจะเป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จัดการเป็นประจำาทุกปี เพ่ือนำาไปใช่
ในการ พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วง
หน้ากับกรรมการ  ผู้จัดการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม
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7.   การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร
• คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำากับดูแล

กิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมและให้
ความรู้อาจกระทำาเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก

• ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการจัดแนะนำาลักษณะธุรกิจและแนวทางการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่

• คณะกรรมการจะกำาหนดให้กรรมการผู้จัดการรายงานเพ่ือทราบอย่างน้อยปีละครั้งถึงแผนการ
พัฒนาและสืบทอดงานในตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูง เพ่ือรองรับกับการ
ขยายงานของบริษัทหรือเหตุการณ์ที่ผู้ดำารงตำาแหน่งนั้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

กำรอบรมกรรมกำรประจ�ำปี 2557

ชื่อ - สกุล ตำาแหน่ง หลักสูตร

1. นายประกิจ ประจนปัจจนึก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ Financial Statements for Directors

2. นายสุดใจ นิโลดม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ Financial Statements for Directors

3. นางสร้อยเพชร จันทรัช กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร Director Certification Program

4. นางสาววาสนา จันทรัช กรรมการ / กรรมการบริหาร /         
รองกรรมการผู้จัดการ

- Director Accreditation Program
- Owner/President Management 45, 
Harvard Business School, USA 

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด

ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริษัท แม้ว่าบริษัทจะไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่
การสรรหากรรมการของบริษัทจะกระทำาโดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู้ ความ
สามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีกฎ
หมายกำาหนด เพ่ือนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งต้ัง โดยบริษัทได้กำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่ง
สามารถสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1. กรรมกำรอิสระ

บริษัทกำาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จำานวน กรรมการทั้งหมดของบริษัท และมีจำานวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท  

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณ
สมบัติของผู้ท่ีจะมาทำาหน้าท่ีเป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการ
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับและ/หรือระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการ
ศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำางาน และความเหมาะสมอื่น ๆ ประกอบกัน เพื่อนำาเสนอต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้น
จากตำาแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำาหนดข้างต้นเข้า
มาดำารงตำาแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของ
กรรมการอิสระที่ตนแทน
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คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้น 
ของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
ประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อย      
ลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา
แล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำานักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวม
ถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือท่ีปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่หรือผู้มีอำานาจควบคุมของบริษัท

• ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะ
ที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุมของ
บริษัท หรือบริษัทย่อย

• ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะท่ีอาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวม
ท้ังไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้น รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาต
ต่อสำานักงาน 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำารายการทางการค้าที่กระทำาเป็นปกติเพื่อ
ประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการ
ให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำ้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลัก
ประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้
ที่ต้องชำาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ต้ังแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่
ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำานวนใดจะตำ่ากว่า ทั้งนี้ การคำานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธี
การคำานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วย
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลมแต่
ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความ
สัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน 
ผู้จัดการของสำานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ
นิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อย
กว่าสองปีก่อนวันท่ีย่ืนคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือ
ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็น
นิติบุคคลให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้น
ส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันยื่นคำาขออนุญาตต่อสำานักงาน
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• ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

• ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือ
บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนท่ีมีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมบริหารงาน 
ลูกจ้าง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจำา หรือถือหุ้นเกินร้อยละหน่ึงของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มี
นัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย

• ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเก่ียวกับการดำาเนินงานของบริษัท

• มีความรู้และเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทั้งมีความรู้ ความ
สามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 

• กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์ใด ๆ ที่
อาจจะทำาให้ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ

ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลักษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึงแล้ว กรรมการอิสระ
อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งโดยมีการตัดสินใจในรูป
แบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้

2.   คณะกรรมกำรตรวจสอบ

• คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระอยู่
ในตำาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.28/2551 
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวม
ทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
• ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี)
• เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้น และไม่เป็นกรรมการที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำาเนินกิจการของบริษัท บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็น
บริษัทจดทะเบียน 

ทั้งนี้กรรมการอิสระที่ดำารงตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และมี
ประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทำาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการ
เงินได้ นอกจากนี้บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่น ๆ  ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น กรรมการตรวจสอบซึ่งจากตำาแหน่งตามวาระอาจได้
รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำารงตำาแหน่งใหม่ได้ กรณีที่ตำาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้
กรรมการตรวจสอบมีจำานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่
ในตำาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน
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3.   คณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จัดกำร

• คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำานวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้อง
เป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายกำาหนด

• การเลือกต้ังกรรมการโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังน้ี
• ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
• ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
• บุคคลท่ีได้รับคะแนนสูงสุดตามลำาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำานวน 

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำาดับ
ถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออก
เสียงชี้ขาด

• ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำาปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำาแหน่งเป็นจำานวนหนึ่งใน
สามของจำานวนกรรมการในขณะน้ัน ถ้าจำานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้
ออกโดยจำานวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่
สองภายหลังจดทะเบียนนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่
อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำาแหน่ง  กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้า
มาดำารงตำาแหน่งใหม่ก็ได้

• กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำาเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนตามข้อบังคับหรือตามท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติ ซ่ึงอาจกำาหนด
เป็นจำานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำาหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอด
ไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตาม
ระเบียบของบริษัท ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของ
บริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็น
พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

• กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลา
ออกถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

• ในกรณีท่ีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการ
เลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำากัด
และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะ
กรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการผู้น้ันจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซ่ึงเข้าเป็น
กรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำาแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่ของกรรมการท่ี
ตนเข้ามาแทน  โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวยังประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามใน
สี่ของจำานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

• ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

• ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานกรรมการ ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร และจะเลือกกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้
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4.   คณะกรรมกำรบริหำร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำานาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจำานวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
โดยคัดเลือกจากกรรมการหรือจากพนักงานหรือผู้มีความรู้ความสามารถ โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้ทำาหน้าที่ดูแลบริหารกิจการของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายแทน
คณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารจะต้องรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท 

5.   คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน เพ่ือทำาหน้าท่ีพิจารณาในเร่ือง
ท่ีเก่ียวข้องกับความเส่ียงของบริษัท 

กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการนำาข้อมูลภายในของบริษัท ซ่ึงยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน รวมทั้งการซื้อขายหลักทรัพย์ ดังนี้

• ให้ความรู้แก่กรรมการรวมท้ังผู้บริหารฝ่ายต่าง ๆ เก่ียวกับหน้าท่ีท่ีต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์
ของตน คู่สมรส และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 
และบทกำาหนดโทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

• บริษัทกำาหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อ สำานักงาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และจัดส่งสำาเนารายงาน
นี้ให้แก่บริษัทในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อสำานักงาน ก.ล.ต.

• บริษัทได้ดำาเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระสำาคัญซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของ
บริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมูลภายในนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระสำาคัญนั้นต่อบุคคลอื่น

บริษัทได้กำาหนดโทษทางวินัยสำาหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำาข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนำาไป
เปิดเผยจนอาจทำาให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือน ด้วยวาจา 
การตักเตือนเป็นตัวหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลด
ออกหรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็นต้น

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2557 คณะกรรมการบริษัทอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำาหรับงบการเงินประจำาปีและงบการเงิน
ประจำาไตรมาสสำาหรับปี 2557 เท่ากับ 1.05 ล้านบาท และการสอบทานการใช้สิทธิประโยชน์ BOI เท่ากับ 100,000 
บาท
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CSR-in-process นโยบำยและกำรด�ำเนินงำนของบริษัทด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม เพ่ือ

ควำมย่ังยืนของกิจกำรและสังคมโดยรวม โดยแบ่งแนวทำงปฏิบัติไว้ดังน้ี

กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม

• การแข่งขันในธุรกิจที่เป็นธรรม
บริษัทมีนโยบายการทำาธุรกิจอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ไม่มีนโยบายกระทำา

การใดที่จะได้มาซึ่งการได้เปรียบคู่แข่งในการทำาธุรกิจโดยมิชอบ เช่น การบิดเบือนข้อมูลทางธุรกิจทำาให้ลูกค้าหรือ   
คู่ค้าเข้าใจเป็นอย่างอื่น เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งที่ดำาเนินธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัท และทำาให้ได้มาซ่ึงลูกค้ารายน้ัน
โดยการดำาเนินการทางธุรกิจท่ีไม่เป็นธรรมต่อคู่แข่ง

• ความเป็นธรรมต่อคู่ค้า 
บริษัทมีนโยบายที่จะดำาเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและรับผิดชอบต่อคู่ค้าทุกรายที่ทำาธุรกิจกับ

บริษัท โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อรายหนึ่งรายใดเป็นพิเศษ บริษัทคำานึงถึงการปฏิบัติภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
อาหารในประเทศและประเทศคู่ค้าเป็นสำาคัญ โดยกำาหนดให้มีการติดตามและปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับอาหารที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงการจัดให้มีการติดตามผลความพึงพอใจต่อคุณภาพของสินค้า
และการให้บริการของบริษัท

กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น

• นโยบายต่อต้านการทุจริต 
บริษัทดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง โดยจัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการ   

ทุจริตคอร์รัปชั่น รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกนิสัยให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสำาเร็จของงานด้วยวิธีทุจริต

• แนวปฏิบัติในหน่วยงานที่เป็นไปตามนโยบายด้านเศรษฐกิจ 
บริษัทได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการทำาธุรกรรมกับบุคคลและบริษัทภายนอก โดยกำาหนด นโยบาย

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในระเบียบเกี่ยวกับการทำางานและจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  บริษัทได้จัดตั้งคณะทำางานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างจิตสำานึกและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส พร้อมทั้งกำาหนดกลยุทธ์และหลักการในกา
รนำาแนวทางไปสู่การปฏิบัติ โดยให้พนักงานและนักเรียนซึ่งจะเป็นพนักงานในอนาคตได้รับทราบและฝึกการทำางาน
อย่างโปร่งใส และบริษัทได้กำาหนดแนวทางด้านเอกสารที่สามารถเผยแพร่การทำางานอย่างสุจริต โปร่งใสในสัญญา
ต่าง ๆ เช่น สัญญาจ้างแรงงาน สัญญากับคู่ค้า พร้อมรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ 

• การเปิดเผยผลการดำาเนินงานและความคืบหน้าในการปฏิบัติ 
บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วและเป็นธรรม  โดยมุ่ง

หวังว่าพนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการ 
ดำาเนินธุรกิจ และสอบถามเลขานุการบริษัทหรือฝ่ายบุคคล กรณีมีข้อสงสัยเก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจหรือร้องเรียน
เม่ือพบพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทจะรับฟังข้อร้องเรียน
อย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ ให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม มีการรักษาความ
ลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน ทั้งนี้หน่วยงาน
ภายในที่เกี่ยวข้องจะทบทวนกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมถึงการพัฒนากระบวนการรับ

เรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตเพื่อให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
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กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

• การเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กร 
บริษัทให้ความเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรอย่างเท่าเทียมกันและดูแลไม่ให้เกิดความเหล่ือมลำา้

ในการปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทตามสัญญาว่าจ้างแรงงาน ไม่กีดกันทางเพศ เช้ือชาติ ศาสนา หรืออื่นใดที่จะนำา
มาซึ่งความแตกแยกและไม่เสมอภาค โดยยึดกฎระเบียบและข้อบังคับในการทำางานที่ประกาศให้พนักงานทุกคนทราบ 
และถือปฏิบัติอย่างเท่าเทียม เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นของพนักงานในทุกระดับ เพื่อรับฟังปัญหาและข้อ
เสนอแนะในการทำางานและการอยู่ร่วมกัน นอกจากนี้ บริษัทได้ส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ความ
สามารถของแต่ละคนโดยไม่กีดกันโดยปัจจัยอื่น ๆ อันนอกเหนือจากความรู้ความสามารถเฉพาะตัวของพนักงาน

• การเคารพสิทธิมนุษยชนภายนอกองค์กร 
บริษัทให้ความเคารพสิทธิมนุษยชนกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเสมอมา โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าและผู้ที่

ต้องทำาการติดต่อเกี่ยวข้องทางธุรกิจกับองค์กรโดยไม่คำานึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา หรือปัจจัยอื่นใดที่จะนำามาซึ่งการไม่
เคารพสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด 

กำรปฏิบัติต่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม

• การจ้างงานอย่างเท่าเทียม 
บริษัทมีระเบียบปฏิบัติงานในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามสัญญาว่าจ้างแรงงาน มี 

นโยบายรับนักศึกษาที่ยังไม่สำาเร็จการศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับบริษัท เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การ
รับนักศึกษาที่จบใหม่เข้าร่วมงานกับบริษัทเพื่อเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพให้กับนักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบ    
การณ์ทำางานได้มีงานทำา ทั้งนี้ บริษัทจะทำาการจ้างงานตามวุฒิ ความรู้ความสามารถของแต่ละตำาแหน่งงานอย่าง
ถูกต้องและเป็นธรรม ตามอัตราและสัญญาค่าจ้างตามมาตรฐานที่พึงปฏิบัติโดยทั่วไป

• ความสะดวกและปลอดภัยในสถานที่ทำางาน 
บริษัทจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานที่ทำางานตามมาตรฐานสากลและได้จัดให้มี

สวัสดิการขั้นพื้นฐานสำาหรับพนักงานภายในบริษัท เช่น นำ้าดื่ม ห้องสุขา สถานที่รับประทานอาหาร บริเวณพักผ่อน 
เพื่อลดความเหนื่อยล้าจากการปฏิบัติงาน รถรับ – ส่งพนักงาน และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่จำาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น รวมถึงมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการป็นตัวแทนพนักงานและผู้บริหารเพ่ือดูแล
สิทธิประโยชน์ให้กับพนักงานอย่างเท่าเทียมกัน

• โอกาสในความก้าวหน้า 
บริษัทคำานึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงาน โดยบริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้รับการอบรม

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางความรู้ความสามารถให้ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาส่งเสริมความก้าว
หน้าในตำาแหน่งงานของบริษัทตามความรู้ความสามารถของพนักงานแต่ละคน โดยไม่กีดขวางหรือเลือกปฏิบัติ
อย่างหนึ่งอย่างใดกับพนักงานแต่ละคน

ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

• การมุ่งเน้นที่ลูกค้า 
บริษัทพิจารณากำาหนดความต้องการของลูกค้าอย่างชัดเจนและตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าตามที่กำาหนด เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเป็นเครื่องมือใน
การวัดผลการปฏิบัติตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ เพื่อให้เกิด
การปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า  บริษัท

จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
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• นโยบายด้านความปลอดภัยของอาหาร 
บริษัทมุ่งเน้นในความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสินค้าที่ได้ทำาการผลิต โดยก่อนส่งมอบ

สินค้าให้ลูกค้า บริษัทต้องมั่นใจว่าสินค้ามีความปลอดภัยและมีคุณภาพตามระบบคุณภาพที่กำาหนดโดยประเทศ
คู่ค้า และด้วยความมุ่งมั่นของบริษัท ทำาให้บริษัทได้รับการรับรองโดยระบบมาตรฐานคุณภาพด้านอาหาร ได้แก่ 
GMP HACCP BRC IFS HALAL ISO 22000:2005 และ ISO 9001:2008 โดยนโยบายความปลอดภัยของอาหาร
ของบริษัทคือ “บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ�ำกัด (มหำชน) มุ่งมั่นผลิตสินค้ำที่มีคุณภำพ ถูกสุขอนำมัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

และจริยธรรม ถูกต้องตำมกฎหมำย ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งมอบตรงเวลำ และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อควำม

ยั่งยืนและสร้ำงควำมพึงพอใจแก่ลูกค้ำ” 

กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม

• การใช้ทรัพยากรอย่างอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน 
บริษัทรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้วัสดุสิ้นเปลืองที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  เช่น ลดปริมาณการใช้

กระดาษในการปฏิบัติงานโดยการใช้กระดาษ Reuse การรณรงค์ให้มีการปิดไฟ ปิดแอร์วันละ 1  ชั่วโมง ในช่วงเวลา
พักกลางวัน รวมทั้งรณรงค์การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพภายในองค์กร 

• การป้องกันมลพิษ 
บริษัทมีเจตนารมณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริษัท รวมทั้งการป้องกันมลพิษโดยจัดให้มีบ่อ 

บำาบัดนำ้าเสียก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน และควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คำานึงถึงผล กระทบต่อชุมชนโดยรอบ 

กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม

• บทบาทในตลาดแรงงาน 
บริษัทมีบทบาทในการจ้างแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศ การจ้างแรงงานของประชากรใน

พื้นที่ การเปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มีงานทำาโดยการจ้างแรงงานพิการท่ีมีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติต่อแรงงาน
อย่างเท่าเทียมและเสมอภาค เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่ปิดภาคเรียนได้มีรายได้โดยการรับเข้าเป็นพนักงาน
ชั่วคราวในระยะเวลาที่ปิดภาคเรียน ทั้งนี้ บริษัทได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของกระทรวงแรงงานว่าด้วย
กฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัดเพื่อส่งเสริมให้เกิดความแข็งแกร่งในชุมชนอย่างต่อเนื่อง

• การมีส่วนร่วมในชุมชน 
บริษัทมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ทั้งสถานศึกษา สถานที่ราชการ บ้านพักคนชรา บ้านพักผู้

พิการ เป็นต้น โดยการสนับสนุนงบประมาณในการทำากิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมวันเด็ก และ
กิจกรรมวันสำาคัญทางศาสนา เพื่อสนับสนุนในการสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมให้เกิดความแข็งแกร่งในชุมชน 
สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เช่น กิจกรรมการปลูกปะการัง และโครงการนำ้าดื่มอาสาเพื่อ
ช่วยผู้ประสบอุทกภัย เป็นต้น

กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม

• การคิดค้นวิจัยและพัฒนาสินค้ากลุ่ม All Natural 
บริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบที่ได้จากการ

สังเคราะห์จากสารเคมีมาเป็นวัตถุดิบผสม โดยเน้นสุขภาพของผู้บริโภคเป็นสำาคัญ โดยมีกระบวนการในการตรวจ
สอบคุณภาพของวัตถุดิบก่อนนำาเข้าสู่การผลิต และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์หลังการผลิตแล้วเสร็จให้
อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานของระบบการตรวจสอบคุณภาพอาหารก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 
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CSR after process กำรบริจำคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่ำง ๆ นอกเหนือจำกกำรด�ำเนินธุรกิจปกติ 

ในปี 2557 บริษัทได้เข้าร่วมและจัดทำาโครงการต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคมใน
โครงการดังต่อไปน้ี

• โครงการ Exotic Food ปันนำ้าใจสู่ชุมชนสวนพริก ณ หมู่บ้าน บ้านวังดินเหนียว จังหวัดพิษณุโลก 
โครงการนี้เป็นโครงการที่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทได้นำาอุปกรณ์กันหนาวและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนไปแจกจ่ายให้กับนักเรียนและคนในชุมชนเพื่อต้านภัยหนาวและสนับสนุนด้านศึกษา ทั้งนี้ 
บริษัทได้เล็งเห็นว่าชุมชนหมู่บ้านวังดินเหนียวเป็นอีกหน่ึงชุมชนของเกษตรกรผู้ปลูกพริกส่งให้กับ
บริษัท จึงอยากพัฒนาและสนับสนุนชุมชนในด้านความเป็นอยู่และการศึกษาต่อไป

• เข้าร่วมกิจกรรมออกบูธงาน Queen’s Cup St. Regis Pink Polo ณ สนาม Thai Polo & Equestrian Club 
พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อสมทบทุนโครงการมะเร็งเต้านม ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทั้งนี้ภายในบูธ บริษัทได้จัดกิจกรรมและจำาหน่ายสินค้าในภายบูธ 
เพื่อหารายได้ช่วยผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในพระบรมราชูปถัมภ์
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กำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริหารมีนโยบายการปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยกำาหนดแนวทาง
ปฏิบัติดังนี้

• สร้างจิตสำานึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบด้วยความซ่ือสัตย์ 
สุจริต

• จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการ
ใช้อำานาจให้เหมาะสม  เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตและคอร์รัปชั่น

• ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระทำาการใด ๆ อันเป็นการเรียกร้อง หรือยอมรับซึ่ง
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด สำาหรับตนเองหรือผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจทำาให้บริษัทเสียประโยชน์อับชอบธรรม

• ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้สินทรัพย์ หรือผลประโยชน์อื่นใด
แก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนั้นกระทำาหรือละเว้นการกระทำาใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบ
ต่อตำาแหน่งหน้าที่ของตน

บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์โดยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์คอร์รัปชั่นกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค
เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)  นอกจากนี้ บริษัทได้กำา
หนดนโยบายให้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยดำาเนินการจัดทำาคู่มือจริยธรรมทางธุรกิจในเร่ือง 
“นโยบายการรับ หรือการให้ของขวัญ หรือการบันเทิง” เพ่ือให้เป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจ 
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ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 5/2557 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 
2557 ซ่ึงมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำานักงาน 
ก.ล.ต. โดยการสอบถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ 

1. องค์กรและสภาพแวดล้อม (Control Environment)
2. การบริหารความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information & Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยทุกส่วนมีการ
ปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีที่ยอมรับโดยทั่วไป ประกาศสำานักงานคณะ
กรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงาน
งบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำาปีของบริษัทตามที่ควรอย่างสมำ่าเสมอ  รวมทั้งมีกระบวนการจัดทำาและ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอและทันเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะ
สม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ   เพื่อให้การดำาเนิน
งานของบริษัทบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำาหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้  ไม่พบ
ประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสำาคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการดำาเนินงานของบริษัทแต่
ประการใด รวมถึงระบบการควบคุมภายในในเรื่องการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการผู้บริหาร หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารนำาไปใช้
โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ

ผู้บริหารของบริษัทได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจำาเป็นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการกำากับ
ดูแลกิจการท่ีดี  กำาหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมท้ังได้กำาหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ระดับ
อำานาจการบริหารและระดับการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร อีกทั้ง บริษัทได้จัดให้มีส่วน
ตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อสอบทานระบบการปฏิบัติงานของกิจกรรมต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของบริษัทโดยรวม โดยผลการตรวจสอบท่ีผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสำาคัญต่อระบบการ
ควบคุมภายในแต่ประการใด สำาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุม
ภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

บริษัทมีการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการและการควบคุมภายในครอบคลุมรอบด้าน ดังน้ี

กำรจัดซื้อและกำรผลิต    การสั่งซื้อวัตถุดิบ 
    การบันทึกรับวัตถุดิบและตั้งเจ้าหนี้ค่าวัตถุดิบ
    ความมีอยู่จริงของวัตถุดิบคงเหลือ
    ความเหมาะสมของการบันทึกวัตถุดิบที่ใช้ผลิต
    ความเหมาะสมของการบันทึกเวลาการผลิตสินค้า
    ความเหมาะสมของการคำานวณและการบันทึกต้นทุนผลิตสินค้า

กำรควบคุมภำยใน
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    การจัดซื้อทั่วไป
    ความมีอยู่จริงของทรัพย์สิน
    มูลค่าคงเหลือทางบัญชีของทรัพย์สิน
การบริหารและจัดการ  เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    การควบคุมเงินทดรองจ่าย
    กระบวนการควบคุมระบบสารสนเทศ
    กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
    กระบวนการรักษาความปลอดภัย

 การขายสินค้า   กระบวนการขายสินค้าในและต่างประเทศ
     ภาษีขาย
     กระบวนการจ่ายค่าคอมมิชชั่นจากการขายสินค้า
     กระบวนการส่งเสริมการขายให้ส่วนลดจ่ายคืนให้กับลูกค้า

กำรประเมินระบบควบคุมภำยใน 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ใน
เรื่องความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน
ประจำาปี 2557 ได้ให้ความเห็นในรายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การ
ทดสอบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบงบการเงินว่า ในปี 2555 และ 2556 บริษัทมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับ
ระบบการควบคุมภายใน คือ ค่าใช้จ่ายบางรายการที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ไม่ได้มีการปันส่วนเข้าสู่ต้นทุนการผลิต 
ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้แก่ โบนัสพนักงานโรงงานและค่าเช่าโกดังห้องเย็น ทั้งนี้ มีสาเหตุมาจากบริษัทมองว่าค่าใช้
จ่ายส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในด้านการบริหาร จึงไม่ได้ปันส่วนเข้าเป็นต้นทุนการผลิต อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 บริษัท
ได้ดำาเนินการแก้ไขตามที่ผู้สอบบัญชีแนะนำาเรียบร้อยแล้ว 

ข้อมูลหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก�ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ครั้งที่ 1/2557 ได้แต่งตั้งบริษัท แอ็ค
เคาน์ติ้ง สเปเชียลลิสท์ จำากัด ให้ปฏิบัติหน้าท่ีผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทต้ังแต่วันท่ี 18 เมษายน 2557 ซ่ึงบริษัท 
แอ็คเคาน์ต้ิง สเปเชียลลิสท์ จำากัด ได้มอบหมายให้ ดร.สุรภา ไถ้บ้านกวย ตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับผิด
ชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อทำาการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายใน
ของบริษัท ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้มีข้อเสนอแนะต่าง ๆ และบริษัทได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้ครอบคลุมถึงการประเมินองค์ประกอบของการ
ควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO)

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท แอ็คเคาน์ติ้ง สเปเชียลลิสท์ จำากัด แล้วเห็น
ว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าว เน่ืองจากได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่ง 
ประเทศไทย (CPIAT) มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะ 6 ปี 
ท้ังน้ี การพิจารณาและอนุมัติแต่งต้ัง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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คุณสมบัติของผู้ตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา  

• ปริญญาตรี สาขาการบัญชี   มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
• ปริญญาตรี สาขาการจัดการท่ัวไปแขนงวิชาการบัญชี  สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
• ปริญญาเอก สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการอบรมท่ีเก่ียวข้อง       

• ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศ (CPIAT)  สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประวัติการทำางาน 

2550 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท แอ็คเคาน์ต้ิง สเปเชียลลิสท์ จำากัด 
2547 – ปัจจุบัน ท่ีปรึกษาพัฒนาธุรกิจกลุ่มบริษัท ทีเอ็น แอ๊ดวานซ์ อินเตอร์เทรด   จำากัด
2547 – ปัจจุบัน จัดทำาบัญชี บริษัท นิวตริแคล จำากัด 
2553 – ปัจจุบัน จัดทำาบัญชี บริษัท โฟโต้ยูไนเต็ด จำากัด
2549 – ปัจจุบัน วิทยากรบรรยายพิเศษ หัวข้อการบริหารจัดการสมัยใหม่, การบัญชีบริหาร, ระบบบัญชี 

และการวางแผนภาษี, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, การ                      
วัดและประเมินผลสมัยใหม่, การบริหารการเปล่ียนแปลง บริษัทเอกชน
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บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

บุคคลทีอ่ำจมีควำมขัดแย้ง ควำมสัมพันธ์

คุณจิตติพร จันทรัช กรรมการและผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นในบริษัท

คุณวาสนา จันทรัช กรรมการและผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นในบริษัท

คุณวัฒนา จันทรัช กรรมการและผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นในบริษัท

คุณสร้อยเพชร จันทรัช กรรมการและผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นในบริษัท

บริษัท มิสทิค เอเชีย จำากัด             

(มิสทิค เอเชีย)

• ประกอบธุรกิจจำาหน่ายเครื่องดื่มสุขภาพ

• เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจาก พญ.ศิริวรรณ ตั้งเจริญ

ชัยชนะ ซึ่งเป็นภรรยาของนายจิตติพร จันทรัช เป็นกรรมการและถือหุ้น

ในมิสทิค เอเชีย คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนชำาระแล้วของมิสทิค เอเชีย 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

บริษัท ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) 

จำากัด  (ไวต้าฟู้ด)

• ประกอบธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้กระป๋อง

• เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากนายสิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ 

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ไวต้าฟู้ดแฟคทอรี่ เป็นบิดาของ 

พญ.ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ ซึ่งเป็นคู่สมรสของนายจิตติพร จันทรัช 

ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัท แวนด้าพรีเสิร์ฟฟู้ด จำากัด

(แวนด้าพรีเสิร์ฟฟู้ด)

• ประกอบธุรกิจผลิตผลไม้อบแห้งส่งออก

• เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากนายสิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ 

กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ (Ultimate shareholder) ของ แวนด้าพรี

เสิร์ฟฟู้ด เป็นบิดาของ พญ.ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ ซึ่งเป็นคู่สมรส

ของนายจิตติพร จันทรัช ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้ถือ

หุ้นของบริษัท

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำากัด 

(มหาชน) (ทิพยประกันชีวิต)

• ประกอบธุรกิจประกันชีวิต

• เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจาก นายบรรพต หงษ์ทอง เป็น

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระของทั้งบริษัทและทิพยประกันชีวิต

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์นำ้ามันพืช 

จำากัด (ธนากรนำ้ามันพืช)

• ประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่ายนำ้ามันพืช

• เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากนายจิตติน สีบุญเรือง 

กรรมการและ ผู้ถือหุ้นของธนากรนำ้ามันพืช เป็นบิดาของนายนุชา สี

บุญเรือง ซึ่งเป็นคู่สมรสของนางสาววาสนา จันทรัช ซึ่งเป็นกรรมการ

และผู้ถือหุ้นของบริษัท

รำยกำรระหว่ำงกัน
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รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในปีที่ผ่ำนมำ

บุคคลทีอ่ำจมี

ควำมขัดแย้ง

ลักษณะรำยกำร

ปี 2557

มิสทิค เอเชีย              

   

บริษัทขำยสินค้ำและรับจ้ำงผลิตให้แก่มิสทิค เอเชีย

1. จำาหน่ายสินค้ากลุ่มสินค้า Exotic ให้แก่มิสทิค เอเชีย เพื่อนำาไป

จำาหน่ายต่อตามห้างสรรพสินค้าในประเทศ โดยจำาหน่ายในราคา

พิเศษซึ่งตำ่ากว่าราคาตลาด

2. ผลิตและส่งออกสินค้าภายใต้ตราสินค้า Aloe Vista ให้แก่ลูกค้า

ของบริษัทในต่างประเทศ โดยพญ.ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ     

ไม่คิดมูลค่าสูตรการผลิต

—ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 บริษัทได้ทำาการยกเลิกการทำา

รายการข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้จำาหน่ายสินค้าในประเทศเอง

3. ผลิตสินค้าภายใต้ตราสินค้า Aloe Vista ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ

พญ.ศิริวรรณ ตั้งเจริญชัยชนะ เพื่อจำาหน่ายให้แก่มิสทิค เอเชีย และ

มิสทิค เอเชียนำาไปจำาหน่ายตามห้างสรรพสินค้าในประเทศ และ

จำาหน่ายในราคาพิเศษซึ่งตำ่ากว่าราคาตลาด

—นับตั้งแต่ปี 2557 บริษัทมีการกำาหนดราคาขายสินค้าระหว่าง

กันในราคาต้นทุนบวกอัตรากำาไรและมีเงื่อนไขการค้าตามปกติที่บริษัท

ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

บรษิทัซือ้สทิธ์ิค่ำแรกเข้ำและสินค้ำของบริษัททีค่งเหลอืในห้ำงสรรพสินค้ำ

0.88

1.64

0.10

-

ไวต้าฟู้ด บริษัทซื้อวัตถุดิบจำกไวต้ำฟู้ด

บริษัทซื้อเนื้อว่านหางจรเข้ เนื้อสับปะรด นำ้าว่านหางจระเข้ เพื่อใช้

เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาและ

เงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับผู้ประกอบการรายอื่น

0.69 -

แวนด้าพรีเสิร์ฟฟู้ด บริษัทซื้อวัตถุดิบจำกแวนด้ำพรีเสิร์ฟฟู้ด

บริษัทซื้อผลไม้อบแห้ง เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าตาม

ธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบ

เคียงกันได้กับผู้ประกอบการรายอื่น

0.07 0.02

คุณจิตติพร จันทรัช

และคุณวาสนา จันทรัช

ค�้ำประกันสัญญำเช่ำซื้อยำนพำหนะให้แก่บริษัท

บริษัทมีการทำาสัญญาเช่าซื้อรถยนต์สำาหรับผู้บริหารจำานวน 4 คัน 

กับบริษัทลิสซิ่ง 3 แห่ง ในระหว่างปี 2552-2555 ซึ่งสัญญาเช่ามีระยะ

เวลา 3-4 ปี ซึ่งจะครบกำาหนดในปี 2556 จำานวน 3 คัน และปี 2558 

จำานวน 1 คัน โดยมีคุณจิตติพรและคุณวาสนาคำ้าประกันสัญญาเช่าซื้อ

รถยนต์เป็นวงเงินรวม 13.98 ล้านบาท โดยมียอดค่าเช่าที่จะต้องชำาระ 

คงเหลือ 1.08 ล้านบาท และ 0.15 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2556 และ 2557 

ตามลำาดับ

การคำ้าประกันสัญญาเช่าซื้อรถยนต์โดยกรรมการของบริษัทข้าง

ต้น กรรมการไม่ได้คิดค่าตอบแทนการคำ้าประกันจากบริษัทแต่อย่างใด

10.62 0.93
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บุคคลทีอ่ำจมี

ควำมขัดแย้ง

ลักษณะรำยกำร มูลค่ำรำยกำร(ลบ)

ปี 2556 ปี 2557

บริษัท ทิพยประกันชีวิต

จำากัด (มหาชน)

บริษัทท�ำประกันกับบริษัท ทิพยประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)

- ซื้อสัญญาประกันชีวิตและความเสี่ยงภัย

บริษัททำาประกันชีวิตแบบกลุ่มให้กับพนักงานซึ่งเป็นไปตามนโยบายให้ 

สวัสดิการแก่พนักงาน รวมถึงมีการทำาประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิดต่อ

ทรัพย์สินและประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

0.58 0.87

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์

นำ้ามันพืช จำากัด

บริษัทซื้อวัตถุดิบจำกธนำกรน�้ำมันพืช

บริษัทซื้อนำ้ามันพืช เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าตามธุรกิจ

ปกติของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียง

กันได้กับผู้ประกอบการรายอื่น

3.14 3.77

บริษัทหลักทรัพย์ 

ฟินันเซีย ไซรัส จำากัด 

(มหาชน)

ค่ำจัดจ�ำหน่ำยและรับประกันกำรจ�ำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิม่ทุน

บล. ฟินันเซีย ไซรัส เป็นผู้จัดจำาหน่ายและรับประกันการจำาหน่ายหุ้น

สามัญเพิ่มทุนของบริษัท จำานวน 70 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท

- 2.22

ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน 

ในช่วงปี 2554 – 2557 บริษัทมีการทำารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหลายรายการ 
โดยแบ่งการทำารายการออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น 
การซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต การว่าจ้างเมกาโลดอนจัดทำาเอกสารส่งออก การค้ำาประกันสัญญาเช่า
ซื้อยานพาหนะ เป็นรายการที่มีความจำาเป็นและสมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของรายการระหว่างกัน
ที่เป็นรายการค้าปกติ การกำาหนดราคาสามารถเปรียบเทียบได้กับการทำารายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความ
เก่ียวข้องกัน และไม่ทำาให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด ยกเว้นรายการที่บริษัทรับจ้างผลิตสินค้าภาย
ใต้ตรายี่ห้อของลูกค้าและการจำาหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทให้กับ มิสทิค เอเชีย ซึ่งที่ผ่าน
มาบริษัทมีการขายให้ในราคาที่มีส่วนลดพิเศษ เนื่องจากบริษัทพิจารณาเห็นว่าบริษัทจะได้รับประโยชน์จาก
การประหยัดต้นทุนในการทำาการตลาดภายในประเทศ และลดความยุ่งยากในการบริหารงานภายในประเทศ 
ซ่ึงปัจจุบันบริษัทมีนโยบายท่ีจะขจัดปัญหาความไม่ชัดเจนดังกล่าว โดยบริษัทยกเลิกการจำาหน่ายสินค้าภาย
ใต้ตราสินค้าของบริษัทให้กับมิสทิค เอเชีย และบริษัทหันมาดำาเนินการจำาหน่ายภายในประเทศเอง ส่วนการ
รับจ้างผลิตสินค้าภายใต้ตรายี่ห้อของมิสทิค เอเชีย จะมีการกำาหนดราคาขายสินค้าระหว่างกันในราคา
ต้นทุนบวกอัตรากำาไรและมีเงื่อนไขการค้าตามปกติที่บริษัทขายให้กับลูกค้ารายอื่น

รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติในปี 2555 และ 
2556 เช่น การทำารายการระหว่างกันที่เกิดจากวัตถุประสงค์การปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เช่น การขายที่ดิน 
สิ่งปลูกสร้าง และสินทรัพย์อื่นให้แก่กรรมการเพื่อแบ่งแยกทรัพย์สินระหว่างบริษัทและกรรมการให้ชัดเจน ซึ่ง
จำาหน่ายในราคามูลค่าตามบัญชีซึ่งได้สะท้อนการทำารายการดังกล่าวในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว รายการตัด
บัญชีบริษัทอัตโนมัติเพื่อจ่ายค่าสาธารณูปโภคให้แก่กรรมการ ซึ่งปัจจุบันได้ยกเลิกการตัดบัญชีดังกล่าว
แล้วและกรรมการได้ชำาระค่าสาธารณูปโภคคงค้างดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ รายการในกลุ่มนี้เป็นรายการ
ที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างทางธุรกิจจึงเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและในอนาคตจะไม่เกิดขึ้น
อีก คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่ามีความจำาเป็น

และสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
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มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
การทำารายการระหว่างกันของบริษัทที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาโดยกรรมการบริษัท ซึ่งในขณะนั้น

บริษัทยังไม่มีการกำาหนดข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำารายการระหว่างกัน เนื่องจากบริษัทยังมีสภาพเป็นบริษัท
จำากัด และภายหลังจากบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว การอนุมัติรายการระหว่างกันได้
มีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมในการพิจารณาด้วย โดยการพิจารณาเข้าทำารายการระหว่างกันได้คำานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสำาคัญ ปัจจุบันบริษัทได้มีการกำาหนดมาตรการและข้ันตอนการอนุมัติรายการ
ระหว่างกัน โดยรายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
มีส่วนได้เสีย บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับความจำาเป็นและความเหมาะสมของ
รายการน้ัน ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิด
ขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดัง
กล่าว เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/
หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทำารายการ จะ
ไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกันดังกล่าว

นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท�ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

หากบริษัทมีความจำาเป็นต้องทำารายการระหว่างกันกับกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผล
ประโยชน์ บริษัทมีนโยบายที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นและความ
เหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะได้ให้ผู้เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี 
คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ 
ประกาศ คำาสั่งหรือข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยว
กับการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำาคัญของบริษัท    เพื่อให้การ
ตัดสินใจเข้าทำารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น
ทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจำาปีของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

แนวโน้มการทำารายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่จะยังคงมีการทำารายการต่อไปในอนาคต จะคงเหลือเพียงรายการค้าปกติและ
รายการสนับสนุนการประกอบธุรกิจตามปกติ ซึ่งได้แก่ :

1. การซื้อวัตถุดิบ เช่น เนื้อว่านห่างจระเข้ ผลไม้อบแห้ง จากไวต้าฟู้ดและแวนด้าพรีเสิร์ฟฟู้ด
2. การรับจ้างผลิตผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องดื่มเพื่อจำาหน่ายให้กับมิสทิค เอเชีย
3. การที่กรรมการจ่ายเงินทดรองจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจบริษัทไปก่อน เช่น ค่าเดิน

ทาง ค่าที่พักในระหว่างไปพบลูกค้าต่างประเทศ ค่ารับรอง เป็นต้น
4. การค้ำาประกันสัญญาเช่าซื้อยานพาหนะให้แก่บริษัท ซึ่งคาดว่าจะค้ำาประกันต่อไปจนกว่าจะหมด

สัญญาเช่าซื้อยานพาหนะในปี 2558
5. สัญญาประกันชีวิตแบบกลุ่มให้กับพนักงานและการประกันภัยสินทรัพย์ ซึ่งทำากับบริษัท ทิพย

ประกันชีวิต จำากัด (มหาชน)

สำาหรับรายการระหว่างกันดังกล่าวที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติตามนโยบายการทำา
รายการระหว่างกันตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น



87
 BRINGS THE AUTHENTIC
TASTE OF THAILAND
RIGHT INTO YOUR KITCHEN

ตำรำงสรุปงบกำรเงิน

ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ�ำกัด (มหำชน)  

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    

      สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55      สิ้นสุด 31 ธ.ค. 56       สิ้นสุด 31 ธ.ค. 57

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด            14.99 5.66 49.41 20.68 67.46 14.10

เงินลงทุนชั่วคราว 0.00 0.00 0.00 0.00 190.58 39.83

ลูกหนี้การค้า                                          33.25 12.56 30.44 12.74 50.23 10.50

ลูกหนี้อื่น                                                   43.90 16.58 5.15 2.16 4.44 0.93

สินค้าคงเหลือ                                          38.29 14.46 46.29 19.38 60.73 12.69

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น       2.78 1.05 2.37 0.99 3.95 0.83

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพี่อขาย     10.79 4.07 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                    144.00 54.38 133.66 55.95 377.39 78.87

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้ 2.44 0.92 2.49 1.04 2.35 0.49

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                         110.39 41.69 95.43 39.95 91.31 19.08

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                                    6.47 2.44 6.90 2.89 6.97 1.46

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี             0.19 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            1.30 0.49 0.40 0.17 0.49 0.10

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               120.79 45.62 105.22 44.05 101.12 21.13

รวมสินทรัพย์                               264.79 100.00 238.88 100.00 478.51 100.00
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ�ำกัด (มหำชน)  

งบแสดงฐำนะกำรเงิน    

      สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55      สิ้นสุด 31 ธ.ค. 56       สิ้นสุด 31 ธ.ค. 57

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงิน

กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน                 2.02 0.76 2.04 0.85 0.88 0.18

เจ้าหนี้การค้า                                           41.79 15.78 34.94 14.63 49.12 10.27

เจ้าหนี้อื่น                                                28.13 10.62 23.16 9.70 29.25 6.11

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 3.66 1.38 3.88 1.62 0.93 0.19

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 3.59 1.36 1.73 0.72 0.81 0.17

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย                                     1.37 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00

หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                    0.29 0.11 0.40 0.17 0.39 0.08

รวมหนี้สินหมุนเวียน                        80.85 30.53 66.15 27.69 81.38 17.01

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบัน 14.43 5.45 10.54 4.41 0.00 0.00

หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2.53 0.96 0.80 0.33 0.00 0.00

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 0.07 0.03 0.50 0.21 0.66 0.14

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 17.03 6.43 11.84 4.96 0.66 0.14

รวมหนี้สิน 97.88 36.97 77.99 32.65 82.04 17.14

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

    ทุนจดทะเบียน 100.00 37.77 175.00 73.26 175.00 36.57

    ทุนที่ออกและชำาระแล้ว 100.00 37.77 140.00 58.61 175.00 36.57

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 0.00 0.00 0.00 0.00 113.82 23.79

ส่วนเกินทุนจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.00 0.00 7.49 3.14 7.49 1.57

กำาไรสะสม

    จัดสรร - ทุนสำารองตามกฎหมาย                     7.20 2.72 10.32 4.32 14.63 3.06

    ยังไม่จัดสรร                                    59.71 22.55 3.06 1.28 84.95 17.75

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น              0.00 0.00 0.00 0.00 0.58 0.12

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น                      166.91 63.03 160.87 67.35 396.47 82.86

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น        264.79 100.00 238.86 100.00 478.51 100.00
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1/   ที่ประชุมสามัญประจำาปี ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 140   ล้านบาท การออกหุ้นเพิ่มทุนดัง
กล่าวได้จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2556  และได้เรียกชำาระแล้วร้อยละ 25

2/   ปรับมูลค่าที่ตราไว้ในแต่ละปี เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อการเปรียบเทียบ เนื่องจากเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2556 
ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ�ำกัด (มหำชน)  

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    

      สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55      สิ้นสุด 31 ธ.ค. 56       สิ้นสุด 31 ธ.ค. 57

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายสินค้า 541.10 100.00 608.65 100.00 734.95 100.00

ต้นทุนขายสินค้า 408.38 75.47 471.73 77.50 494.07 67.22

ก�ำไรขั้นต้น 132.72 24.53 136.92 22.50 240.88 32.78

รายได้จากการลงทุน 20.14 3.72 0.09 0.01 0.78 0.11

กำาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2.24 0.41 6.25 1.03 (5.73) (0.78)

รายได้อื่น 4.36 0.81 1.04 0.17 3.08 0.42

ค่าใช้จ่ายในการขาย 29.40 5.43 39.08 6.42 50.00 6.80

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 88.21 16.30 94.93 15.60 102.15 13.90

ก�ำไรจำกกำรด�ำเนินงำน 41.85 7.73 10.29 1.69 86.86 11.82

ต้นทุนทางการเงิน 0.67 0.12 1.23 0.20 0.66 0.09

ก�ำไรก่อนภำษีเงินได้ 41.18 7.61 9.06 1.49 86.20 11.73

ภาษีเงินได้ 1.24 0.23 0.19 0.03 0.00 0.00

ก�ำไรสุทธิส�ำหรับงวด 39.94 7.38 8.87 1.46 86.20 11.73

กำาไรจากการดำาเนินงาน (ไม่รวมรายได้จากการลงทุน) 21.71 4.01 10.20 1.68 86.08 11.71

กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ (ไม่รวมรายได้จากการลงทุน) 19.80 3.66 8.78 1.44 85.42 11.62

กำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :

   การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อ 8.51 1.57 0.00 0.00 0.58 0.08

   การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อ (4.19) (0.77) 0.00 0.00 0.00 0.00

      ส่วนที่โอนไปกำาไรหรือขาดทุน

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับองค์ประกอบของกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (0.99) (0.18) 0.00 0.00 0.00 0.00

รวมก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 3.33 0.62 0.00 0.00 0.58 0.08

ก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับงวด 43.27 8.00 8.87 1.46 86.78 11.81

กำาไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.20 0.03 0.28

จำานวนหุ้นสามัญที่ออกจำาหน่ายแล้ว (ล้านหุ้น) 200.00 280.00 280.00

มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)  2/ 0.50 0.50 0.50
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ�ำกัด (มหำชน)  

งบกระแสเงินสด    

หน่วย : ล้านบาท

            สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55            สิ้นสุด 31 ธ.ค. 56            สิ้นสุด 31 ธ.ค. 57

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมด�ำเนินงำน

กำาไรสำาหรับปี 39.94 8.87 86.20

รายการปรับปรุง

ค่าเสื่อมราคา 20.31 19.30 17.66

ค่าตัดจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.14 0.16 0.21

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 0.22 0.00 0.00

รายได้จากการลงทุน (20.14) (0.09) (0.78)

ต้นทุนทางการเงิน 0.67 1.23 0.66

ค่าเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 2.62 1.42 0.00

ค่าเผื่อ (กลับรายการ) ขาดทุนจากสินค้ามูลค่าลดลง 2.62 6.31 1.56

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 0.07 0.43 0.16

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 0.00 7.49 0.00

(กำาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง (0.17) 0.29 (0.21)

(กำาไร) ขาดทุนจากการจำาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 0.07 0.03 (1.44)

ขาดทุนจากการจำาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.00 0.00 0.13

ภาษีเงินได้ 1.24 0.19 0.00

47.59 45.63 104.15

กำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด�ำเนินงำน

ลูกหนี้การค้า (1.59) 3.36 (20.21)

ลูกหนี้อื่น (0.26) 0.48 1.09

สินค้าคงเหลือ (5.26) (14.31) (16.00)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (1.00) 0.41 (1.59)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.59 (0.53) (0.08)

เจ้าหนี้การค้า (6.16) (6.97) 14.18

เจ้าหนี้อื่น (2.78) 3.48 6.72

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 0.07 0.11 (0.01)

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำาเนินงาน 31.20 31.66 88.25

จ่ายภาษีเงินได้ (1.22) (1.37) 0.00

เงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงำน 29.98 30.29 88.25
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ�ำกัด (มหำชน)  

งบกระแสเงินสด (ต่อ)    

หน่วย : ล้านบาท

            สิ้นสุด 31 ธ.ค. 55            สิ้นสุด 31 ธ.ค. 56            สิ้นสุด 31 ธ.ค. 57

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้ (0.04) (0.04) 0.14

เงินปันผลรับ 0.81 0.00 0.00

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย 9.17 5.81 0.00

ดอกเบี้ยรับ 0.11 0.09 0.40

เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (44.98) (8.55) (13.65)

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 0.81 11.18 1.56

เงินสดจ่ายในการซื้อเงินลงทุนชั่วคราว (29.12) 0.00 (190.00)

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย 41.80 27.09 0.00

เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (1.72) (0.59) (0.42)

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (23.16) 34.99 (201.97)

กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร (0.98) 0.91 (1.15)

จ่ายต้นทุนทางการเงิน (0.67) (1.23) (0.66)

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท (8.74) (62.40) 0.00

ทรัสต์รีซีท 0.89 (0.89) 0.00

จ่ายชำาระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน (5.13) (3.59) (1.73)

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ 0.00 40.00 148.82

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5.00 0.00 0.00

ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน (11.00) 0.00 0.00

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 19.00 0.00 0.00

ชำาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (0.92) (3.66) (13.50)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (2.55) (30.86) 131.78

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 4.27 34.43 18.06

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 10.71 14.99 49.41

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี 14.99 49.41 67.47
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1/   ที่ประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 มีมติเพิ่มทุนจาก 100 ลบ. เป็น 140 ลบ. โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำานวน 4 ล้านหุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10  บาท จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2556
2/  ปรับมูลค่าที่ตราไว้ในแต่ละปี เป็นหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อการเปรียบเทียบ เนื่องจากเมื่อวนที่ 3 ธันวาคม 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2556 
ได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไว้จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท
3/   ไม่รวมรายได้จากการลงทุน
4/   อัตรากำาไรสุทธิ = (กำาไร (ขาดทุน) สุทธิ – รายได้จากการลงทุน) / รายได้รวม

รายได้รวม = รายได้จากการขายสินค้า+รายได้จากการลงทุน+กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ+รายได้อื่น

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ

รายการ หน่วย 2555 2556 2557

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.78 2.02 4.64

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 0.60 1.21 3.79

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เท่า 0.37 0.41 1.20

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 16.08 19.11 18.22

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 22.39 18.84 19.76

อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ เท่า 126.89 192.74 102.03

ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 2.84 1.87 3.53

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้การค้า เท่า 9.10 12.30 11.76

ระยะเวลาชำาระหนี้เฉลี่ย วัน 39.55 29.28 30.62

Cash cycle วัน (14.32) (8.57) (7.34)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำากำาไร

อัตรากำาไรขั้นต้น % 24.53 22.50 32.78

อัตรากำาไรจากการดำาเนินงาน 3/ % 4.01 1.68 11.71

อ้ตรากำาไรอื่น % 3.55 0.01 0.11

อัตราส่วนเงินสดต่อการทำากำาไร % 138.09 296.96 102.52

อัตรากำาไร (ขาดทน)ุ สุทธิ 3/, 4/ % 3.49 1.43 11.65

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น  3/ % 13.23 5.36 30.65

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำาเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 3/ % 8.21 3.49 23.81

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 3/ % 37.48 27.29 110.40

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 2.35 2.45 2.04

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.59 0.48 0.21

อัตราส่วนความสามารถชำาระดอกเบี้ย เท่า 47.57 26.74 134.71

อัตราส่วนความสามารถชำาระภาระผูกพัน เท่า 0.32 0.41 0.41

อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล % 100 353 0

อัตราส่วนอื่นๆ

มูลค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น 0.83 0.57 1.13

กำาไรสุทธิต่อหุ้น 0.20 0.03 0.28

เงินปันผลต่อหุ้น 0.20 0.12 0.00

มูลค่าที่ตราไว้ต่อหุ้น 0.50 0.50 0.50

จำานวนหุ้น  2/ 200.00 280.00 350.00
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ค�ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ฐำนะกำรเงินและผลกำรด�ำเนินงำน

ภำพรวมกำรด�ำเนินงำนและปัจจัยที่ท�ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงส�ำคัญ (Overview)

ภาพรวมการดำาเนินงานของบริษัทในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา เป็นช่วงเวลาการเติบโตของธุรกิจและวาง
รากฐานเพื่อขยายธุรกิจไปยังกลุ่มประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกนอกเหนือจากกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน แผนทางธุรกิจที่สำาคัญ
คือการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อระดมทุนสำาหรับสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่จังหวัดระยอง และเพื่อเพิ่ม
สภาพคล่องและฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัท  ปัจจุบันกลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นกลุ่มประเทศยุโรปที่มี
สัดส่วนยอดขายประมาณร้อยละ 75 จากยอดขายรวม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงภาวะเศรษฐกิจใน
กลุ่มประเทศยุโรป บริษัทจึงเล็งที่จะกระจายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มประเทศต่าง ๆ ในแถบอาเซียน 

รายได้ของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเน่ืองจากการขยายตัวของสินค้ากลุ่มซอสปรุงรสและน้ำาจิ้มและกลุ่ม
เครื่องแกงและเครื่องประกอบอาหาร บริษัทมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าสูตรใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีสินค้ากว่า 
200 รายการขายไปทั่วโลก เน้นการทำาตลาดร่วมกับผู้จัดจำาหน่ายของบริษัทเพื่อเป็นการรักษาฐานลูกค้าเดิม และ
เข้าร่วมงานแสดงสินค้าในหลายประเทศเพื่อหากลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ในประเทศออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ
จีน ความสามารถในการทำากำาไรเพิ่มขึ้นอย่างมากตลอด 3 ปีท่ี่ผ่านมา ส่วนหนึ่งจากการควบคุมต้นทุนการผลิต
โดยปรับปรุงและพัฒนาสูตรการผลิต เน้นการใช้วัตถุดิบใหม่ ๆ ที่มีราคาต่ำากว่าวัตถุดิบเดิม แต่ยังคงให้รสชาติและ
คุณภาพที่ใกล้เคียงกัน 

ผลการดำาเนินงานของบริษัทขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในกลุ่ม
ประเทศยุโรปเป็นสำาคัญ บริษัทมีการกำาหนดราคาสินค้าเป็นเงินสกุลเงินยูโร สกุลดอลล่าร์สหรัฐ และสกุลเงินบาท คิด
เป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 72.37, 11.38, และ 16.25 ของรายได้จากการขายของบริษัท บริษัทจึงมีความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้า บริษัทได้ทำาสัญญาซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 

เนื่องจากการอ่อนค่าของเงินบาทที่บริษัททำาสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าไว้ 5.81 ล้านยูโร ที่
อัตราแลกเปลี่ยน 38.28 - 42.46 บาทในปี 2556 และครบกำาหนดในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 ซึ่งอัตราแลก
เปลี่ยนเฉลี่ยของเงินบาทต่อยูโรอยู่ระหว่าง 44.56 - 44.87 บาทต่อยูโร ทำาให้โดยรวมในปี 2557 บริษัทมีผลขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5.73 ล้านบาท จากการทำาสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าดัง
กล่าว แม้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 ค่าเงินยูโรมีแนวโน้มในทางตรงกันข้าม คืออ่อนตัวจากอัตราแลกเปลี่ยน
เฉลี่ยของเงินบาทต่อยูโรเท่ากับ 44.87 บาทต่อยูโร ในเดือนมกราคม เป็น 40.54 บาทต่อยูโร ในเดือนธันวาคม การ
อ่อนค่าของเงินยูโรเป็นปัจจัยกดดันรายได้ของบริษัท กล่าวคือ รายได้จากการขายสินค้าเมื่อแปลงเป็นเงินบาทจะมี
มูลค่าลดลง อย่างไรก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยของเงินยูโรในปี 2557 เท่ากับ 43.15 บาทต่อยูโร ยังสูงกว่า
ปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 40.81 บาทต่อยูโร ประกอบกับปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น จึงทำาให้รายได้ในปี 2557 ยังเติบโตต่อ
เนื่อง ทั้งนี้ แนวโน้มการอ่อนค่าของค่าเงินยูโรยังคงต่อเนื่องในไตรมาสแรกของปี 2558 

การตลาดและการแข่งขันของอุตสาหกรรมสิ่งปรุงอาหาร มีผู้ผลิตจำานวนมากรายทั้งจากในประเทศและ
ต่างประเทศที่มีตลาดส่งออกเดียวกับบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทประเมินว่าถึงแม้จะมีผู้ประกอบการ 
จำานวนมาก แต่เนื่องจากกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทนั้นได้แก่กลุ่มประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกลุ่ม
ประเทศที่มีระเบียบมาตรฐานที่สูง ผู้ประกอบการที่จะมุ่งเน้นการผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่เข้มงวดนั้นมีไม่
มากราย ประกอบกับการที่บริษัทมีการพัฒนาสินค้าและช่องทางการจัดจำาหน่ายอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้บริษัท
ยังคงสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ นอกจากนี้ แผนการขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศอื่น ๆ จะ
เพิ่มรายได้ให้บริษัทได้อย่างมาก ในปี 2557 ปริมาณการส่งออกโดยรวมของสิ่งปรุงอาหารของประเทศไทยมีมูลค่า
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เท่ากับ 19,076 ลบ. เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 16,796 ลบ. หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.57 โดยตลาดส่งออกที่มาก
ที่สุดของประเทศไทยคือ กลุ่มประเทศอาเซียน ที่มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 30.93 

ผลกำรด�ำเนินงำน และควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร (Results of Operations)

รายได้ของบริษัทเติบโตจาก 541.10 ลบ. ในปี 2555 เป็น 734.95 ลบ ในปี 2557 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.52 
เป็นการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายในกลุ่มซอสปรุงรสและน้ำาจิ้ม และกลุ่มเครื่องแกงและเครื่องประกอบอาหาร  ซึ่ง
สองกลุ่มนี้มีปริมาณการขายรวม 8,440.45 ตัน สร้างรายได้รวมกันเท่ากับ 589.01 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 80 
ของรายได้รวม รายได้เติบโตขึ้นจากที่สหภาพยุโรปมีการนำาเข้าสินค้าในสองกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นอย่างมาก มีอัตราการ
เติบโตร้อยละ 43.00 และ 20.56 ตามลำาดับ เป็นตลาดที่มีอัตราการขยายตัวมากที่สุด อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออก
ที่สำาคัญของสินค้าสิ่งปรุงอาหาร คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และออสเตเลีย ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังมีการส่ง
ออกไปประเทศเหล่านั้นน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งขัน ปัจจัยหนึ่งที่กดดันการเติบโตรายได้ คือ ค่าเงินยูโรที่อ่อนค่าต่อ
เนื่องในช่วงครึ่งหลังของปี 2557 ทำาให้รายได้จากการขายสินค้าเมื่อแปลงเป็นเงินบาทได้น้อยลง 

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสำาเร็จรูปและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน คือ ร้อยละ 
11.61 และร้อยละ 14.03 ตามลำาดับ สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของยอดขายน้ำามะพร้าว เนื่องจากลูกค้าของบริษัท
สามารถเปิดตลาดไปยังพื้นที่ใหม่ ๆ ได้ ประกอบกับบริษัทไม่ได้ปรับขึ้นราคาสินค้า ทำาให้มีลูกค้ารายใหม่ ๆ สนใจและ
ติดต่อเข้ามาเพื่อขอซื้อสินค้าจากบริษัทเพื่อไปจำาหน่ายต่อ ความนิยมบริโภคน้ำามะพร้าวเพิ่มขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่าน
มา โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอมเริกา ยุโรป และออสเตรเลีย เป็นไปตามเทรนด์ดูแลสุขภาพ เพราะมีการทำาวิจัยเพื่อ
หาคุณค่าทางโภชนาการ พบว่าในน้ำามะพร้าวมีสารอาหารและเกลือแร่ที่จำาเป็นต่อร่างกายมาก กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มี
รายได้ลดลงคือ ผลิตภัณฑ์อาหารสำาเร็จรูปพร้อมรับประทาน ลดลงร้อยละ 13.57 เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจาก
ความนิยมการปรุงอาหารเองมากว่าบริโภคอาหารสำาเร็จรูป

ความสามารถในการทำากำาไรของบริษัทและผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2557 โดยอัตรา
กำาไรขึ้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 22.50 ในปี 2556 เป็น 32.78 ในปี 2557 เนื่องจากต้นทุนขายสินค้าที่ลดลง สาเหตุหลักมา
จากพัฒนาส่วนผสมในการผลิตโดยใช้วัตถุดิบใหม่ ๆ ที่มีต้นทุนต่ำากว่า แต่ให้รสชาติและคุณภาพใกล้เคียงกัน กำาลัง
การผลิตที่เพิ่มขึ้นทำาให้ค่าใช้จ่ายคงที่ต่อหน่วยลดลง อำานาจในการต่อรองราคาวัตถุดิบเพิ่มขึ้นเมื่อบริษัทมีคำาสั่งซื้อ
วัตถุดิบมากขึ้น การจัดหาวัตถุดิบจากผู้จำาหน่ายรายใหม่ ๆ ที่ให้ต้นทุนต่ำากว่าเดิม ราคาน้ำามะพร้าวที่ลดลง ค่าเงิน
ยูโรที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับปี 2556 และการขายสินค้าที่มีอัตรากำาไรขั้นต้นสูงเพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.95 สาเหตุหลักจากการเพิ่มค่านายหน้าตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น เพิ่ม
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย และเพิ่มจำานวนพนักงานฝ่ายการตลาดและขายเพื่อกระตุ้นยอดขายในกลุ่มลูกค้า
เดิมและสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.60 จากการขึ้นเงินเดือนพนักงาน ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการนำาบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารเพิ่มขึ้นในอัตราส่วนที่น้อยกว่าการเพิ่มขึ้นของยอดขาย เป็นผลมาจากประสิทธิภาพในการบริหารและดำาเนิน
การของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ จากการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งทางด้านการผลิตและการบริหาร
จัดการ ทำาให้อัตรากำาไรจากการดำาเนินงานและอัตรากำาไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 1.68 และ 1.43 ในปี 2556 เป็น  
ร้อยละ 11.71 และ 11.65 ในปี 2557

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรทรัพย์สิน

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจาก 238.88 ลบ. ในปี 2556 เป็น 478.51ลบ. ในปี 2557 เนื่องจากบริษัทได้เสนอ
ขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยเงินสดที่ได้รับจากการระดมทุนสุทธิเท่ากับ 148.82 ลบ. 
ประกอบกับรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ทำาให้บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง อัตราส่วนหมุนเวียน
ของลูกหนี้การค้าเฉลี่ย 3 ปี เท่ากับ 17.88 เท่า และระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 20.33 วัน ซึ่งต่ำากว่าเครดิตเทอม
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สำาหรับลูกค้าต่างประเทศที่ให้ 0 - 45 วัน และลูกค้าภายในประเทศ 60 วัน บริษัทมีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญสำาหรับลูกค้าที่ค้างชำาระ 6 - 9 เดือนในอัตราร้อยละ 50 ค้างชำาระ 9 - 12 เดือนในอัตราร้อยละ 75 และมากกว่า 
12 เดือนในอัตราร้อยละ 100 โดยในปี 2557 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเท่ากับ 2.62 ลบ. หรือคิดเป็นร้อยละ 5.22 
ของลูกหนี้การค้ารวม โดยลูกหนี้ที่ถูกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไม่ใช่ลูกค้ารายใหม่ แต่เป็นลูกค้ารายเดิมที่ค้างชำาระ
ตั้งแต่ปลายปี 2553 และบริษัทยังคงติดตามทวงหนี้อยู่โดยไม่ได้ฟ้องร้องเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องอาจไม่
คุ้มกับมูลหนี้ที่จะได้รับ

สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจาก 46.29 ลบ. ในปี 2556 เป็น 60.73 ลบ. ในปี 2557 โดยเป็นการเพิ่มขึ้นของ
สินค้าสำาเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิต สาเหตุจากการได้รับคำาสั่งซื้อมากขึ้น และเมื่อผลิตเสร็จแล้วจะถูกส่งออกไปยัง
ลูกค้าในช่วงเวลาอันสั้น ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2 - 4 วัน ค่าเผื่อสินค้ามูลค่าลดลงเท่ากับ 5.90 
ลบ. ในปี 2557 เทียบกับปี 2556 ซึ่งเท่ากับ 8.93 ลบ. บริษัทได้ปรับปรุงนโยบายค่าเผื่อสินค้ามูลค่าลดลงใหม่ โดย
กำาหนดอายุสินค้าที่จะพิจารณาตั้งค่าเผื่อฯยาวขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับอายุการใช้งานจริงของสินค้า 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จากการใช้สินทรัพย์และเครื่องจักรที่มีอยู่ในปัจจุบันได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2557 กำาลังการผลิตเพิ่มขึ้นในเกือบทุกสายการผลิต อีกทั้งมีการซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้น 
8.90 ลบ. ในสายการผลิตซอสปรุงรสและน้ำาจิ้ม เครื่องแกง และน้ำามะพร้าว ในส่วนของเจ้าหนี้การค้า เพิ่มขึ้นจาก 
34.94 ลบ. ในปี 2556 เป็น 49.12 ลบ. ในปี 2557 บริษัทได้รับเครดิตเทอมจากเจ้าหนี้การค้าในประเทศอยู่ระหว่าง 
7 วัน (ของสด) - 120 วัน และเจ้าหนี้การค้าต่างประเทศอยู่ระหว่าง 30 วัน ระยะเวลาในการชำาระหนี้เฉลี่ยเท่ากับ 
32.08 วัน บริษัทสามารถได้รับชำาระหนี้จากลูกค้าในเวลาที่เร็วกว่าการชำาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้การค้า

สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

บริษัทมีสภาพคล่องทั้งจากการบริหารลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคู่ค้าต่าง
ประเทศที่น่าเชื่อถือชำาระสินค้าภายในระยะเวลากำาหนด และมีอำานาจในการต่อรองกับเจ้าหนี้มากขึ้นตามปริมาณการ
สั่งซื้อวัตถุดิบที่มากขึ้น ระยะเวลาในการชำาระหนี้ให้เจ้าหนี้ยาวกว่าระยะเวลาที่บริษัทได้รับชำาระค่าสินค้าจากลูกค้า 
ความจำาเป็นในการสำารองเงินสดจึงน้อย อย่างไรก็ตาม เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.53 
ซึ่งเกิดจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของหนี้สินเพิ่มขึ้นจาก 77.99 ลบ. ในปี 2556 เป็น 82.04 ลบ. ในปี 2557 
ซึ่งกว่าร้อยละ 95.52 เป็นเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นที่เกิดจากการซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์รองรับการผลิตที่ได้
รับคำาสั่งซื้อมากขึ้น และส่วนหนึ่งเป็นเจ้าหนี้ที่เกิดจากกิจกรรมส่งเสริมการขายส่วนลดการค้าและค่านายหน้าค้าง
จ่าย อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก 2.02 เท่าในปี 2556 เป็น 4.64 เท่าในปี 2557

นอกจากนี้ ในไตรมาส 3 ปี 2557 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ สามารถระดม
ทุนได้ 148.82 ลบ. วัตถุประสงค์เพื่อใช้ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ และส่วนหนึ่งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชำาระคืนเงิน
กู้จากสถาบันการเงิน แหล่งเงินทุนจากการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์นี้ จะทำาให้บริษัทมีสภาพคล่องและเงินทุน
อย่างเพียงพอต่อการขยายกิจการโดยไม่ต้องเพิ่มภาระหนี้สินและดอกเบี้ย อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงจาก 0.48 
เท่า ในปี 2556 เป็น 0.21 เท่า ในปี 2557 ความสามารถในการชำาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นจาก 26.74 เท่าในปี 2556 
เป็น 134.71 เท่าในปี 2557 เงินที่ได้จากการระดมทุนนี้ บริษัทได้นำาไปฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินส่วนหนึ่ง และ
อีกส่วนหนึ่งนำาไปลงทุนในตราสารทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อขายประเภทกองทุนรวมตราสารหน้ีเพื่อบริหารเงินสดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดระหว่างที่บริษัทอยู่ระหว่างการดำาเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ และยังไม่มีความจำาเป็นต้องใช้
เงินสดดังกล่าว
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ปัจจัยที่จะมีผลต่อฐำนะกำรเงินหรือกำรด�ำเนินงำนในอนำคต (Forward Looking)

โรงงานแห่งใหม่ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายปี 2558 และเริ่มดำาเนินการผลิตและสร้างรายได้ในบริษัทตั้งแต่
ต้นปี 2559 เป็นต้นไป โดยจะผลิตสินค้าในกลุ่มซอสปรุงรสและน้ำาจิ้มต่างๆ มีกำาลังการผลิตปกติประมาณ 14,750 
ตัน/ปี ซึ่งมีกำาลังการผลิตเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวจากโรงงานเดิมที่มีกำาลังการผลิตสินค้ากลุ่มนี้เท่ากับ 7,399.15 
ตัน/ปี เพื่อรองรับแผนการขยายตลาดไปกลุ่มลูกค้าใหม่ ซึ่งจะมีผลต่อยอดขายของบริษัทอย่างมีนัยสำาคัญ 

การขายสินค้าไปต่างประเทศเกือบทั้งหมด ทำาให้บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศซึ่งเกิดจากการซื้อสินค้าและการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และแนวโน้มความผันผวนเพิ่มขึ้นตั้งแต่
ต้นปี 2558 บริษัทได้ทำาสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งมีอายุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยง
ของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ ณ สิ้นปี 2557 บริษัทมีลูกหนี้การค้าที่เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ 33.91 ลบ. ในขณะเดียวกัน บริษัทมีสัญญาขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากอัตราแลกเปลี่ยนจากการชำาระหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศในอนาคตจากลูกค้าจำานวน 1.386 ล้านยูโร อัตรา
แลกเปลี่ยนตามสัญญา 41.10 - 41.30 บาทต่อยูโร วันที่ครบกำาหนด 9 เมษายน 2558 -  19 พฤษภาคม 2558 
แนวโน้มค่าเงินยูโรยังอ่อนค่าต่อเนื่องจากปลายปี 2557 ซึ่งเท่ากับ 40.54 บาทต่อยูโร อ่อนค่าลงแตะระดับ 34.81 
บาทต่อยูโร ในเดือนมีนาคม 2558
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำากัด (มหาชน) รวมถึง
ข้อมูลสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง
และประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำา      รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมทั้งจัดให้มีและดำารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำาเนินการที่ผิดปกติอย่าง
มีสาระสำาคัญ

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 
5 ท่าน เพื่อทำาหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุม
ภายใน การตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน 
โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องน้ีปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจำาปี 
2557 ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดย นางสาวบงกช อ่ำาเสงี่ยม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
3684 สังกัดบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำากัด ในการตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุน
ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำาปีแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและ
สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำากัด (มหาชน) สำาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีความถูกต้องตามควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติ
ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

     นายบรรพต หงษ์ทอง

            ประธานคณะกรรมการบริษัท

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
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คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็น
กรรมการอิสระ จำานวน 5 ท่าน ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นาย
ประกิจ ประจนปัจจนึก นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล นายสุดใจ นิโลดม และนายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร กรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ปฏิบัติหน้าที่
ตามขอบเขตความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท 

ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้า
ร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยในการประชุมแต่ละครั้งมีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบ
บัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสรุปสาระสำาคัญของการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและ
ประจำาปี 2557 รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดย
ผู้สอบบัญชี ตลอดจนได้หารือร่วมกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีเพื่อพิจารณาถึงนโยบายการบัญชีที่สำาคัญ การ
ประมาณการและการใช้ดุลยพินิจต่าง ๆ ในการจัดทำางบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ร่วม
ประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชีประจำาปี ความมี
ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่จำาเป็นในการจัดทำางบการเงิน รวมทั้งปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติ
หน้าที่ของผู้สอบบัญชี

2. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและ
ทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี โดยพิจารณารายงานผลการตรวจสอบ
ภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน รายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการทดสอบการควบคุมโดยผู้สอบบัญชี และ
สอบทานผลการประเมินระบบการควบคุมภายในตามแนวทางท่ีกำาหนดโดยคณะกรรมการกำากับตลาดทุนซ่ึงจัดทำา
โดยฝ่ายบริหาร

3. การตรวจสอบภายใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบ
ภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และได้พิจารณาอนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำาปี 2557 นอกจากนี้ ยังได้สอบ
ทานผลการตรวจสอบภายในและติดตามความคืบหน้าของการดำาเนินงานเป็นประจำาทุกไตรมาส

4. การสอบทานการกำากับดูแลกิจการที่ดี : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบ
ที่กำาหนดไว้ การดำาเนินธุรกิจของบริษัทมีการปฎิบัติตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะ
เรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการดำาเนินการ
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ มีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลดัง
กล่าวให้ถูกต้องและครบถ้วน

5. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2557 : คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ
แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้
สอบบัญชีโดยคำานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบ
บัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ทำาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท จึงได้เสนอให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือแต่งต้ังผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

รำยงำนคณะกรรมกำรตรวจสอบ
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สอบบัญชี จำากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำาปี 2557 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทาน
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีในการให้บริการงานสอบบัญชีและงานบริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่า
ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีจะไม่ถูกบั่นทอน

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความ
เป็นอิสระอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า
รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามควรในสาระสำาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
รายการท่ีเก่ียวโยงกันมีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ 
ครบถ้วนและเชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามระบบ
การกำากับดูแลกิจการที่ดี มีการปฎิบัติตามกฎหมาย ข้อกำาหนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจ
ของบริษัท

    นายกิตติศักดิ์  เบญจฤทธิ์

          ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

                          23 กุมภาพันธ์ 2558
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เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำ�กัด (มห�ชน)

ข้�พเจ้�ได้ตรวจสอบงบก�รเงินของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำ�กัด (มห�ชน) (บริษัท) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐ�นะก�รเงิน  ณ วันท่ี 

31 ธันว�คม 2557 งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด     สำ�หรับปีสิ้นสุด

วันเดียวกัน รวมถึงหม�ยเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญและเรื่องอื่น ๆ 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริห�รเป็นผู้รับผิดชอบในก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงินเหล่�นี้โดยถูกต้องต�มที่ควรต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�น 

ท�งก�รเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับก�รควบคุมภ�ยในที่ผู้บริห�รพิจ�รณ�ว่�จำ�เป็นเพื่อให้ส�ม�รถจัดทำ�งบก�รเงินที่ปร�ศจ�ก

ก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้�พเจ้�เป็นผู้รับผิดชอบในก�รแสดงคว�มเห็นต่องบก�รเงินดังกล่�วจ�กผลก�รตรวจสอบของข้�พเจ้� ข้�พเจ้�ได้ปฏิบัติง�น

ตรวจสอบต�มม�ตรฐ�นก�รสอบบัญชี ซึ่งกำ�หนดให้ข้�พเจ้�ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดด้�นจรรย�บรรณ รวมถึงว�งแผนและปฏิบัติ

ง�นตรวจสอบเพื่อให้ได้คว�มเชื่อมั่นอย่�งสมเหตุสมผลว่�งบก�รเงินปร�ศจ�กก�รแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระ

สำ�คัญหรือไม่

ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รใช้วิธีก�รตรวจสอบเพื่อให้ได้ม�ซึ่งหลักฐ�นก�รสอบบัญชีเกี่ยวกับจำ�นวนเงินและก�รเปิดเผยข้อมูลใน

งบก�รเงิน วิธีก�รตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงก�รประเมินคว�มเสี่ยงจ�กก�รแสดงข้อมูล

ท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นส�ระสำ�คัญของงบก�รเงินไม่ว่�จะเกิดจ�กก�รทุจริตหรือข้อผิดพล�ด ในก�รประเมินคว�มเส่ียงดังกล่�ว 

ผู้สอบบัญชีพิจ�รณ�ก�รควบคุมภ�ยในท่ีเก่ียวข้องกับก�รจัดทำ�และก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยถูกต้องต�มที่ควรของกิจก�ร 

เพื่อออกแบบวิธีก�รตรวจสอบที่เหม�ะสมกับสถ�นก�รณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รแสดงคว�มเห็นต่อประสิทธิผลของ

ก�รควบคุมภ�ยในของกิจก�ร ก�รตรวจสอบรวมถึงก�รประเมินคว�มเหม�ะสมของนโยบ�ยก�รบัญชีท่ีผู้บริห�รใช้และคว�มสมเหตุ

สมผลของประม�ณก�รท�งบัญชีที่จัดทำ�ขึ้นโดยผู้บริห�ร รวมทั้งก�รประเมินก�รนำ�เสนองบก�รเงินโดยรวม

ข้�พเจ้�เชื่อว่�หลักฐ�นก�รสอบบัญชีที่ข้�พเจ้�ได้รับเพียงพอและเหม�ะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในก�รแสดงคว�มเห็นของข้�พเจ้�

ความเห็น

ข้�พเจ้�เห็นว่� งบก�รเงินข้�งต้นนี้แสดงฐ�นะก�รเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 ผลก�รดำ�เนินง�นและกระแส

เงินสดสำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องต�มที่ควรในส�ระสำ�คัญต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน

(บงกช อ่ำ�เสงี่ยม)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญ�ต

เลขทะเบียน 3684

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำ�กัด

กรุงเทพมห�นคร

23 กุมภ�พันธ์ 2558

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2557 2556

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 67,464,389 49,414,141

เงินลงทุนชั�วคราว 6 190,579,471 -

ลูกหนี�การค้า 7 50,228,613 30,435,632

ลูกหนี�อื�น 8 4,443,389 5,147,431

สินค้าคงเหลือ 9 60,727,289 46,287,671

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 3,953,690 2,367,794

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 377,396,841 133,652,669 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ 10 2,350,573 2,486,132

ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 91,307,757 95,428,591

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 6,970,391 6,897,480

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 13 - -

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 486,951 403,171

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 101,115,672 105,215,374 

รวมสินทรัพย์ 478,512,513 238,868,043 

31 ธันวาคม

(บาท)

งบกำรเงิน
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2557 2556

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั�น 

    จากสถาบันการเงิน 14 884,057 2,043,162 

เจ้าหนี�การค้า 15 49,122,789 34,937,040 

เจ้าหนี�อื�น 16 29,254,127 23,161,228 

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

    ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 14 930,323 3,879,325 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงินที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 14 804,638 1,729,973 

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 386,353 398,846 

รวมหนี�สินหมุนเวียน 81,382,287 66,149,574 

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 14 - 10,543,340 

หนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน 14 - 804,637 

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 17 655,495 496,049 

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 655,495 11,844,026 

รวมหนี�สิน 82,037,782 77,993,600 

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 18

     ทุนจดทะเบียน 175,000,000 175,000,000 

     ทุนที�ออกและชําระแล้ว 175,000,000 140,000,000 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 113,824,900 -

ส่วนเกินทุนจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 19 7,486,677 7,486,677 

กําไรสะสม 

    จัดสรรแล้ว

      ทุนสํารองตามกฎหมาย 20 14,633,089 10,323,293 

    ยังไม่ได้จัดสรร 84,950,593 3,064,473 

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น 579,472            -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 396,474,731 160,874,443 

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 478,512,513 238,868,043 

31 ธันวาคม

(บาท)
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน) 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2557 2556

รายได้

รายได้จากการขายสินค้า 28 734,952,085 608,652,093 

รายได้จากการลงทุน 778,253 90,622 

กําไรจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ - 6,249,763 

รายได้อื�น 3,081,381 1,039,948 

รวมรายได้ 738,811,719 616,032,426 

ค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนขายสินค้า 9 494,072,564 471,725,181 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 22 50,006,810 39,083,906 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23 102,150,388 94,932,987 

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 5,730,283 -

ต้นทุนทางการเงิน 26 655,758 1,231,419 

รวมค่าใช้จ่าย 652,615,803 606,973,493 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 86,195,916 9,058,933 

ภาษีเงินได้ 27 - 186,040 

กําไรสําหรับปี 86,195,916 8,872,893 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

การเปลี�ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผื�อขาย 579,472                   -

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - สุทธิจากภาษี 579,472                   -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 86,775,388 8,872,893 

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 29 0.28 0.04 

(บาท)

วันที�  31 ธันวาคม

สําหรับปีสิ�นสุด
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน) องค์ประกอบอื�น

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน เปลี�ยนแปลง

ที�ออกและ ส่วนเกิน จากการจ่ายโดยใช้ ทุนสํารอง ยังไม่ได้ ในมูลค่ายุติธรรมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย จัดสรร เงินลงทุนเผื�อขาย ผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2556

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2556 100,000,000 - - 7,203,343 59,710,530 - 166,913,873 

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เพิ�มหุ้นสามัญ 18 40,000,000 - - - - - 40,000,000 

    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 19 - - 7,486,677 - - - 7,486,677 

    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 30 - - - - (62,399,000) - (62,399,000)

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 40,000,000 - 7,486,677 - (62,399,000) - (14,912,323)

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กําไรหรือขาดทุน - - - - 8,872,893 - 8,872,893 

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - - - - - - -

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - - 8,872,893 - 8,872,893 

โอนไปทุนสํารองตามกฎหมาย 20 - - - 3,119,950 (3,119,950) - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2556 140,000,000 - 7,486,677 10,323,293 3,064,473 - 160,874,443 

กําไรสะสม

(บาท)



บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน) องค์ประกอบอื�น

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่างจากการ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน เปลี�ยนแปลง

ที�ออกและ ส่วนเกิน จากการจ่ายโดยใช้ ทุนสํารอง ยังไม่ได้ ในมูลค่ายุติธรรมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชําระแล้ว มูลค่าหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ ตามกฎหมาย จัดสรร เงินลงทุนเผื�อขาย ผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2557 140,000,000 - 7,486,677 10,323,293 3,064,473 - 160,874,443 

รายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    เงินทุนที�ได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    เพิ�มหุ้นสามัญ 18 35,000,000 113,824,900            - - - - 148,824,900 

    เงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นที�บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 35,000,000 113,824,900 - - - - 148,824,900 

กําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กําไรหรือขาดทุน - - - - 86,195,916 - 86,195,916 

     กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น - - - - - 579,472                   579,472 

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี - - - - 86,195,916 579,472 86,775,388 

โอนไปทุนสํารองตามกฎหมาย 20 - - - 4,309,796 (4,309,796) - -

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2557 175,000,000 113,824,900 7,486,677 14,633,089 84,950,593 579,472 396,474,731 

(บาท)

กําไรสะสม
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรสําหรับปี 86,195,916 8,872,893 

รายการปรับปรุง

ค่าเสื�อมราคา 11 17,660,223 19,299,533

ค่าตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 12 205,717 163,742

ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนเผื�อขาย - -

รายได้จากการลงทุน (778,253) (90,622)

ต้นทุนทางการเงิน 26 655,758 1,231,419

ค่าเผื�อหนี�สูญและหนี�สงสัยจะสูญ -                       1,424,800 

ค่าเผื�อผลขาดทุนจากสินค้ามูลค่าลดลง 9 1,563,410 6,305,403 

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 17 159,447 424,648 

ค่าใช้จ่ายที�เกิดจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 19 -                       7,486,677 

(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง (209,022) 292,808 

(กําไร) ขาดทุนจากการจําหน่ายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,444,611) 29,520 

ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 139,072 -                       

ภาษีเงินได้ 27 -                       186,040

104,147,657 45,626,861 

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน

ลูกหนี�การค้า (20,209,123) 3,358,017

ลูกหนี�อื�น 1,085,580 478,336

สินค้าคงเหลือ (16,003,028) (14,306,278)

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (1,585,895) 408,214

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (83,780)                (527,839)              

เจ้าหนี�การค้า 14,185,748          (6,966,764)           

เจ้าหนี�อื�น 6,717,688            3,477,800            

หนี�สินหมุนเวียนอื�น (12,492)                110,373               

จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - -

เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 88,242,355          31,658,720          

จ่ายภาษีเงินได้ -                       (1,365,471)           

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 88,242,355 30,293,249 

สําหรับปีสิ�นสุด

(บาท)

วันที�  31 ธันวาคม
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2557 2556

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบันการเงินที�มีข้อจํากัดในการเบิกใช้ลดลง (เพิ�มขึ�น ) 135,559               (41,201)                

เงินปันผลรับ -                           -

ดอกเบี�ยรับ 397,088               90,622                 

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที�ถือไว้เพื�อขาย -                       5,807,792            

เงินสดจ่ายในการซื�อที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ (13,655,524)         (8,546,764)           

เงินสดรับจากการขายที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,560,748            11,182,935          

เงินสดจ่ายในการซื�อเงินลงทุนชั�วคราว 6 (190,000,000)       -                       

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื�อขาย -                       27,091,002          

เงินสดจ่ายในการซื�อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (417,700)              (593,579)              

ขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน - -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (201,979,829) 34,990,807 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายต้นทุนทางการเงิน 26 (655,758)              (1,231,419)           

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมจากธนาคารเพิ�มขึ�น (ลดลง) (1,159,105)           19,565                 

เงินสดจ่ายคืนหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน (1,729,973)           (3,585,096)           

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากสถาบันการเงิน - -

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - -

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (13,492,342)         (3,660,426)           

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ 148,824,900        40,000,000          

จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท 30 -                       (62,399,000)         

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 131,787,722 (30,856,376)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสุทธิ 18,050,248 34,427,680 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 1 มกราคม 49,414,141 14,986,461 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที� 31 ธันวาคม 5 67,464,389 49,414,141 

สําหรับปีสิ�นสุด

(บาท)

วันที�  31 ธันวาคม
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หม�ยเหตุ ส�รบัญ

1 ข้อมูลทั่วไป

2 เกณฑ์ก�รจัดทำ�งบก�รเงิน

3 นโยบ�ยก�รบัญชีที่สำ�คัญ

4 บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

5 เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด

6 เงินลงทุนชั่วคร�ว

7 ลูกหนี้ก�รค้�

8 ลูกหนี้อื่น

9 สินค้�คงเหลือ

10 เงินฝ�กสถ�บันก�รเงินที่มีข้อจำ�กัดในก�รเบิกใช้

11 ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์

12 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

13 ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

14 หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ย

15 เจ้�หนี้ก�รค้�

16 เจ้�หนี้อื่น

17 ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น

18 ทุนเรือนหุ้น

19 ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

20 สำ�รอง

21 ส่วนง�นดำ�เนินง�น

22 ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย

23 ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร

24 ค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์ของพนักง�น

25 ค่�ใช้จ่�ยต�มลักษณะ

26 ต้นทุนท�งก�รเงิน

27 ภ�ษีเงินได้

28 สิทธิประโยชน์จ�กก�รส่งเสริมก�รลงทุน

29 กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�น

30 เงินปันผล

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หม�ยเหตุ ส�รบัญ

31 เครื่องมือท�งก�รเงิน

32 ภ�ระผูกพันกับบุคคลหรือกิจก�รที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

33 หนังสือคำ้�ประกันที่ธน�ค�รออกให้

34 เหตุก�รณ์ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ที่ร�ยง�น

35 ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่ยังไม่ได้ใช้
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบก�รเงินนี้

งบก�รเงินได้รับอนุมัติให้ออกงบก�รเงินจ�กคณะกรรมก�รเมื่อวันที่ 23 กุมภ�พันธ์ 2558

1 ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำ�กัด (มห�ชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่จดทะเบียนไว้ดังนี้

สำ�นักง�นใหญ่ : เลขที่ 49/42 หมู่ 5 ตำ�บลทุ่งสุขล� อำ�เภอศรีร�ช� จังหวัดชลบุรี

สำ�นักง�นส�ข� : เลขที่ 130-132 อ�ค�รสินธร ท�วเวอร์ 2 ชั้นที่ 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมห�นคร

บริษัทจดทะเบียนกับตล�ดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในเดือนสิงห�คม 2557

ผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ได้แก่ กลุ่มครอบครัวจันทรัช ซึ่งถือหุ้นในบริษัทรวมร้อยละ 66.8

บริษัทดำ�เนินธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและส่งออกซอสปรุงรส นำ้�จิ้มปรุงรส นำ้�ผลไม้ เครื่องกระป๋อง รวมถึงผลิตภัณฑ์จ�ก

พืชผักผลไม้

2 เกณฑ์การจัดทำางบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ

งบก�รเงินนี้จัดทำ�ขึ้นต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติท�งก�รบัญชีที่ประก�ศใช้โดยสภ�

วิช�ชีพบัญชีฯ (“สภ�วิช�ชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประก�ศคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์และตล�ดหลักทรัพย์ที่

เกี่ยวข้อง

สภ�วิช�ชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินหล�ยฉบับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับก�รดำ�เนินง�นของ

บริษัท และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2557 ดังต่อไปนี้
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      มาตรฐานการรายงานทางการเงิน    เรื่อง

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2555)  ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2555)  งบกระแสเงินสด

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2555)  ภ�ษีเงินได้

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2555)  ร�ยได้

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2555)  ผลประโยชน์ของพนักง�น

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2555)  ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�แลกเปลี่ยน  

    เงินตร�ต่�งประเทศ

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2555)  ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2555)  งบก�รเงินระหว่�งก�ล

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2555)  ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2555)  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 2   ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

(ปรับปรุง 2555)

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 8   ส่วนง�นดำ�เนินง�น

(ปรับปรุง 2555) 

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 1 ก�รเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจ�กก�รรื้อถอน

    ก�รบูรณะและหนี้สินที่มีลักษณะที่คล้�ยคลึงกัน

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 4 ก�รประเมินว่�ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญ�เช่�หรือไม่

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 10 งบก�รเงินระหว่�งก�ลและก�รด้อยค่�

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 15  สิ่งจูงใจสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 27  ก�รประเมินเนื้อห�ของร�ยก�รที่เกี่ยวกับรูปแบบของกฎหม�ย 

    ต�มสัญญ�เช่�

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 32  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – ต้นทุนเว็บไซต์

นอกเหนือจ�กม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้�งต้น สภ�วิช�ชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุง

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับอื่น ๆ ซึ่งมีผลบังคับสำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2558 

เป็นต้นไป และไม่ได้มีก�รนำ�ม�ใช้สำ�หรับก�รจัดทำ�งบก�รเงินนี้ ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ที่

เกี่ยวกับก�รดำ�เนินง�นของบริษัทได้เปิดเผยในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 35
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(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า

งบก�รเงินนี้จัดทำ�ขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์ก�รบันทึกต�มร�ค�ทุนเดิม ยกเว้นร�ยก�รที่สำ�คัญที่แสดงในงบแสดงฐ�นะ

ท�งก�รเงินดังต่อไปนี้

- สินทรัพย์ท�งก�รเงินเผื่อข�ยวัดมูลค่�ด้วยร�ค�ยุติธรรม

(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการดำาเนินงานและนำาเสนองบการเงิน

งบก�รเงินนี้จัดทำ�และแสดงหน่วยเงินตร�เป็นเงินบ�ทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�นของบริษัท ข้อมูลท�งก�ร

เงินทั้งหมดมีก�รปัดเศษในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบ�ท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่�งอื่น

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ

ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินให้เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ผู้บริห�รต้องใช้วิจ�รณญ�ณ ก�รประม�ณ

และข้อสมมติฐ�นหล�ยประก�ร ซึ่งมีผลกระทบต่อก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รบัญชีและก�รร�ยง�นจำ�นวนเงินที่เกี่ยว

กับ สินทรัพย์ หนี้สิน ร�ยได้ และค่�ใช้จ่�ย ผลที่เกิดขึ้นจริงอ�จแตกต่�งจ�กที่ประม�ณไว้

ประม�ณก�รและข้อสมมติฐ�นที่ใช้ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินจะได้รับก�รทบทวนอย่�งต่อเนื่อง ก�รปรับประม�ณก�ร

ท�งบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่ประม�ณก�รดังกล่�วได้รับก�รทบทวนและในงวดอน�คตที่ได้รับผลกระทบ

ข้อมูลเกี่ยวกับก�รประม�ณคว�มไม่แน่นอนและข้อสมมติฐ�นที่สำ�คัญในก�รกำ�หนดนโยบ�ยก�รบัญชี มีผลกระทบ

สำ�คัญต่อก�รรับรู้จำ�นวนเงินในงบก�รเงินซึ่งประกอบด้วยหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินต่อไปนี้

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 3 (ด)   ภ�ษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 17  ก�รวัดมูลค่�ของภ�ระผูกพันของโครงก�รผลประโยชน์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 19  ก�รวัดมูลค่�ของก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

หม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 31  ก�รตีมูลค่�ของเครื่องมือท�งก�รเงิน

3 นโยบายการบัญชีที่สำาคัญ

นโยบ�ยก�รบัญชีที่นำ�เสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสมำ่�เสมอสำ�หรับงบก�รเงินทุกรอบระยะเวล�ที่ร�ยง�น

(ก) เงินตราต่างประเทศ

ร�ยก�รบัญชีที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศแปลงค่�เป็นสกุลเงินที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�น โดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันที่

เกิดร�ยก�ร

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตร�ต่�งประเทศ ณ วันที่ร�ยง�น แปลงค่�เป็นสกุลเงินที่ใช้ในก�รดำ�เนิน

ง�นโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันนั้น

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจ�กร�ยก�รบัญชีที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศซึ่งบันทึกต�มเกณฑ์ร�ค�ทุน

เดิม แปลงค่�เป็นสกุลเงินที่ใช้ในก�รดำ�เนินง�นโดยใช้อัตร�แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดร�ยก�ร

ผลต่�งของอัตร�แลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจ�กก�รแปลงค่� ให้รับรู้เป็นกำ�ไรหรือข�ดทุนในงวดบัญชีนั้น
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(ข) เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์

เครื่องมือท�งก�รเงินท่ีเป็นตร�ส�รอนุพันธ์ได้ถูกนำ�ม�ใช้เพื่อจัดก�รคว�มเส่ียงที่เกิดจ�กก�รเปล่ียนแปลงในอัตร�

แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศที่เกิดจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�น เครื่องมือท�งก�รเงินที่เป็นตร�ส�รอนุพันธ์ไม่ได้มีไว้

เพื่อค้� อย่�งไรก็ต�ม ตร�ส�รอนุพันธ์ที่ไม่เข้�เงื่อนไข ก�รกำ�หนดให้เป็นเครื่องมือป้องกันคว�มเสี่ยงถือเป็นร�ยก�ร

เพื่อค้�

(ค) การป้องกันความเสี่ยง

ก�รป้องกันคว�มเสี่ยงจ�กร�ยก�รที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศที่จะมีในอน�คต

กำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กสัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้� ที่ถูกใช้ในก�รป้องกันคว�มเสี่ยงของร�ยก�รที่เป็น

เงินตร�ต่�งประเทศที่ค�ดว่�จะเกิดขึ้นในอน�คต จะถูกบันทึกรอไว้ในบัญชีจนกว่�ร�ยก�รที่ค�ดไว้เกิดขึ้น

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด และยอดเงินฝ�กธน�ค�รประเภท

เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภ�พคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�รซึ่งจะต้องชำ�ระคืนเมื่อทวงถ�มถือเป็น

ส่วนหนึ่งของกิจกรรมดำ�เนินง�นในงบกระแสเงินสด

(จ) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้ก�รค้�และลูกหนี้อื่นแสดงในร�ค�ต�มใบแจ้งหนี้หักค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยก�รวิเคร�ะห์ประวัติก�รชำ�ระหนี้และก�รค�ดก�รณ์เกี่ยวกับก�รชำ�ระหนี้ใน

อน�คตของลูกค้� ลูกหนี้จะถูกตัดจำ�หน่�ยบัญชีเมื่อทร�บว่�เป็นหนี้สูญ

(ฉ) สินค้าคงเหลือ

สินค้�คงเหลือแสดงในร�ค�ทุนหรือมูลค่�สุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ร�ค�ใดจะตำ่�กว่�

ต้นทุนของสินค้�คำ�นวณโดยใช้วิธีเข้�ก่อน ออกก่อน ต้นทุนสินค้�ประกอบด้วยต้นทุนที่ซื้อ ต้นทุนแปลงสภ�พหรือ

ต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้�อยู่ในสถ�นที่และสภ�พปัจจุบัน ในกรณีของสินค้�สำ�เร็จรูปและสินค้�ระหว่�งผลิตที่ผลิตเอง 

ต้นทุนสินค้�รวมก�รปันส่วนของค่�โสหุ้ยก�รผลิตอย่�งเหม�ะสม โดยคำ�นึงถึงระดับกำ�ลังก�รผลิตต�มปกติ

มูลค่�สุทธิท่ีจะได้รับเป็นก�รประม�ณร�ค�ที่จะข�ยได้จ�กก�รดำ�เนินธุรกิจปกติหักด้วยค่�ใช้จ่�ยที่จำ�เป็นโดย

ประม�ณในก�รข�ย

(ช) เงินลงทุน

เงินลงทุนในตราสารทุน

ตร�ส�รทุนซึ่งเป็นหลักทรัพย์ในคว�มต้องก�รของตล�ด นอกเหนือจ�กที่ถือไว้เพื่อค้�หรือตั้งใจถือไว้จนครบกำ�หนด

จัดประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อข�ย ภ�ยหลังก�รรับรู้มูลค่�ในครั้งแรกเงินลงทุนเผื่อข�ยแสดงในมูลค่�ยุติธรรม และ

ก�รเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�และผลต่�งจ�กสกุลเงินตร�ต่�งประเทศของร�ยก�รที่เป็นตัวเงิน 

บันทึกโดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น ส่วนผลข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�และผลต่�งจ�กก�รแลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ
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รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน เม่ือมีก�รตัดจำ�หน่�ยเงินลงทุน จะรับรู้ผลกำ�ไรหรือข�ดทุนสะสมท่ีเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น

โดยตรงเข้�กำ�ไรหรือข�ดทุน

มูลค่�ยุติธรรมของเครื่องมือท�งก�รเงินสำ�หรับหลักทรัพย์เผื่อข�ยจะใช้ร�ค�เสนอซื้อ ณ วันที่ร�ยง�น

การจำาหน่ายเงินลงทุน

เมื่อมีก�รจำ�หน่�ยเงินลงทุน ผลต่�งระหว่�งจำ�นวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่�ต�มบัญชีและรวมถึงกำ�ไรหรือข�ดทุน

สะสมจ�กก�รตีร�ค�หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น จะถูกบันทึกในกำ�ไรหรือข�ดทุน

ในกรณีท่ีบริษัทจำ�หน่�ยบ�งส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ ก�รคำ�นวณต้นทุนสำ�หรับเงินลงทุนท่ีจำ�หน่�ยไปและเงินลงทุน

ที่ยังถืออยู่ใช้วิธีถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักปรับใช้กับมูลค่�ต�มบัญชีของเงินลงทุนที่เหลืออยู่ทั้งหมด

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของกิจก�ร

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์แสดงด้วยร�ค�ทุนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมและข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�

ร�ค�ทุนรวมถึงต้นทุนท�งตรงท่ีเก่ียวข้องกับก�รได้ม�ของสินทรัพย์ ต้นทุนของก�รก่อสร้�งสินทรัพย์ท่ีกิจก�รก่อสร้�ง

เอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงง�นท�งตรง และต้นทุนท�งตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดห�สินทรัพย์เพื่อให้

สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภ�พที่พร้อมจะใช้ง�นได้ต�มคว�มประสงค์ ต้นทุนในก�รรื้อถอน ก�รขนย้�ย ก�รบูรณะสถ�น

ที่ตั้งของสินทรัพย์และต้นทุนก�รกู้ยืม สำ�หรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ซึ่งไม่ส�ม�รถทำ�ง�นได้โดย

ปร�ศจ�กลิขสิทธิ์ซอฟแวร์นั้นให้ถือว่�ลิขสิทธิ์ซอฟแวร์ดังกล่�วเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์และถือเป็นที่ดิน อ�ค�ร และ

อุปกรณ์

ส่วนประกอบของร�ยก�รที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์แต่ละร�ยก�รที่มีอ�ยุก�รให้ประโยชน์ไม่เท่�กันต้องบันทึกแต่ละ

ส่วนประกอบที่มีนัยสำ�คัญแยกต่�งห�กจ�กกัน

กำ�ไรหรือข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ คือผลต่�งระหว่�งสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจ�กก�ร

จำ�หน่�ยกับมูลค่�ต�มบัญชีของที่ดิน อ�ค�ร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นร�ยได้อื่นในกำ�ไรหรือข�ดทุน

สินทรัพย์ที่เช่า

ก�รเช่�ซึ่งบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของคว�มเสี่ยงและผลตอบแทนจ�กก�รครอบครองทรัพย์สินที่เช่�นั้นๆ ให้จัดประเภท

เป็นสัญญ�เช่�ก�รเงิน ส่วนที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ที่ได้ม�โดยทำ�สัญญ�เช่�ก�รเงินบันทึกเป็นสินทรัพย์ด้วยมูลค่�

ยุติธรรมหรือมูลค่�ปัจจุบันของจำ�นวนเงินขั้นตำ่�ที่ต้องจ่�ยต�มสัญญ�เช่�แล้วแต่จำ�นวนใดจะตำ่�กว่� หักด้วยค่�เสื่อม

ร�ค�สะสมและข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่� ค่�เช่�ที่ชำ�ระจะแยกเป็นส่วนที่เป็นค่�ใช้จ่�ยท�งก�รเงิน และส่วนที่จะหัก

จ�กหนี้ต�มสัญญ� เพื่อทำ�ให้อัตร�ดอกเบี้ยแต่ละงวดเป็นอัตร�คงที่สำ�หรับยอดคงเหลือของหนี้สิน ค่�ใช้จ่�ยท�งก�ร

เงินจะบันทึกโดยตรงในกำ�ไรหรือข�ดทุน
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ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง

ต้นทุนในก�รเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่�ต�มบัญชีของร�ยก�รที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ 

ถ้�มีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ท่ีบริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอน�คตจ�กร�ยก�รน้ัน และส�ม�รถวัดมูลค่�

ต้นทุนของร�ยก�รนั้นได้อย่�งน่�เชื่อถือ ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจำ�หน่�ยต�มมูลค่�ต�มบัญชี ต้นทุนที่เกิด

ขึ้นในก�รซ่อมบำ�รุงที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำ�จะรับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคา

ค่�เสื่อมร�ค�คำ�นวณจ�กมูลค่�เสื่อมสภ�พของร�ยก�รอ�ค�ร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยร�ค�ทุนของสินทรัพย์

หรือต้นทุนในก�รเปลี่ยนแทนอื่น หักด้วยมูลค่�คงเหลือของสินทรัพย์

ค่�เสื่อมร�ค�บันทึกเป็นค่�ใช้จ่�ยในกำ�ไรหรือข�ดทุน คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรงต�มเกณฑ์อ�ยุก�รให้ประโยชน์โดย

ประม�ณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละร�ยก�ร ประม�ณก�รอ�ยุก�รให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อ�ค�รและส่วนปรับปรุงอ�ค�ร           20  ปี

เครื่องจักรและอุปกรณ์โรงง�น    5 ถึง 10  ปี

เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำ�นักง�น           5  ปี

ย�นพ�หนะ              5  ปี

บริษัทไม่คิดค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน และสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่�งก�รก่อสร้�ง

วิธีก�รคิดค่�เสื่อมร�ค� อ�ยุก�รให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่�คงเหลือ ถูกทบทวนอย่�งน้อยที่สุดทุกสิ้นรอบปี

บัญชี และปรับปรุงต�มคว�มเหม�ะสม

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทซื้อม�และมีอ�ยุก�รใช้ง�นจำ�กัด แสดงในร�ค�ทุนหักค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสมและผล

ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

ร�ยจ่�ยภ�ยหลังก�รรับรู้ร�ยก�รจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอน�คต โดยรวมเป็น

สินทรัพย์ที่ส�ม�รถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น

ค่าตัดจำาหน่าย

ค่�ตัดจำ�หน่�ยคำ�นวณจ�กร�ค�ทุนของสินทรัพย์หรือจำ�นวนอื่นที่ใช้แทนร�ค�ทุนหักด้วยมูลค่�คงเหลือ

ค่�ตัดจำ�หน่�ยรับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่ค�ดว่�จะได้รับประโยชน์

เชิงเศรษฐกิจในอน�คตจ�กสินทรัพย์นั้นต�มระยะเวล�ที่ค�ดว่�จะได้รับประโยชน์จ�กสินทรัพย์ไม่มีตัวตน โดย

เริ่มตัดจำ�หน่�ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นั้นพร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวล�ที่ค�ดว่�จะได้รับประโยชน์

ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือ 5 ปี
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วิธีก�รตัดจำ�หน่�ย ระยะเวล�ที่ค�ดว่�จะได้รับประโยชน์ และ มูลค่�คงเหลือ จะได้รับก�รทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี

และปรับปรุงต�มคว�มเหม�ะสม

บริษัทไม่คิดค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระหว่�งติดตั้ง

(ญ) การด้อยค่า

ยอดสินทรัพย์ต�มบัญชีของบริษัทได้รับก�รทบทวน ณ ทุกวันที่ร�ยง�นว่�มีข้อบ่งชี้เรื่องก�รด้อยค่�หรือไม่ ในกรณีที่มี

ข้อบ่งชี้จะทำ�ก�รประม�ณมูลค่�สินทรัพย์ที่ค�ดว่�จะได้รับคืน สำ�หรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอ�ยุก�รให้ประโยชน์ไม่

ทร�บแน่นอน หรือ ยังไม่พร้อมใช้ง�น จะประม�ณมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวล�เดียวกัน

ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�รับรู้เมื่อมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่�มูลค่�ที่จะได้รับคืน ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�บันทึก

ในกำ�ไรหรือข�ดทุน

เมื่อมีก�รลดลงในมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ท�งก�รเงินเผื่อข�ย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น และมีคว�มชัดเจน

ว่�สินทรัพย์ดังกล่�วมีก�รด้อยค่� ยอดข�ดทุนซึ่งเคยบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้นจะถูกบันทึกในกำ�ไรหรือข�ดทุนโดยไม่

ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ท�งก�รเงินดังกล่�ว ยอดข�ดทุนที่บันทึกในกำ�ไรหรือข�ดทุนเป็นผลต่�งระหว่�งร�ค�ทุน

ที่ซื้อกับมูลค่�ยุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์ หักข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ท�งก�รเงินนั้นๆ ซึ่งเคยรับรู้

แล้วในกำ�ไรหรือข�ดทุน

การคำานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของสินทรัพย์ท�งก�รเงินสำ�หรับหลักทรัพย์เผื่อข�ย คำ�นวณโดยอ้�งอิงถึงมูลค่�ยุติธรรม

มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ท�งก�รเงิน หม�ยถึง มูลค่�จ�กก�รใช้ของสินทรัพย์หรือ

มูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในก�รข�ยแล้วแต่มูลค่�ใดจะสูงกว่� ในก�รประเมินมูลค่�จ�กก�รใช้ของ

สินทรัพย์ ประม�ณก�รกระแสเงินสดที่จะได้รับในอน�คตจะคิดลดเป็นมูลค่�ปัจจุบันโดยใช้อัตร�คิดลดก่อนคำ�นึง

ภ�ษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่�ที่อ�จประเมินได้ในตล�ดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปต�มเวล�และคว�มเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ 

สำ�หรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจ�กสินทรัพย์อื่น จะพิจ�รณ�มูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนรวม

กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ท�งก�รเงินจะถูกกลับร�ยก�ร เมื่อมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืนเพิ่มขึ้นในภ�ยหลัง 

และก�รเพิ่มขึ้นนั้นสัมพันธ์โดยตรงกับข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ที่เคยรับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน สำ�หรับสินทรัพย์ท�งก�ร

เงินที่เป็นตร�ส�รทุนที่จัดประเภทเป็นหลักทรัพย์เผื่อข�ย ก�รกลับร�ยก�รจะถูกรับรู้โดยตรงในกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

อื่น

ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ท�งก�รเงินที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวันที่ที่

ออกร�ยง�นว่�มีข้อบ่งชี้เรื่องก�รด้อยค่�หรือไม่ ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�จะถูกกลับร�ยก�ร ห�กมีก�รเปลี่ยนแปลง

ประม�ณก�รที่ใช้ในก�รคำ�นวณมูลค่�ที่ค�ดว่�จะได้รับคืน ข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�จะถูกกลับร�ยก�รเพียงเท่�ที่มูลค่�

ต�มบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่�มูลค่�ต�มบัญชีภ�ยหลังหักค่�เสื่อมร�ค�หรือค่�ตัดจำ�หน่�ย เสมือนหนึ่งไม่เคยมี

ก�รบันทึกข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ม�ก่อน
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(ฎ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่�ยุติธรรมหักค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวกับก�รเกิดหนี้สิน ภ�ยหลังจ�กก�รบันทึก

หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อม�โดยวิธีร�ค�ทุนตัดจำ�หน่�ย ผลต่�งระหว่�งยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อ

ครบกำ�หนดไถ่ถอนจะบันทึกในกำ�ไรหรือข�ดทุนตลอดอ�ยุก�รกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริง

(ฏ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

เจ้�หนี้ก�รค้�และเจ้�หนี้อื่นแสดงในร�ค�ทุน

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

โครงก�รสมทบเงินเป็นโครงก�รผลประโยชน์พนักง�นหลังออกจ�กง�น ซึ่งกิจก�รจ่�ยสมทบเป็นจำ�นวนเงินที่แน่นอน

ไปอีกกิจก�รหนึ่งแยกต่�งห�ก (กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ) และจะไม่มีภ�ระผูกพันต�มกฎหม�ยหรือภ�ระผูกพันโดย

อนุม�นที่จะต้องจ่�ยสมทบเพิ่มเติม ภ�ระผูกพันในก�รสมทบเข้�โครงก�รสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยพนักง�น

ในกำ�ไรหรือข�ดทุนในรอบระยะเวล�ที่พนักง�นได้ทำ�ง�นให้กับกิจก�ร

โครงการผลประโยชน์ที่กำาหนดไว้

โครงก�รผลประโยชน์ท่ีกำ�หนดไว้เป็นโครงก�รผลประโยชน์หลังออกจ�กง�นนอกเหนือจ�กโครงก�รสมทบเงิน 

ภ�ระผูกพันสุทธิของบริษัทจ�กโครงก�รผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ถูกคำ�นวณแยกต่�งห�กเป็นร�ยโครงก�รจ�กก�ร

ประม�ณผลประโยชน์ในอน�คตท่ีเกิดจ�กก�รทำ�ง�นของพนักง�นในปัจจุบันและในงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์ดังกล่�ว

ได้มีก�รคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่�ปัจจุบัน ทั้งนี้ได้สุทธิจ�กต้นทุนบริก�รในอดีตที่ยังไม่รับรู้และมูลค่�

ยุติธรรมของสินทรัพย์โครงก�ร อัตร�คิดลดเป็นอัตร� ณ วันที่ร�ยง�นจ�กพันธบัตรรัฐบ�ล ซึ่งมีระยะเวล�ครบกำ�หนด

ใกล้เคียงกับระยะเวล�ของภ�ระผูกพันของบริษัท และมีสกุลเงินเดียวกับสกุลเงินของผลประโยชน์ที่ค�ดว่�จะจ่�ย

ก�รคำ�นวณนั้นจัดทำ�โดยนักคณิตศ�สตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญ�ต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประม�ณก�รไว้

เมื่อมีก�รเพิ่มผลประโยชน์ในโครงก�รผลประโยชน์ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนบริก�รใน

อดีตของพนักง�นรับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุนโดยวิธีเส้นตรงต�มระยะเวล�ถัวเฉล่ียจนถึงวันที่ผลประโยชน์น้ันเป็นสิทธิ

ข�ด ผลประโยชน์ที่เป็นสิทธิข�ดจะรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยในกำ�ไรหรือข�ดทุนทันที

บริษัทรับรู้กำ�ไรข�ดทุนจ�กก�รประม�ณก�รต�มหลักก�รคณิตศ�สตร์ประกันภัยทั้งหมดที่เกิดขึ้นและรับรู้ค่�ใช้จ่�ย

ของโครงก�รผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ภ�ระผูกพันผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักง�นวัดมูลค่�โดยมิได้คิดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยเมื่อ

พนักง�นทำ�ง�นให้

หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่�ที่ค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระสำ�หรับก�รจ่�ยโบนัสเป็นเงินสดระยะสั้นหรือก�รปันส่วนกำ�ไร ห�กบริษัท

มีภ�ระผูกพันต�มกฎหม�ยหรือภ�ระผูกพันโดยอนุม�นที่จะต้องจ่�ยอันเป็นผลม�จ�กก�รที่พนักง�นได้ทำ�ง�นให้ใน

อดีตและภ�ระผูกพันนี้ส�ม�รถประม�ณได้อย่�งสมเหตุสมผล
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การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

มูลค่�ยุติธรรมของสิทธิซื้อหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิแก่พนักง�นรับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยพนักง�นพร้อมๆ ไปกับก�รเพิ่มขึ้นใน

ส่วนของผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวล�ที่พนักง�นส�ม�รถเข้�ใช้สิทธิได้อย่�งไม่มีเงื่อนไข จำ�นวนที่รับรู้เป็นค่�ใช้จ่�ยจะถูก

ปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงจำ�นวนสิทธิซ้ือหุ้นที่แท้จริงซึ่งเข้�เง่ือนไขก�รให้บริก�รที่เก่ียวข้องและเงื่อนไขก�รได้รับสิทธิ

ที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรื่องตล�ดทุน

(ฑ) ประมาณการหนี้สิน

ประม�ณก�รหนี้สินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภ�ระหนี้สินต�มกฎหม�ยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผล

ม�จ�กเหตุก�รณ์ในอดีต และมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่นอนว่�ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่�ยไปเพื่อชำ�ระ

ภ�ระหนี้สินดังกล่�ว ประม�ณก�รหนี้สินพิจ�รณ�จ�กก�รคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่�ยในอน�คตโดยใช้อัตร�คิดลด

ในตล�ดปัจจุบันก่อนคำ�นึงถึงภ�ษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำ�นวนที่อ�จประเมินได้ในตล�ดปัจจุบันซึ่งแปรไปต�มเวล�

และคว�มเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประม�ณก�รหนี้สินส่วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจ�กเวล�ที่ผ่�นไปรับรู้เป็นต้นทุนท�งก�รเงิน

(ฒ) รายได้

ร�ยได้ที่รับรู้ไม่รวมภ�ษีมูลค่�เพิ่มและแสดงสุทธิจ�กส่วนลดก�รค้�

การขายสินค้า

ร�ยได้จะรับรู้ในงบกำ�ไรข�ดทุนเมื่อได้โอนคว�มเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นส�ระสำ�คัญของคว�มเป็นเจ้�ของสินค้�

ที่มีนัยสำ�คัญไปให้กับผู้ซื้อแล้ว และจะไม่รับรู้ร�ยได้ถ้�ฝ่�ยบริห�รยังมีก�รควบคุมหรือบริห�รสินค้�ที่ ข�ยไปแล้ว

นั้นหรือมีคว�มไม่แน่นอนที่มีนัยสำ�คัญในก�รได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจ�กก�รข�ยสินค้�นั้น ไม่อ�จวัดมูลค่�ของ

จำ�นวนร�ยได้และต้นทุนที่เกิดขึ้นได้อย่�งน่�เชื่อถือ มีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้�

การลงทุน

ร�ยได้จ�กก�รลงทุนประกอบด้วยร�ยได้ เงินปันผลและดอกเบี้ยรับจ�กก�รลงทุนและเงินฝ�กธน�ค�ร

เงินปันผลรับ

เงินปันผลรับบันทึกในกำ�ไรหรือข�ดทุนในวันที่บริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

ดอกเบี้ยรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำ�ไรข�ดทุนต�มเกณฑ์คงค้�ง

(ณ) ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนท�งก�รเงินประกอบด้วยดอกเบี้ยจ่�ยของเงินกู้ยืมและประม�ณก�รหนี้สินส่วนที่เพิ่มข้ึนเนื่องจ�กเวล�ที่ผ่�น

ไป และสิ่งตอบแทนที่ค�ดว่�จะต้องจ่�ย ข�ดทุนจ�กก�รจำ�หน่�ยสินทรัพย์ท�งก�รเงินที่ถือไว้เพื่อข�ย ข�ดทุนจ�ก

มูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ท�งก�รเงินที่รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน หรือข�ดทุนจ�กก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์ท�งก�ร

เงิน (นอกเหนือลูกหนี้ก�รค้�) รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน



119
 BRINGS THE AUTHENTIC
TASTE OF THAILAND
RIGHT INTO YOUR KITCHEN

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ต้นทุนก�รกู้ยืมที่ไม่ได้เกี่ยวกับก�รได้ม� ก�รก่อสร้�งหรือ ก�รผลิตสินทรัพย์ที่เข้�เงื่อนไข รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน 

โดยใช้วิธีอัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริง 25

(ด) สัญญาเช่าดำาเนินงาน

ร�ยจ่�ยภ�ยใต้สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นบันทึกในกำ�ไรหรือข�ดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอ�ยุสัญญ�เช่�

ค่�เช่�ที่อ�จเกิดขึ้นต้องนำ�ม�รวมคำ�นวณจำ�นวนเงินขั้นตำ่�ที่ต้องจ่�ยต�มระยะเวล�ที่คงเหลือของสัญญ�เช่� เมื่อได้รับ

ก�รยืนยันก�รปรับค่�เช่�

การจำาแนกประเภทสัญญาเช่า

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง บริษัทจะพิจ�รณ�ว่�ข้อตกลงดังกล่�วประกอบด้วยสัญญ�เช่�หรือมีสัญญ�เช่�เป็นส่วน

ประกอบหรือไม่ โดยพิจ�รณ�จ�กสินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพ�ะเจ�ะจง ถ้�ก�รปฏิบัติต�มข้อตกลงนั้นขึ้นอยู่กับก�รใช้

สินทรัพย์ที่มีลักษณะเฉพ�ะเจ�ะจง และข้อตกลงนั้นจะนำ�ไปสู่สิทธิในก�รใช้สินทรัพย์ ถ้�ทำ�ให้บริษัทมีสิทธิในก�ร

ควบคุมก�รใช้สินทรัพย์

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือ มีก�รประเมินข้อตกลงใหม่ บริษัทแยกค่�ตอบแทนสำ�หรับสัญญ�เช่� และส่วนที่เป็นองค์

ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่�ยุติธรรมเป็นเกณฑ์ในก�รแยก ห�กบริษัทสรุปว่�เป็นสัญญ�เช่�ก�รเงิน แต่ไม่ส�ม�รถแบ่ง

แยกจำ�นวนดังกล่�วได้อย่�งน่�เชื่อถือ จะรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินในจำ�นวนที่เท่�กับมูลค่�ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่มี

ลักษณะเฉพ�ะเจ�ะจงนั้น หลังจ�กนั้นจำ�นวนหนี้สินจะลดลงต�มจำ�นวนที่จ่�ย และต้นทุนท�งก�รเงินต�มนัยจ�กหนี้

สินจะรับรู้โดยใช้อัตร�ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของบริษัท

(ต) ภาษีเงินได้

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้สำ�หรับปีประกอบด้วยภ�ษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี ภ�ษีเงินได้ของ

งวดปัจจุบันและภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีรับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับร�ยก�รที่เกี่ยวข้องในก�ร

รวมธุรกิจ หรือ ร�ยก�รที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้นหรือกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภ�ษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภ�ษีที่ค�ดว่�จะจ่�ยชำ�ระหรือได้รับชำ�ระ โดยคำ�นวณจ�กกำ�ไรหรือข�ดทุนประจำ�

ปีที่ต้องเสียภ�ษี โดยใช้อัตร�ภ�ษีที่ประก�ศใช้หรือที่ค�ดว่�มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ร�ยง�น ตลอดจนก�รปรับปรุงท�ง

ภ�ษีที่เกี่ยวกับร�ยก�รในปีก่อนๆ

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีบันทึกโดยคำ�นวณจ�กผลแตกต่�งช่ัวคร�วที่เกิดข้ึนระหว่�งมูลค่�ต�มบัญชีของสินทรัพย์

และหนี้สินและจำ�นวนที่ใช้เพื่อคว�มมุ่งหม�ยท�งภ�ษี ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เมื่อเกิดจ�กผลแตกต่�ง

ชั่วคร�วต่อไปนี้ ก�รรับรู้ค่�คว�มนิยมในครั้งแรก ก�รรับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินในครั้งแรกซึ่งเป็นร�ยก�รที่ไม่ใช่ก�ร

รวมธุรกิจและร�ยก�รนั้นไม่มีผลกระทบต่อกำ�ไรข�ดทุนท�งบัญชีหรือท�งภ�ษี และผลแตกต่�งที่เกี่ยวข้องกับเงิน

ลงทุนในบริษัทย่อยและกิจก�รร่วมค้�ห�กเป็นไปได้ว่�จะไม่มีก�รกลับร�ยก�รในอน�คตอันใกล้

ก�รวัดมูลค่�ของภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบท�งภ�ษีที่จะเกิดจ�กลักษณะวิธีก�รที่บริษัทค�ด

ว่�จะได้รับผลประโยชน์จ�กสินทรัพย์หรือจะจ่�ยชำ�ระหนี้สินต�มมูลค่�ต�มบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวล�ที่ร�ยง�น

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีวัดมูลค่�โดยใช้อัตร�ภ�ษีที่ค�ดว่�จะใช้กับผลแตกต่�งชั่วคร�วเมื่อมีก�รกลับร�ยก�รโดยใช้

อัตร�ภ�ษีที่ประก�ศใช้หรือที่ค�ดว่�มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ร�ยง�น
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ในก�รกำ�หนดมูลค่�ของภ�ษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี บริษัทต้องคำ�นึงถึงผลกระทบของ

สถ�นก�รณ์ท�งภ�ษีที่ไม่แน่นอนและอ�จทำ�ให้จำ�นวนภ�ษีที่ต้องจ่�ยเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยที่ต้องชำ�ระ บริษัทเชื่อ

ว่�ได้ตั้งภ�ษีเงินได้ค้�งจ่�ยเพียงพอสำ�หรับภ�ษีเงินได้ที่จะจ่�ยในอน�คต ซึ่งเกิดจ�กก�รประเมินผลกระทบจ�กหล�ย

ปัจจัย รวมถึง ก�รตีคว�มท�งกฎหม�ยภ�ษี และจ�กประสบก�รณ์ในอดีต ก�รประเมินนี้อยู่บนพื้นฐ�นก�รประม�ณ

ก�รและข้อสมมติฐ�น และอ�จจะเกี่ยวข้องกับก�รตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุก�รณ์ในอน�คต ข้อมูลใหม่ๆอ�จจะทำ�ให้

บริษัทเปลี่ยนก�รตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับคว�มเพียงพอของภ�ษีเงินได้ค้�งจ่�ยที่มีอยู่ ก�รเปลี่ยนแปลงในภ�ษีเงินได้

ค้�งจ่�ยจะกระทบต่อค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้ในงวดที่เกิดก�รเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีและหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีส�ม�รถหักกลบได้เมื่อกิจก�รมีสิทธิต�ม

กฎหม�ยท่ีจะนำ�สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้ของงวดปัจจุบันม�หักกลบกับหนี้สินภ�ษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภ�ษีเงินได้นี้

ประเมินโดยหน่วยง�นจัดเก็บภ�ษีหน่วยง�นเดียวกันสำ�หรับหน่วยภ�ษีเดียวกันหรือหน่วยภ�ษีต่�งกัน สำ�หรับหน่วย

ภ�ษีต่�งกันนั้นกิจก�รมีคว�มตั้งใจจะจ่�ยชำ�ระหนี้สินและสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้ของงวดปัจจุบันด้วยยอดสุทธิหรือตั้งใจ

จะรับคืนสินทรัพย์และจ่�ยชำ�ระหนี้สินในเวล�เดียวกัน

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่นอนว่�กำ�ไรเพื่อเสียภ�ษีในอน�คต

จะมีจำ�นวนเพียงพอกับก�รใช้ประโยชน์จ�กผลแตกต่�งชั่วคร�วดังกล่�ว สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีจะถูก

ทบทวน ณ ทุกวันที่ร�ยง�นและจะถูกปรับลดลงเท่�ที่ประโยชน์ท�งภ�ษีจะมีโอก�สถูกใช้จริง

(ถ) กำาไรต่อหุ้น

บริษัทแสดงกำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นสำ�หรับหุ้นส�มัญ กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นคำ�นวณโดยก�รห�รกำ�ไรหรือข�ดทุนของ 

ผู้ถือหุ้นส�มัญของบริษัท ด้วยจำ�นวนหุ้นส�มัญถัวเฉลี่ยถ่วงนำ้�หนักที่ออกจำ�หน่�ยระหว่�งปี

(ท) รายงานทางการเงินจำาแนกตามส่วนงาน

ผลก�รดำ�เนินง�นของส่วนง�นที่ร�ยง�นต่อประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รของบริษัท (ผู้มีอำ�น�จตัดสินใจสูงสุดด้�นก�ร

ดำ�เนินง�น) จะแสดงถึงร�ยก�รที่เกิดขึ้นจ�กส่วนง�นดำ�เนินง�นนั้นโดยตรงรวมถึงร�ยก�รที่ได้รับก�รปันส่วนอย่�ง

สมเหตุสมผล

4 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

เพื่อวัตถุประสงค์ในก�รจัดทำ�งบก�รเงิน บุคคลหรือกิจก�รเป็นบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ห�กบริษัท

มีอำ�น�จควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งท�งตรงและท�งอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่�งมีส�ระสำ�คัญต่อบุคคลหรือกิจก�รใน

ก�รตัดสินใจท�งก�รเงินและก�รบริห�รหรือในท�งกลับกัน หรือบริษัทอยู่ภ�ยใต้ก�รควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภ�ยใต้

อิทธิพลอย่�งมีส�ระสำ�คัญเดียวกันกับบุคคลหรือกิจก�รนั้น ก�รเกี่ยวข้องกันนี้อ�จเป็นร�ยบุคคลหรือเป็นกิจก�ร
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คว�มสัมพันธ์ที่มีกับผู้บริห�รสำ�คัญและบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

ชื่อกิจก�ร                     ประเทศที่จัดตั้ง   ลักษณะคว�มสัมพันธ์

                                  /สัญช�ติ

ผู้บริห�รสำ�คัญ  ไทย   บุคคลที่มีอำ�น�จและคว�มรับผิดชอบก�รว�งแผน 

     สั่งก�รและควบคุมกิจกรรมต่�ง ๆ ของกิจก�รไม่ว่�ท�ง 

     ตรงหรือท�งอ้อม ทั้งนี้ รวมถึงกรรมก�รของบริษัท 

     (ไม่ว่�จะทำ�หน้�ที่ในระดับบริห�รหรือไม่)

- น�งสร้อยเพชร จันทรัช  ไทย   เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ และเป็นกรรมก�รของบริษัท

- น�งส�วว�สน� จันทรัช  ไทย   เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ และเป็นกรรมก�รของบริษัท

- น�ยวัฒน� จันทรัช  ไทย   เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ และเป็นกรรมก�รของบริษัท

- น�ยจิตติพร จันทรัช  ไทย   เป็นผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ และเป็นกรรมก�รของบริษัท

บริษัท เมก�โลดอน จำ�กัด  ไทย   มีกรรมก�รร่วมกัน

บริษัท ทิพยประกันชีวิต  ไทย   มีกรรมก�รร่วมกัน

จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย   ไทย   มีกรรมก�รร่วมกัน

ไซรัส จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท ไวต้�ฟู้ด แฟคทอรี่  ไทย   เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท

(1989) จำ�กัด

บริษัท แวนด้� พรีเสิร์ฟ ฟู้ด  ไทย   เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท

จำ�กัด

บริษัท มิสทิค เอเชีย จำ�กัด  ไทย   เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท

บริษัท ธน�กรผลิตภัณฑ์  ไทย   เกี่ยวข้องกันกับผู้ถือหุ้นร�ยใหญ่ของบริษัท

นำ้�มันพืช จำ�กัด

นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�สำ�หรับร�ยก�รแต่ละประเภทอธิบ�ยได้ดังต่อไปนี้

ร�ยก�ร     นโยบ�ยก�รกำ�หนดร�ค�

ข�ยสินค้�     ร�ค�ที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อวัตถุดิบและสินค้�     ร�ค�ที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อสิทธิในก�รว�งจำ�หน่�ยสินค้�   ร�ค�ที่ตกลงร่วมกัน

ซื้อสัญญ�ประกันชีวิตแบบกลุ่ม   ร�ค�ต�มที่ระบุในสัญญ�

ซื้อสัญญ�ประกันคว�มเสี่ยงภัยทุกชนิดต่อทรัพย์สิน ร�ค�ต�มที่ระบุในสัญญ�

ซื้อสัญญ�ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก   ร�ค�ต�มที่ระบุในสัญญ�

ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดจำ�หน่�ยและรับประกันก�รจำ�หน่�ยหุ้น ร�ค�ต�มที่ระบุในสัญญ�

ข�ยที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์และสินทรัพย์อื่น  ร�ค�ต�มบัญชี
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ร�ยก�รที่สำ�คัญกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกันสำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม สรุปได้ดังนี้

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม    2557  2556

      (พันบ�ท)

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

ข�ยสินค้�       100    876

ซื้อวัตถุดิบและสินค้�     3,793    793

ซื้อสิทธิในก�รว�งจำ�หน่�ยสินค้�      -  1,607

ซื้อสัญญ�ประกันชีวิตแบบกลุ่ม     562    279

ซื้อสัญญ�ประกันคว�มเสี่ยงภัยทุกชนิดต่อทรัพย์สิน   214    214

ซื้อสัญญ�ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก       91     91

ค่�ใช้จ่�ยในก�รจัดจำ�หน่�ยและรับประกันก�รจำ�หน่�ยหุ้น 2,220        -

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม    2557  2556

      (พันบ�ท)

ผู้บริหารสำาคัญ

ข�ยที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์และสินทรัพย์อื่น       -  14,974

ค่�ตอบแทนผู้บริห�รสำ�คัญ

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักง�น   16,433  12,655

ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์          -      823

รวมค่�ตอบแทนผู้บริห�รสำ�คัญ   16,433  13,478

สัญญ�ข�ยที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์และสินทรัพย์อื่น

เมื่อวันที่ 29 มีน�คม 2556 คณะกรรมก�รมีมติอนุมัติให้บริษัทข�ยที่ดินและสิ่งปลูกสร้�งบนที่ดินให้บุคคลที่เกี่ยวข้อง

กัน รวมทั้งสิ้นเป็นมูลค่�ต�มบัญชีจำ�นวน 14.9 ล้�นบ�ท บริษัทได้รับเงินสำ�หรับก�รชำ�ระค่�ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้�ง

ดังกล่�วและได้โอนกรรมสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วในเดือน พฤศจิก�ยน 2556

ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม มีดังนี้

     2557  2556

      (พันบ�ท)

ลูกหนี้ก�รค้� - กิจก�รอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท มิสทิค เอเชีย จำ�กัด       -  411

รวม       -  411

เจ้�หนี้ก�รค้� - บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ธน�กรผลิตภัณฑ์นำ้�มันพืช จำ�กัด  258    - 

รวม     258    - 

เจ้�หนี้อื่น- บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

กรรมก�ร     4  134

รวม     4  134
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5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

       2557    2556

      (พันบ�ท)

เงินสดในมือ          157       175

เงินฝ�กธน�ค�รประเภทออมทรัพย์    67,307   45,085

เช็คในมือ          -    4,154  

รวม      67,464   49,414  

ยอดเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด ณ วันที่ 31 ธันว�คม จัดต�มประเภทสกุลเงินตร�ได้ดังนี้

       2557    2556

      (พันบ�ท)

สกุลเงินบ�ท       67,364  49,300

สกุลเงินยูโร           100      114  

รวม       67,464  49,414  

6 เงินลงทุนชั่วคราว

       2557    2556

      (พันบ�ท)

เงินลงทุนชั่วคร�ว

เงินฝ�กระยะสั้นกับสถ�บันก�รเงิน      90,000     -

ตร�ส�รทุนที่เป็นหลักทรัพย์เผื่อข�ย    100,579         -       

รวม      190,579        -      

เงินลงทุนชั่วคร�วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 และ 2556 เป็นสกุลเงินบ�ท

ร�ยก�รเคลื่อนไหวในระหว่�งปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม ของตร�ส�รทุนที่อยู่ในคว�มต้องก�รของตล�ดมีดังนี้

       2557    2556

      (พันบ�ท)

หลักทรัพย์เผื่อข�ย

หน่วยลงทุน

ณ วันที่ 1 มกร�คม         -     -

ซื้อระหว่�งปี      100,000     -

ข�ยระหว่�งปี         -     -

ร�ยก�รปรับปรุงจ�กก�รปรับมูลค่�        579     -        

ณ วันที่ 31 ธันว�คม      100,579    -       



124
 BRINGS THE AUTHENTIC
TASTE OF THAILAND
RIGHT INTO YOUR KITCHEN

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

7 ลูกหนี้การค้า

   หม�ยเหตุ    2557    2556

      (พันบ�ท)

บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 4       -       411

กิจก�รอื่นๆ      52,845   32,641 

รวม      52,845   33,052

หัก ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      (2,616)   (2,616) 

สุทธิ      50,229   30,436  

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับปี        -      -       

ก�รวิเคร�ะห์อ�ยุของลูกหนี้ก�รค้�มีดังนี้

       2557    2556

      (พันบ�ท)

บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน

ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ         -       60

เกินกำ�หนดชำ�ระ

   น้อยกว่� 3 เดือน          -      113

   3 – 6 เดือน         -      238  

        -      411  

กิจก�รอื่นๆ

ยังไม่ครบกำ�หนดชำ�ระ       5,349      983

เกินกำ�หนดชำ�ระ

   น้อยกว่� 3 เดือน      43,381  28,996

   3 – 6 เดือน       1,462  -

   6 – 12 เดือน           16  -

   ม�กกว่� 12 เดือน       2,637  2 ,662    

      52,845  32,641

หัก ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ      (2,616)  (2,616)  

      50,229  30,025  

สุทธิ      50,229  30,436  
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โดยปกติระยะเวล�ก�รให้สินเชื่อแก่ลูกค้�ของบริษัท มีระยะเวล�ตั้งแต่ 20 วันถึง 60 วัน

ยอดลูกหนี้ก�รค้� ณ วันที่ 31 ธันว�คม จัดต�มประเภทสกุลเงินตร�ได้ดังนี้

       2557    2556

      (พันบ�ท)

สกุลเงินยูโร      33,908   20,862

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริก�       1,750    1,196

สกุลเงินบ�ท      14,571    8,378  

รวม      50,229   30,436  

8 ลูกหนี้อื่น

       2557    2556

      (พันบ�ท)

กิจก�รอื่น

ค่�ใช้จ่�ยจ่�ยล่วงหน้�       1,855    2,644

เงินมัดจำ�       2,068    2,283

อื่นๆ         520      220   

รวม       4,443    5,147   

9 สินค้าคงเหลือ

       2557    2556

      (พันบ�ท)

สินค้�สำ�เร็จรูป       8,040     1,645

สินค้�ระหว่�งผลิต      25,808   15,865

วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ      32,057   37,707

สินค้�ระหว่�งท�ง          722      -       

รวม      66,627   55,217

หัก ค่�เผื่อสินค้�มูลค่�ลดลง      (5,900)   (8,929)  

สุทธิ      60,727   46,288 

ต้นทุนของสินค้�คงเหลือที่บันทึกเป็น

ค่�ใช้จ่�ยและได้รวมในบัญชีต้นทุนข�ย

- ต้นทุนข�ย     492,509  465,420

- ก�รปรับลดมูลค่�เป็นมูลค่�สุทธิที่ค�ดว่�จะได้รับ    1,563     6,305  

สุทธิ     494,072  471,725

10 เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำากัดในการเบิกใช้

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 บริษัทมีเงินฝ�กประจำ�จำ�นวนเงิน 2.4 ล้�นบ�ท (2556: 2.5 ล้�นบ�ท) ซึ่งใช้คำ้�ประกันใน

ก�รให้ธน�ค�รออกหนังสือคำ้�ประกัน (ดูหม�ยเหตุ 33)
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11 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

         เครื่องตกแต่ง    สินทรัพย์  

   ที่ดิน  อ�ค�ร  เครื่องจักร ติดตั้ง     ระหว่�ง  

   และส่วน  และส่วน  และอุปกรณ์ และเครื่องใช้    ก่อสร้�งและ  

   ปรับปรุงที่ดิน ปรับปรุงอ�ค�ร โรงง�น  สำ�นักง�น      ย�นพ�หนะ  ติดตั้ง     รวม  

         (พันบาท)       

ร�ค�ทุน             

ณ วันที่ 1 มกร�คม 2556       35,720    47,763     107,277          10,677  34,581        353  236,371  

เพิ่มขึ้น           -         811        6,795   941    -         -     8,547  

โอนไปสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อข�ย       -     (4,543)        -               -    -         -   (4,543)  

จำ�หน่�ย         -       -       (7,154)          (1,539)    (103)         -   (8,796)  

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556             

   และ 1 มกร�คม 2557       35,720    44,031     106,918          10,079  34,478       353  231,579  

เพิ่มขึ้น             98      -         8,903           1,283  -     5,088   15,372  

จำ�หน่�ย         -       -        -    -  (3,999)   (1,716)   (5,715)  

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557       35,818    44,031     115,821          11,362  30,479    3,725  241,236  
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         เครื่องตกแต่ง    สินทรัพย์  

   ที่ดิน  อ�ค�ร  เครื่องจักร ติดตั้ง     ระหว่�ง  

   และส่วน  และส่วน  และอุปกรณ์ และเครื่องใช้    ก่อสร้�งและ  

   ปรับปรุงที่ดิน ปรับปรุงอ�ค�ร โรงง�น  สำ�นักง�น      ย�นพ�หนะ  ติดตั้ง     รวม  

         (พันบาท)

ค่�เสื่อมร�ค�สะสม             

ณ วันที่ 1 มกร�คม 2556      -      20,150      79,443           5,937          20,447  -  125,977

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี      -       2,297      10,018           1,505           5,479  -    19,299

โอนไปสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อข�ย    -       (360)         -              -  -  -      (360)

จำ�หน่�ย      -       -       (7,140)         (1,527)  (99)  -    (8,766)  

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556             

   และ 1 มกร�คม 2557      -      22,087      82,321           5,915          25,827  -  136,150

ค่�เสื่อมร�ค�สำ�หรับปี      -       2,226        9,961           1,598            3,876  -    17,661

จำ�หน่�ย      -       -        -              -          (3,883)  -    (3,883)  

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557      -     24,313      92,282           7,513          25,820  -  149,928  
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         เครื่องตกแต่ง    สินทรัพย์  

   ที่ดิน  อ�ค�ร  เครื่องจักร ติดตั้ง     ระหว่�ง  

   และส่วน  และส่วน  และอุปกรณ์ และเครื่องใช้    ก่อสร้�งและ  

   ปรับปรุงที่ดิน ปรับปรุงอ�ค�ร โรงง�น  สำ�นักง�น      ย�นพ�หนะ  ติดตั้ง     รวม  

         (พันบาท)         

มูลค่�สุทธิท�งบัญชี

ณ วันที่ 1 มกร�คม 2556             

ภ�ยใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท        35,720      27,613       27,834        4,740  112     353  96,372

ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน         -         -          -            -          14,022      -  14,022   

        35,720      27,613       27,834        4,740         14,134     353           110,394  

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556             

   และ 1 มกร�คม 2557             

ภ�ยใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท                   35,720      21,944       24,597        4,164           3,162     353  89,940

ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน         -        -          -            -            5,489     -   5,489   

        35,720      21,944       24,597        4,164           8,651     353  95,429  

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557              

ภ�ยใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท        35,818      19,718       23,539        3,849  813  3,725  87,462

ภ�ยใต้สัญญ�เช่�ก�รเงิน         -        -          -            -            3,846   -    3,846  

        35,818      19,718       23,539        3,849           4,659  3,725  91,308  
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ร�ค�ทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่�เสื่อมร�ค�สะสมของอ�ค�รและอุปกรณ์ซึ่งได้คิดค่�เสื่อมร�ค�เต็มจำ�นวนแล้ว แต่

ยังคงใช้ง�นจนถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2557 มีจำ�นวน 82 ล้�นบ�ท (2556: 53.9 ล้�นบ�ท)

ก�รค้ำ�ประกัน

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 ทรัพย์สินของบริษัทมูลค่�ต�มบัญชีจำ�นวน 55.5 ล้�นบ�ท (2556: 57.2 ล้�นบ�ท) 

ได้ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ยืมธน�ค�ร (ดูหม�ยเหตุ 14)

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์ระหว่�งก่อสร้�ง

ในระหว่�งปี 2555 บริษัทได้ซื้อที่ดินมูลค่� 35.7 ล้�นบ�ท โดยมีคว�มตั้งใจที่จะสร้�งโรงง�นแห่งใหม่บนที่ดินดังกล่�ว 

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 และ 2556 บริษัทยังไม่ได้เริ่มดำ�เนินก�รก่อสร้�งโรงง�นแห่งใหม่ 

12  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

       โปรแกรม  

     โปรแกรม  คอมพิวเตอร์  

     คอมพิวเตอร์ ระหว่�งติดตั้ง รวม

       (พันบาท)  

ร�ค�ทุน     

ณ วันที่ 1 มกร�คม 2556         1,008     5,913  6,921

เพิ่มขึ้น           401       192    593   

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556  และ 1 มกร�คม 2557     1,409   6,105  7,514

เพิ่มขึ้น           245       173    418

ลดลง         (455)       -  (455)   

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557         1,199   6,278  7,477  

ค่�ตัดจำ�หน่�ยสะสม      

ณ วันที่ 1 มกร�คม 2556           453       -    453

ค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับปี           164       -    164   

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ 1 มกร�คม 2557       617       -    617

ค่�ตัดจำ�หน่�ยสำ�หรับปี           206       -    206

จำ�หน่�ย         (316)       -  (316)   

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557           507       -    507  

มูลค่�สุทธิท�งบัญชี      

ณ วันที่ 1 มกร�คม 2556           555    5,913  6,468  

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2556 และ1 มกร�คม 2557        792    6,105  6,897  

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557           692    6,278  6,970  
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13  ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี   

สินทรัพย์และหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันว�คม มีดังนี้     

     สินทรัพย์    หนี้สิน

    2557  2556  2557   2556

       (พันบาท)

รวม    -  -  -  -

ก�รหักกลบร�ยก�รของภ�ษี    -  -  -  -      

สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีสุทธิ  -  -  -  -     

ร�ยก�รเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่�งปีมีดังนี้

     บันทึกเป็น(ร�ยจ่�ย) / ร�ยได้ใน   

         ณ วันที่      กำ�ไร  กำ�ไรข�ดทุน   ณ วันที่

      1 มกร�คม        หรือข�ดทุน          เบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันว�คม

         2557             (หม�ยเหตุ 27)      2557

       (พันบาท)

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี       

ลูกหนี้ก�รค้� (ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)  -  -  -  -

สินค้�คงเหลือ (ค่�เผื่อสินค้�มูลค่�ลดลง) -  -  -  -

ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น    -  -  -  -   

รวม      -  -  -  -   

     บันทึกเป็น(ร�ยจ่�ย) / ร�ยได้ใน   

         ณ วันที่      กำ�ไร  กำ�ไรข�ดทุน   ณ วันที่

      1 มกร�คม        หรือข�ดทุน          เบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันว�คม

         2556             (หม�ยเหตุ 27)      2556

       (พันบาท)

สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี       

ลูกหนี้ก�รค้� (ค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ)  92        (92)  -  -

สินค้�คงเหลือ (ค่�เผื่อสินค้�มูลค่�ลดลง) 92        (92)  -  -

ภ�ระผูกพันผลประโยชน์พนักง�น     2         (2)   -  -   

รวม             186       (186)  -  -   
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สินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้เกิดจ�กร�ยก�รดังต่อไปนี้  

       2557   2556

      (พันบาท)

ผลแตกต่�งชั่วคร�ว          738    466

ยอดข�ดทุนยกไป         4,674  2,418  

รวม       5,412  2,884  

กำ�ไรสุทธิส่วนใหญ่ของบริษัทเกิดจ�กธุรกรรมที่ได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุน โดยกำ�ไรสุทธิจ�กธุรกรรมดังกล่�วไม่ต้อง

เสียภ�ษีเงินได้ อย่�งไรก็ต�มในปีปัจจุบันบริษัทมีข�ดทุนท�งภ�ษีที่เป็นข�ดทุนจ�กกิจก�รที่ไม่ได้รับก�รส่งเสริมก�ร

ลงทุน ซึ่งจะสิ้นอ�ยุในปี 2561 บริษัทยังไม่ได้รับรู้ร�ยก�รดังกล่�วเป็นสินทรัพย์ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี เนื่องจ�ก

ผู้บริห�รค�ดว่�ยังไม่มีคว�มเป็นไปได้ค่อนข้�งแน่ว่� บริษัทจะมีกำ�ไรท�งภ�ษีจ�กกิจก�รที่ไม่ได้รับก�รส่งเสริมก�ร

ลงทุนในอน�คตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ท�งภ�ษีดังกล่�ว  

14  หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

        2557  2556

       (พันบาท)

ส่วนที่หมุนเวียน   

เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�ร - ส่วนที่มีหลักประกัน         884  2,043

เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน

     ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี - ส่วนที่มีหลักประกัน 

             930  3,879

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงินส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี   805  1,730  

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยระยะสั้น    2,619  7,652  

   

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน   

เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน - ส่วนที่มีหลักประกัน     -  10,543

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน                    -      805

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ยไม่หมุนเวียน       -  11,348

   

รวมหนี้สินที่มีดอกเบี้ย      2,619  19,000

หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยซึ่งไม่รวมหนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน แสดงต�มระยะเวล�ครบกำ�หนดก�รจ่�ยชำ�ระ         

ณ วันที่ 31 ธันว�คม ได้ดังนี้

      2557  2556

       (พันบาท)

ครบกำ�หนดภ�ยในหนึ่งปี       1,814   5,922

ครบกำ�หนดหลังจ�กหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้�ปี       -  10,543

รวม      1,814  16,465
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หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยส่วนที่มีหลักประกัน ณ วันที่ 31 ธันว�คม มีร�ยละเอียดของหลักประกันซึ่งเป็นสินทรัพย์ดังนี้

     2557  2556

      (พันบาท)

ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์     55,535  57,190

รวม     55,535  57,190

ณ วันที่ 31 ธันว�คม บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�รและวงเงินสินเชื่ออื่นกับหล�ยธน�ค�ร ซึ่งมีภ�ระดอกเบี้ย

ดังนี้

     2557   2556

      (พันบาท)

วงเงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�ร     5,000   5,000

วงเงินสินเชื่ออื่น     29,000   29,000

อัตร�ดอกเบี้ยต่อปี (ร้อยละ)   

- เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�ร     MOR   MOR

-เงินกู้ยืมระยะย�ว     MLR หักร้อยละ 1.5 MLR หักร้อยละ 1.5

วงเงินสินเชื่อดังกล่�วจดจำ�นองค้ำ�ประกันโดยอ�ค�รสิ่งปลูกสร้�ง และที่ดินของบริษัท

ณ วันที่  31 ธันว�คม 2557 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจำ�นวนเงินรวม 10.0 ล้�นบ�ท (2556: 10.0 

ล้�นบ�ท)

เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน

เมื่อวันที่ 27 กันย�ยน 2555 บริษัทได้ทำ�สัญญ�กู้ยืมเงินระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงินจำ�นวนเงิน 19.0 ล้�นบ�ท      

เงินกู้ยืมนี้มีอัตร�ดอกเบี้ย MLR หักลบร้อยละ 1.5 ต่อปี และมีกำ�หนดก�รจ่�ยชำ�ระคืนเงินกู้ยืมร�ยเดือนงวดละ 0.4 

ล้�นบ�ท (รวมดอกเบี้ย) เริ่มตั้งแต่เดือนกันย�ยน 2555 ถึงกันย�ยน 2560 เงินกู้ยืมนี้ค้ำ�ประกันโดยก�รจดจำ�นอง

ที่ดินของบริษัทจำ�นวนเงิน 35.7 ล้�นบ�ท ภ�ยใต้สัญญ�เงินกู้ยืมระยะย�วดังกล่�ว บริษัทจะต้องปฏิบัติต�มเงื่อนไข

ต่�ง ๆ รวมถึงก�รดำ�รงอัตร�ส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ไม่เกิน 2:1 และไม่ต่ำ�กว่� 0 

และอัตร�ส่วนคว�มส�ม�รถในก�รชำ�ระหนี้ (Debt Service Coverage Ratio) ไม่น้อยกว่� 1.5:1

ทั้งนี้เมื่อวันที่ 30 ตุล�คม 2557 บริษัทได้ชำ�ระเงินกู้ยืมดังกล่�วจำ�นวน 10 ล้�นบ�ท นอกจ�กนี้บริษัทแก้ไขข้อกำ�หนด

ของสัญญ�เงินกู้ โดยบริษัทต้องจ่�ยชำ�ระคืนเงินกู้ยืมร�ยเดือนงวดละ 0.2 ล้�นบ�ท อัตร�ดอกเบี้ย MLR หักลบร้อย

ละ 1.5 ต่อปี เริ่มตั้งแต่เดือนตุล�คม 2557 ถึง พฤษภ�คม 2558
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หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน

หนี้สินต�มสัญญ�เช่�ก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม มีร�ยละเอียดดังนี้

    2557    2556

   เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดชำ�ระ  เงินต้น ดอกเบี้ย ยอดชำ�ระ

      (พันบาท)

ครบกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี 805  15   820  1,730  85  1,815

ครบกำ�หนดชำ�ระหลังจ�กหนึ่งปี         

     แต่ไม่เกินห้�ปี    -   -     -    805  15    820 

รวม   805  15   820  2,535 100  2,635

บริษัทได้ทำ�สัญญ�เช่�ก�รเงินสำ�หรับย�นพ�หนะ สัญญ�มีระยะเวล�ก�รเช่� 4 ปี ซึ่งจะสิ้นสุดในปี 2558 และมี

กำ�หนดชำ�ระค่�เช่�ร�ยเดือนเดือนละ 0.2 ล้�นบ�ท ท้ังน้ีเม่ือครบกำ�หนดสัญญ� บริษัทส�ม�รถใช้สิทธิขอซ้ือย�นพ�หนะ

ดังกล่�วในร�ค�ที่กำ�หนดในสัญญ� 

หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ยทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 และ 2556 เป็นสกุลเงินบ�ท

15  เจ้าหนี้การค้า

   หม�ยเหตุ  2557  2556

      (พันบาท)

บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน 4     258     -

กิจก�รอื่นๆ     48,865  34,937

รวม     49,123  34,937

ยอดเจ้�หนี้ก�รค้� ณ วันที่ 31 ธันว�คม จัดต�มประเภทสกุลเงินตร�ได้ดังนี้

     2557  2556

      (พันบาท)

สกุลเงินบ�ท     49,123  31,720

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริก�         -    3,217

รวม     49,123  34,937
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16  เจ้าหนี้อื่น

    หม�ยเหตุ  2557  2556

       (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจก�รที่เกี่ยวข้องกัน  4         4      134

             4      134

อื่นๆ     

ค่�ส่วนลดก�รข�ยค้�งจ่�ย      10,103    8,993

ค่�น�ยหน้�ค้�งจ่�ย        7,960    7,155

โบนัส และ ค่�ตอบแทนพนักง�นอื่นค้�งจ่�ย     6,260    3,047

เงินมัดจำ�รับจ�กลูกค้�        2,240    1,606

ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพค้�งจ่�ย          565      505

อื่นๆ        2,122    1,721

      29,250  23,027

รวม      29,254  23,161

เจ้�หนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันว�คม จัดต�มประเภทสกุลเงินตร�ได้ดังนี้

      2557  2556

       (พันบาท)

สกุลเงินยูโร      14,158  12,782

สกุลเงินบ�ท      11,379    6,965

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริก�        3,717    3,414

รวม      29,254  23,161

17  ภาระผูกพันของผลประโยชน์พนักงาน

      2557  2556

       (พันบาท)

งบแสดงฐ�นะก�รเงิน

ภ�ระผูกพันในงบแสดงฐ�นะก�รเงินสำ�หรับ   

ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น         655      496

รวม          655      496
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      2557  2556

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม      (พันบาท)

งบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ   

รับรู้ในกำ�ไรหรือข�ดทุน   

ผลประโยชน์หลังออกจ�กง�น      159     20

ข�ดทุนจ�กก�รประม�ณต�มหลัก   

   คณิตศ�สตร์ประกันภัยที่รับรู้ในระหว่�งปี      -   405

รวม       159   425

บริษัทจัดก�รโครงก�รบำ�เหน็จบำ�น�ญพนักง�นต�มข้อกำ�หนดของพระร�ชบัญญัติคุ้มครองแรงง�น พ.ศ. 2541      

ในก�รให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนักง�นต�มสิทธิและอ�ยุง�น

ก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ปัจจุบันของภ�ระผูกพันของโครงก�รผลประโยชน์

      2557  2556

       (พันบาท)

ภ�ระผูกพันของโครงก�รผลประโยชน์ ณ วันที่ 1 มกร�คม   496     71

ต้นทุนบริก�รปัจจุบัน และดอกเบี้ย     159     20

ข�ดทุนจ�กก�รประม�ณต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย   

     ที่รับรู้ในกำ�ไรข�ดทุน         -   405

ภ�ระผูกพันของโครงก�รผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันว�คม   655   496

ค่�ใช้จ่�ยที่รับรู้ในงบกำ�ไรข�ดทุน (หม�ยเหตุ 24)   2557  2556

       (พันบาท)

ต้นทุนบริก�รปัจจุบัน       128     16

ดอกเบี้ยจ�กภ�ระผูกพัน         31      4

ข�ดทุนจ�กก�รประม�ณต�มหลักคณิตศ�สตร์ประกันภัย     -   405

รวม       159   425

ค่�ใช้จ่�ยที่รับรู้ในร�ยก�รต่อไปนี้ในงบกำ�ไรข�ดทุนเบ็ดเสร็จ

      2557  2556

       (พันบาท)

ต้นทุนข�ย       131   382

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร        28     43

รวม       159   425

ข้อสมมติหลักในก�รประม�ณก�รต�มหลักก�รคณิตศ�สตร์ประกันภัย ณ วันที่ร�ยง�น (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วง

น้ำ�หนัก)
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     2557  2556

      (ร้อยละ)

อัตร�คิดลด ณ วันที่ 31 ธันว�คม   

   พนักง�นร�ยวัน     4.97  4.97

   พนักง�นร�ยเดือน     4.97  4.97

ก�รเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอน�คต   

   พนักง�นร�ยวัน     8.06  8.06

   พนักง�นร�ยเดือน     8.19  8.19

ข้อสมมติฐ�นเกี่ยวกับอัตร�มรณะในอน�คตถือต�มข้อมูลท�งสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและจ�กต�ร�งมรณะ

18  ทุนเรือนหุ้น 

   มูลค่�หุ้น              2557                 2556              

   ต่อหุ้น       จำ�นวนหุ้น     จำ�นวนเงิน      จำ�นวนหุ้น จำ�นวนเงิน

   (บ�ท)                                 (พันหุ้น / พันบาท)

ทุนจดทะเบียน         

ณ วันที่ 1 มกราคม         

-  หุ้นส�มัญ   10   -     -          10,000   100,000

   0.5         350,000   175,000           -        -

ออกหุ้นใหม่   10             -      -           4,000     40,000

               14,000   140,000

ลดมูลค่�หุ้น        

 - จ�กหุ้นละ 10 บ�ทเป็นหุ้นละ 0.5 บ�ท 0.5  -      -        280,000   140,000

ออกหุ้นใหม่   0.5         -      -          70,000     35,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม         

-  หุ้นส�มัญ   10         -      -  -        -     

-  หุ้นส�มัญ   0.5         350,000   175,000     350,000   175,000

หุ้นที่ออกและชำาระแล้ว        

ณ วันที่ 1 มกราคม         

-  หุ้นส�มัญ   10             -      -          10,000        100,000

   0.5         280,000   140,000 -        -

ออกหุ้นใหม่   10             -      -           4,000     40,000

   0.5           70,000     35,000        -        -     

                   14,000   140,000

ลดมูลค่�หุ้น        

 - จ�กหุ้นละ 10 บ�ทเป็นหุ้นละ 0.5 บ�ท 0.5          -       -        280,000   140,000

ณ วันที่ 31 ธันว�คม         

-  หุ้นส�มัญ   10          -       -  -        -     

-  หุ้นส�มัญ   0.5         350,000    175,000     280,000   140,000
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ผู้ถือหุ้นส�มัญจะได้รับสิทธิในก�รรับเงินปันผลจ�กก�รประก�ศจ่�ยเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่ง

เสียงต่อหนึ่งหุ้นในที่ประชุมของบริษัท 

การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการปรับลดมูลค่าหุ้น

ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 29 เมษ�ยน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัทจำ�นวน 40.0 ล้�นบ�ท จ�กทุนจดทะเบียนจำ�นวน 100.0 ล้�นบ�ท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่

จำ�นวน 140.0 ล้�นบ�ท โดยก�รออกหุ้นส�มัญเพิ่มทุนจำ�นวน 4.0 ล้�นหุ้น ซึ่งมีมูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 10.0 บ�ท 

ก�รออกหุ้นดังกล่�วได้จดทะเบียนกับกระทรวงพ�ณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 10 พฤษภ�คม 2556 และได้เรียกชำ�ระและ

ชำ�ระเต็มมูลค่�หุ้นแล้ว 

ในก�รประชุมวิส�มัญของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 3 ธันว�คม 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ลดมูลค่�หุ้นของบริษัท

จ�กเดิมมูลค่�หุ้นละ 10.0 บ�ท เป็นมูลค่�หุ้นละ 0.5 บ�ท ซึ่งจะทำ�ให้หุ้นส�มัญของบริษัทเปลี่ยนแปลงจ�กจำ�นวน 

14.0 ล้�นหุ้น เป็น 280.0 ล้�นหุ้น นอกจ�กนี้ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำ�นวนเงิน 35.0 

ล้�นบ�ท จ�กเดิม 140.0 ล้�นบ�ท เป็นทุนจดทะเบียน 175.0 ล้�นบ�ท โดยก�รออกหุ้นส�มัญเพิ่มทุน 70.0 ล้�นหุ้น 

มูลค่�หุ้นละ 0.5 บ�ท เพื่อก�รเสนอข�ยต่อประช�ชนเป็นก�รทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering)   บริษัทได้จด

ทะเบียนก�รลดมูลค่�หุ้นและก�รเพิ่มทุนดังกล่�วกับกระทรวงพ�ณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 6 ธันว�คม 2556 และอนุมัติให้

นำ�หุ้นส�มัญของบริษัทเข้�จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) 

การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนแรกเริ่ม

ในเดือนสิงห�คม 2557 บริษัทได้เสนอข�ยหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประช�ชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำ�นวน 70.0 ล้�นหุ้นโดย

ก�รข�ยหุ้นใหม่ให้แก่ผู้จองในร�ค�หุ้นละ 2.2 บ�ท (ทุน 0.5 บ�ท และส่วนเกินมูลค่�หุ้น 1.7 บ�ท) 

เป็นจำ�นวนเงินรวม 154.0 ล้�นบ�ท บริษัทได้จดทะเบียนก�รเพิ่มทุนที่ชำ�ระแล้วกับกระทรวงพ�ณิชย์เมื่อวันที่ 

21 สิงห�คม 2557 และหุ้นของบริษัทเริ่มก�รซื้อข�ยในตล�ดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในวันที่ 25 สิงห�คม 2557 

ค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับก�รเสนอข�ยหุ้นแก่ประช�ชนจำ�นวนเงิน 5.2 ล้�นบ�ท แสดงหักจ�กส่วนเกินมูลค่�

หุ้นที่ได้รับจ�กก�รเสนอข�ยหุ้นแก่ผู้ลงทุนใหม่

19  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์

ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 29 เมษ�ยน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุน

จดทะเบียนของบริษัทจำ�นวน 40.0 ล้�นบ�ท โดยก�รออกหุ้นส�มัญเพิ่มทุนจำ�นวน 4.0 ล้�นหุ้น ซึ่งมีมูลค่�ที่ตร�ไว้    

หุ้นละ 10.0 บ�ท (ดูหม�ยเหตุ 18) ทั้งนี้ก�รออกหุ้นบ�งร�ยก�รดังกล่�ว เป็นก�รให้สิทธิซื้อหุ้นแก่คู่ค้� ผู้ให้บริก�ร

ท�งวิช�ชีพ และผู้บริห�รอ�วุโสกลุ่มหนึ่ง ในร�ค�เทียบเท่�ร�ค�หุ้นต�มมูลค่�ที่ตร�ไว้ (par value) ทั้งนี้วันที่ให้สิทธิ

และวันที่ใช้สิทธิเป็นวันเดียวกัน คือวันที่ 29 เมษ�ยน 2556 ร�ยก�รดังกล่�วถือเป็นร�ยก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ดังนั้นบริษัทจึงต้องวัดมูลค่�ยุติธรรมของสิทธิในก�รซื้อหุ้นให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่�ว ณ วันที่ให้สิทธิโดยอ้�งอิงจ�ก

มูลค่�ยุติธรรมของหุ้นที่กำ�หนดไว้และสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่�ยและบันทึกค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวข้อง พร้อมๆไปกับรับรู้ก�ร

เพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นต�มที่กำ�หนดไว้ในม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับที่ 2
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ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม

มูลค่�ยุติธรรมโดยประม�ณของหุ้นแต่ละหุ้น ณ วันที่ให้สิทธิ คำ�นวณโดยผู้ประเมินอิสระต�มวิธีคิดลดกระแส     

เงินสดในอน�คต (Discounted Cash Flow Approach) ซึ่งไม่มีก�รนำ�เงินปันผลที่ค�ดหวังม�รวมในก�รวัดมูลค่�

ยุติธรรม โดยมีสมมติฐ�นท�งก�รเงินที่สำ�คัญดังนี้ ต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำ�หนักของเงินทุน (WACC) อัตร�ร้อยละ 14.33 

ต่อปี อัตร�ก�รเติบโตหลังช่วงระยะเวล�ประม�ณก�ร (Terminal Growth Rate) อัตร�ร้อยละ 1 ต่อปี และอัตร�ก�ร

เติบโตของยอดข�ยที่คำ�นวณจ�กอัตร�ก�รเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ของปริม�ณก�รผลิตของซอสปรุงรส น้ำ�จิ้มปรุงรส น้ำ�

ผลไม้ เครื่องกระป๋อง รวมถึงผลิตภัณฑ์จ�กพืชผักผลไม้ ในระหว่�งปี 2553 ถึง 2556

มูลค่�ยุติธรรมของหุ้นและร�ค�ใช้สิทธิ ณ วันที่ให้สิทธิและจำ�นวนหุ้นรวมมีดังนี้ 

วันที่ให้สิทธิ    มูลค่�ยุติธรรม ร�ค�ใช้สิทธิ  จำ�นวนหุ้น

    (บาทต่อหุ้น)   (พันหุ้น)

29 เมษ�ยน 2556       0.7655    0.5000    28,200

ในเดือนธันว�คม 2556 บริษัทมีก�รปรับลดมูลค่�ที่ตร�ไว้ของหุ้นของบริษัท (ดูหม�ยเหตุ 18) ดังนั้นบริษัทจึงได้

ปรับปรุงมูลค่�หุ้นส�มัญใหม่จ�กเดิม 10.0 บ�ทต่อหุ้น เป็น 0.5 บ�ทต่อหุ้น เพื่อใช้ในก�รคำ�นวณมูลค่�ยุติธรรม         

บริษัทได้บันทึกค่�ใช้จ่�ยที่เกี่ยวข้องดังกล่�ว ในงบก�รเงินสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2556 จำ�นวนเงิน 0.8 

ล้�นบ�ท และจำ�นวนเงิน 6.7 ล้�นบ�ท ไว้ในบัญชี “ค่�ใช้จ่�ยเกี่ยวกับพนักง�น และค่�ใช้จ่�ยที่เกิดจ�กก�รจ่�ยโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์กับคู่ค้�และผู้ให้บริก�รท�งวิช�ชีพ” ต�มลำ�ดับ พร้อมกับรับรู้ส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นจ�ก “ส่วนเกิน

ทุนจ�กก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” จำ�นวนเงิน 7.5 ล้�นบ�ท

20  สำารอง

สำ�รองประกอบด้วย

การจัดสรรกำาไร และ/หรือ กำาไรสะสม

สำารองตามกฎหมาย

ต�มบทบัญญัติแห่งพระร�ชบัญญัติบริษัทมห�ชนจำ�กัด พ.ศ. 2535 ม�ตร� 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำ�รอง 

(“สำ�รองต�มกฎหม�ย”) อย่�งน้อยร้อยละ 5 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปีหลังจ�กหักข�ดทุนสะสมยกม� (ถ้�มี) จนกว่�

สำ�รองดังกล่�วมีจำ�นวนไม่น้อยกว่�ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำ�รองนี้จะนำ�ไปจ่�ยเป็นเงินปันผลไม่ได้

บริษัทได้จัดสรรทุนสำ�รองต�มกฎหม�ยสำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557 เป็นจำ�นวนเงิน 4.3 ล้�นบ�ท   (2556: 

3.1 ล้�นบ�ท)
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องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่�งจ�กก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อข�ย

ผลต่�งจ�กก�รเปลี่ยนแปลงในมูลค่�ยุติธรรมแสดงในส่วนของเจ้�ของประกอบด้วยผลรวมก�รเปล่ียนแปลงในมูลค่�

ยุติธรรมของสินทรัพย์ท�งก�รเงินเผื่อข�ยจนกระทั่งมีก�รตัดร�ยก�รหรือเกิดก�รด้อยค่�

การเคลื่อนไหวในทุนสำารอง

ก�รเคลื่อนไหวในทุนสำ�รองแสดงร�ยก�รในงบแสดงก�รเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
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21  ส่วนงานดำาเนินงาน

ส่วนงานธุรกิจ

บริษัทดำ�เนินกิจก�รในส่วนง�นธุรกิจหลักคือ ก�รผลิตและจำ�หน่�ยซอสปรุงรส น้ำ�จิ้มปรุงรส น้ำ�ผลไม้ เครื่องกระป๋อง รวมถึงผลิตภัณฑ์จ�กพืชผักผลไม้ โดยฝ่�ยบริห�รพิจ�รณ�ว่�บริษัท

มีส่วนง�นธุรกิจเพียงส่วนง�นเดียว

ส่วนงานภูมิศาสตร์

บริษัทดำ�เนินธุรกิจก�รผลิตในประเทศไทย และดำ�เนินธุรกิจก�รจำ�หน่�ยทั้งตล�ดภ�ยในประเทศและต่�งประเทศ โดยฝ่�ยบริห�รพิจ�รณ�ว่�บริษัทมีข้อมูลท�งก�รเงินเกี่ยวกับก�รดำ�เนิน

ง�นของบริษัทจำ�แนกต�มส่วนง�นท�งภูมิศ�สตร์สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557 และ 2556 มีดังต่อไปนี้

     ธุรกิจซอสปรุงรส น้ำาจิ้มปรุงรส น้ำาผลไม้ เครื่องกระป๋อง รวมถึงผลิตภัณฑ์จากพืชผักผลไม้

     ยุโรป       เอเชีย  อเมริกา          รวมส่วนงานที่รายงาน       อื่นๆ  รวม

        (พันบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม         2557        2556  2557         2556        2557         2556        2557         2556          2557  2556       2557       2556

ร�ยได้จ�กลูกค้�ภ�ยนอก      563,811    470,647      63,559      47,157      52,264     47,260     679,634     565,064       55,318      43,588    734,952    608,652

รายได้รวม      563,811    470,647 63,559    47,157     52,264     47,260    679,634    565,064      55,318 43,588    734,952    608,652

กำ�ไร (ข�ดทุน) ต�มส่วนง�นก่อนหักภ�ษี   202,464    140,871 18,824      7,886       4,721    (14,314)    226,009    134,443       14,871   2,484    240,880    136,927
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     ธุรกิจซอสปรุงรส น้ำาจิ้มปรุงรส น้ำาผลไม้ เครื่องกระป๋อง รวมถึงผลิตภัณฑ์จากพืชผักผลไม้

     ยุโรป       เอเชีย  อเมริกา          รวมส่วนงานที่รายงาน       อื่นๆ  รวม

        (พันบาท)

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม         2557        2556  2557         2556        2557         2556        2557         2556          2557  2556       2557       2556

ร�ยได้และค่�ใช้จ่�ยที่ไม่ได้ปันส่วน                  

     

ร�ยได้อื่น                        3,860         7,380

ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ย                 (50,007)     (39,084)

ค่�ใช้จ่�ยในก�รบริห�ร               (107,881)      (94,933)

ต้นทุนท�งก�รเงิน                     (656)       (1,231)

ค่�ใช้จ่�ยภ�ษีเงินได้                            -           (186)

กำ�ไรสำ�หรับปี                   86,196        8,873

                  

สินทรัพย์ต�มส่วนง�นที่ร�ยง�น                   

    ณ วันที่ 31 ธันว�คม                 478,513     238,868

ลูกค้ารายใหญ่

ร�ยได้จ�กลูกค้� 2 ร�ยจ�กส่วนง�นภูมิศ�สตร์ยุโรปของบริษัทเป็นเงินประม�ณ 329.9 ล้�นบ�ท (2556: 278.3 ล้�นบ�ท) จ�กร�ยได้รวมของบริษัท
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22  ค่าใช้จ่ายในการขาย

       2557   2556

       (พันบาท)

ค่�น�ยหน้�      22,313  18,611

ค่�ส่งเสริมก�รข�ย      14,235  10,383

ค่�ขนส่งออก       8,939   7,410

ค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์ตอบแทนพนักง�น    4,520   2,680 

รวม      50,007  39,084

23  ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

    หม�ยเหตุ   2557   2556

       (พันบาท)

ค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์ตอบแทนพนักง�น   47,522  40,041

ค่�เดินท�ง      14,006   9,680

ค่�บริก�ร      12,275   8,993

ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย      5,651   7,120

ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ        6,024   5,627

ค่�ส�ธ�รณูปโภค        3,000   2,832

ค่�เช่�        1,171     727

ค่�ประกันภัย          901     932

ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 19       -   6,664

หนี้สูญและค่�เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ         -   1,425

ค่�ชดเชยสินค้�เสียห�ย            28      -

อื่นๆ                11,572  10,892

รวม               102,150  94,933
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24  ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน

    หม�ยเหตุ   2557   2556

       (พันบาท)

ค่�แรงและเงินเดือน       109,550  91,206

โบนัส         3,191    2,754

กองทุนประกันสังคม         2,383    1,760

เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ       2,007    1,879

เงินบำ�เหน็จพนักง�น    17       159      425

เบี้ยประกันชีวิต           300      364

ผลประโยชน์จ�กก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 19        -      823

อื่นๆ          6,956    5,920 

รวม      124,546  105,131

โครงก�รผลประโยชน์ที่กำ�หนดไว้

ร�ยละเอียดของโครงก�รผลประโยชน์ที่กำ�หนดเปิดเผยในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงิน 17

โครงก�รสมทบเงินที่กำ�หนดไว้

บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับพนักง�นของบริษัทบนพ้ืนฐ�นคว�มสมัครใจของพนักง�นในก�รเป็น

สม�ชิกของกองทุน โดยพนักง�นจ่�ยเงินสะสมในอัตร�ร้อยละ 3 ถึงอัตร�ร้อยละ 8 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัท

จ่�ยสมทบในอัตร�ร้อยละ 3 ถึงอัตร�ร้อยละ 8 ของเงินเดือนของพนักง�นทุกเดือน กองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพนี้ได้จด

ทะเบียนเป็นกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพต�มข้อกำ�หนดของกระทรวงก�รคลังและจัดก�รกองทุนโดยผู้จัดก�รกองทุนที่ได้

รับอนุญ�ต



144
 BRINGS THE AUTHENTIC
TASTE OF THAILAND
RIGHT INTO YOUR KITCHEN

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

25  ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

งบก�รเงินได้รวมก�รวิเคร�ะห์ค่�ใช้จ่�ยต�มหน้�ที่ ค่�ใช้จ่�ยต�มลักษณะได้เปิดเผยต�มข้อกำ�หนดในม�ตรฐ�นก�ร

ร�ยง�นท�งก�รเงินฉบับต่�ง ๆ ดังนี้

     หม�ยเหตุ    2557    2556

        (พันบาท)

ก�รเปลี่ยนแปลงในสินค้�สำ�เร็จรูปและง�นระหว่�งทำ�   (15,613)  (16,237)

วัตถุดิบและวัสดุสิ้นเปลืองที่ใช้ไป     385,610   365,603

ค่�ใช้จ่�ยผลประโยชน์ตอบแทนพนักง�น  24  124,546   105,131

ค่�น�ยหน้�         22,313    18,611

ค่�เสื่อมร�ค�และค่�ตัดจำ�หน่�ย       17,866    19,463

ค่�ส�ธ�รณูปโภค         16,495    16,055

ค่�ส่งเสริมก�รข�ย         14,236    10,383

ค่�เดินท�ง         14,006      9,680

ค่�บริก�ร         12,275      8,993

ค่�วัสดุสิ้นเปลือง           8,395      7,389

ค่�ขนส่งออก           8,939      7,410

ค่�เช่�           6,229      8,437

ค่�ธรรมเนียมวิช�ชีพ           6,024      5,627

ค่�ซ่อมแซมและบำ�รุงรักษ�           5,907      7,306

ค่�ใช้จ่�ยจ�กก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  19       -      6,664

อื่นๆ         24,732     25,227

รวมต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร  651,960             605,742

26  ต้นทุนทางการเงิน

            2557    2556

        (พันบาท)

ดอกเบี้ยจ่าย   

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจ�กธน�ค�ร       571   1,014

ต้นทุนท�งก�รเงินอื่น           85     217   

รวม         656   1,231  



145
 BRINGS THE AUTHENTIC
TASTE OF THAILAND
RIGHT INTO YOUR KITCHEN

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

27  ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในกำาไรหรือขาดทุน

    หม�ยเหต ุ 2557  2556

       (พันบาท)

ภ�ษีเงินได้ของปัจจุบัน    

สำ�หรับงวดงวดปัจจุบัน                   -    -     

    

ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี    13   

ก�รเปลี่ยนแปลงของผลต่�งชั่วคร�ว                           -  186   

                  -  186   

รวม                  -  186   

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม   2557           2556

    อัตร�ภ�ษี  อัตร�ภ�ษี  

    (ร้อยละ)     (พันบาท) (ร้อยละ)     (พันบาท)

กำ�ไรก่อนภ�ษีเงินได้           86,196             9,059

จำ�นวนภ�ษีต�มอัตร�ภ�ษีเงินได้  20      17,239 20       1,812

ร�ยได้ที่ไม่ต้องเสียภ�ษี        (18,226)       (7,262)

ผลข�ดทุนในปีปัจจุบันที่ไม่รับรู้เป็นสินทรัพย์

   ภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี           2,256        2,418

ค่�ใช้จ่�ยต้องห้�มท�งภ�ษีและร�ยก�รที่หักเพิ่มได้     (1,269)        3,032

อื่นๆ                         -              186  

รวม    0         -     2         186  

ก�รลดอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 

พระร�ชกฤษฎีก�ต�มคว�มในประมวลรัษฎ�กรว่�ด้วยก�รลดอัตร�และยกเว้นรัษฎ�กร ฉบับที่ 530 พ.ศ. 2554  ลง

วันที่ 21 ธันว�คม 2554 ให้ลดอัตร�ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิเป็นระยะเวล�ส�มรอบระยะเวล�บัญชีได้แก่

ปี 2555 2556 และ 2557 จ�กอัตร�ร้อยละ 30 เหลืออัตร�ร้อยละ 23 สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชี 2555 ที่เริ่มในหรือ

หลังวันที่ 1 มกร�คม 2555 และร้อยละ 20 ของกำ�ไรสุทธิสำ�หรับสองรอบระยะเวล�บัญชีถัดม� (2556 และ 2557) ที่

เริ่ม ในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2556 และ 2557 ต�มลำ�ดับ พระร�ชกฤษฎีก�ออกต�มคว�มในประมวลรัษฎ�กรว่�

ด้วยก�รลดอัตร�และยกเว้นรัษฎ�กร ฉบับที่ 577 พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิก�ยน 2557 ขย�ยเวล�ก�รลดอัตร�

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 สำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีปี 2558 ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 2558

บริษัทใช้อัตร�ภ�ษีเงินได้ที่ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในก�รวัดมูลค่�สินทรัพย์และหนี้สินภ�ษีเงินได้รอก�รตัดบัญชี ณ 

วันที่ 31 ธันว�คม 2557 และ 2556 ต�มคำ�ชี้แจงของสภ�วิช�ชีพบัญชีที่ออกในปี 2555
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28  สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน  

บริษัทได้รับสิทธิพิเศษจ�กก�รส่งเสริมก�รลงทุนต�มพระร�ชบัญญัติส่งเสริมก�รลงทุน พ.ศ. 2520 จำ�นวน 2 ฉบับ 

จ�กคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุนสำ�หรับก�รผลิตซอสปรุงรส น้ำ�จิ้มปรุงรส น้ำ�ผลไม้ เครื่องกระป๋อง รวมถึง

ผลิตภัณฑ์จ�กพืชผักผลไม้ในประเทศไทย  ซึ่งสิทธิพิเศษที่ได้รับสำ�หรับก�รประกอบกิจก�รโดยสังเขปมีดังนี้

(ก)  ให้ได้รับยกเว้นอ�กรข�เข้�และภ�ษีสำ�หรับเครื่องจักรที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน

(ข)  ให้ได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิที่ได้จ�กก�รประกอบกิจก�รที่ได้รับก�รส่งเสริมมีกำ�หนด

เวล�แปดปี (จนถึงวันที่ 10 มกร�คม 2552) นับแต่วันที่เริ่มมีร�ยได้จ�กก�รประกอบกิจก�รนั้น ภ�ยใต้บัตรส่งเสริม

ก�รลงทุนฉบับแรก

(ค)  ได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิที่ได้จ�กก�รประกอบกิจก�รที่ได้รับก�รส่งเสริมมีกำ�หนดเวล�

แปดปี (จนถึงวันที่ 30 กันย�ยน 2562) นับแต่วันที่เริ่มมีร�ยได้จ�กก�รประกอบกิจก�รนั้น ภ�ยใต้บัตรส่งเสริมก�ร

ลงทุนฉบับที่สอง

(ง)   ให้ได้รับลดหย่อนภ�ษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 สำ�หรับกำ�ไรสุทธิที่ได้จ�กก�รประกอบกิจก�รที่ได้รับก�รส่ง

เสริมมีกำ�หนดเวล�ห้�ปี นับแต่วันที่สิ้นสุดสิทธิประโยชน์ต�มข้อ (ข) และ (ค) ข้�งต้น และ

(จ)  ได้รับยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับเงินปันผลที่ได้รับจ�กบริษัทอื่นที่ได้รับสิทธิพิเศษจ�กก�รส่งเสริมก�ร

ลงทุนที่คล้�ยคลึงกัน

บริษัทต้องปฏิบัติต�มเงื่อนไขและข้อกำ�หนดต่�ง ๆ ที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริม เช่น ก�รบันทึกร�ยก�รและ ก�รเก็บรักษ�

บัญชี รักษ�ระดับเงินทุนหมุนเวียนและม�ตรฐ�นด้�นคุณภ�พ เป็นต้น

ร�ยได้ที่ได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุนและที่ไม่ได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุนสรุปได้ดังนี้

                                                          2557                                  2556                              

                                   กิจก�รที่   กิจก�รที่   กิจก�รที่  กิจก�รที่

                                   ได้รับก�ร   ไม่ได้รับ   ได้รับก�ร  ไม่ได้รับ

                                   ส่งเสริม   ก�รส่งเสริม รวม ส่งเสริม  ก�รส่งเสริม รวม

     (พันบาท)

ข�ยต่�งประเทศ               615,303    118,404         733,707 511,499  96,243         607,742

ข�ยในประเทศ                      -      1,245             1,245      -      910         910

รวมรายได้                    615,303             119,649         734,952 511,499  97,153         608,652

29  กำาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำ�ไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐ�นสำ�หรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันว�คม 2557 และ 2556 คำ�นวณจ�กกำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นส่วน

ของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจำ�นวนหุ้นส�มัญที่ออกจำ�หน่�ยแล้วระหว่�งปีโดยแสดงก�รคำ�นวณดังนี้
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         2557     2556

             (พันบาท/พันหุ้น)

กำ�ไรสำ�หรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส�มัญของบริษัท (ขั้นพื้นฐ�น)              86,196     8,873   

   

จำ�นวนหุ้นส�มัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกร�คม              280,000    10,000

ผลกระทบจ�กหุ้นที่ออกจำ�หน่�ย ณ วันที่ 10 พฤษภ�คม 2556     -       967

ผลกระทบจ�กหุ้นที่ลดมูลค่�จ�กหุ้นละ 10 บ�ทเป็นหุ้นละ 0.5 บ�ท     -  208,379

ผลกระทบจ�กหุ้นที่ออกจำ�หน่�ย ณ วันที่ 21 สิงห�คม 2557   25,507        -

จำานวนหุ้นสามัญโดยวิธีถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำาหนัก (ขั้นพื้นฐาน)            305,507            219,346  

กำาไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐาน) (บาท)                    0.28       0.04  

30  เงินปันผล

ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัทเมื่อวันที่ 2 มกร�คม 2556 คณะกรรมก�รมีมติอนุมัติก�รจัดสรรกำ�ไรเป็น        

เงินปันผลระหว่�งก�ลในอัตร�หุ้นละ 3.11 บ�ท เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 31.1 ล้�นบ�ท เงินปันผลระหว่�งก�ลดังกล่�ว

ได้จ่�ยให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 7 มกร�คม 2556

ในก�รประชุมส�มัญประจำ�ปีของผู้ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 29 เมษ�ยน 2556 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติก�รจัดสรรกำ�ไร

เป็นเงินปันผล ในอัตร�หุ้นละ 2.13 บ�ท เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 21.3 ล้�นบ�ท เงินปันผลจำ�นวนดังกล่�วได้จ่�ยให้แก่

ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภ�คม 2556 และ 10 พฤษภ�คม 2556 เป็นจำ�นวน 10.0 ล้�นบ�ท และ 11.3 ล้�นบ�ท ต�ม

ลำ�ดับ

ในก�รประชุมคณะกรรมก�รบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤศจิก�ยน 2556 คณะกรรมก�รมีมติอนุมัติก�รจัดสรรกำ�ไรเป็น        

เงินปันผลระหว่�งก�ลในอัตร�ร้อยละ 0.91 บ�ท ของจำ�นวนเงินของหุ้นที่ชำ�ระค่�หุ้นแล้ว เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 10.0 

ล้�นบ�ท เงินปันผลระหว่�งก�ลดังกล่�วได้จ่�ยให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิก�ยน 2556

31  เครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงิน

บริษัทมีคว�มเสี่ยงจ�กก�รดำ�เนินธุรกิจต�มปกติจ�กก�รเปล่ียนแปลงอัตร�ดอกเบี้ยและอัตร�แลกเปล่ียนเงินตร�ต่�ง

ประเทศ และจ�กก�รไม่ปฏิบัติต�มข้อกำ�หนดต�มสัญญ�ของคู่สัญญ� บริษัทไม่มีก�รถือหรือออกเครื่องมือท�งก�ร

เงินที่เป็นตร�ส�รอนุพันธ์เพื่อก�รเก็งกำ�ไรหรือก�รค้� 

ก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงเป็นส่วนที่สำ�คัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในก�รควบคุมให้มีคว�มสมดุลของระดับ

คว�มเสี่ยงที่ยอมรับได้  โดยพิจ�รณ�ระหว่�งต้นทุนที่เกิดจ�กคว�มเสี่ยงและต้นทุนของก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง               

ผู้บริห�รได้มีก�รควบคุมกระบวนก�รก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงของบริษัทอย่�งต่อเนื่องเพ่ือให้มั่นใจว่�มีคว�มสมดุล

ระหว่�งคว�มเสี่ยงและก�รจัดก�รคว�มเสี่ยง
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การบริหารจัดการทุน 

นโยบ�ยของคณะกรรมก�รบริษัท คือก�รรักษ�ระดับเงินทุนให้มั่นคงเพื่อรักษ�นักลงทุน เจ้�หนี้และคว�มเชื่อมั่นของ

ตล�ดและก่อให้เกิดก�รพัฒน�ของธุรกิจในอน�คต คณะกรรมก�รได้มีก�รกำ�กับดูแลผลตอบแทนจ�กก�รลงทุน ซึ่ง

บริษัทพิจ�รณ�จ�กสัดส่วนของผลตอบแทนจ�กกิจกรรมดำ�เนินง�นต่อส่วนของเจ้�ของรวม ซึ่งไม่รวมส่วนได้เสียที่

ไม่มีอำ�น�จควบคุม อีกทั้งยังกำ�กับดูแลระดับก�รจ่�ยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นส�มัญ

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

คว�มเส่ียงด้�นอัตร�ดอกเบ้ีย หม�ยถึงคว�มเส่ียงท่ีเกิดจ�กก�รเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอน�คตของอัตร�ดอกเบ้ียใน

ตล�ด  ซึ่งส่งผลกระทบต่อก�รดำ�เนินง�นและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีคว�มเสี่ยงเกี่ยวกับอัตร�ดอกเบี้ย

เนื่องจ�กมีเงินฝ�กกับธน�ค�รและเงินกู้ยืม บริษัทมิได้ใช้ตร�ส�รอนุพันธ์ท�งก�รเงินเพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงดังกล่�ว

อัตร�ดอกเบี้ยที่แท้จริงของหนี้สินท�งก�รเงินที่มีภ�ระดอกเบี้ย ณ วันที่ 31 ธันว�คม และระยะที่ครบกำ�หนดชำ�ระ

หรือกำ�หนดอัตร�ใหม่มีดังนี้

 อัตร�ดอกเบี้ย   หลังจ�ก 1 ปี

  ที่แท้จริง  ภ�ยใน 1 ปี แต่ภ�ยใน 5 ปี หลังจ�ก 5 ปี รวม

 (ร้อยละต่อปี)    (พันบาท)

ปี 2557         

หมุนเวียน         

   เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�ร      7.40  884     -    -   884

   เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน   

     ส่วนที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภ�ยในหนึ่งปี      5.25         930     -    -       930

รวม            1,814     -    -           1,814

ปี 2556         

หมุนเวียน         

   เงินเบิกเกินบัญชีธน�ค�ร      7.43  2,043    -    -            2,043

ไม่หมุนเวียน           

   เงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน     5.50          3,879  10,543    -           14,422

รวม            5,922  10,543    -         16,465

ความเสี่ยงจากเงินตราต่างประเทศ

บริษัทมีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศซึ่งเกิดจ�กก�รซื้อสินค้�และก�รข�ยสินค้�ที่เป็นเงินตร�

ต่�งประเทศ บริษัทได้ทำ�สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้� ซึ่งร�ยก�รดังกล่�วจะมีอ�ยุไม่เกินหนึ่งปี เพื่อ

ป้องกันคว�มเสี่ยงของสินทรัพย์และหนี้สินท�งก�รเงินที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศ  สัญญ�ซื้อข�ยเงินตร�ต่�งประเทศ

ล่วงหน้� ณ วันที่ร�ยง�นเป็นร�ยก�รที่เกี่ยวข้องกับร�ยก�รซื้อและข�ยสินค้�ที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศในงวดถัดไป

ณ วันที่ 31 ธันว�คม บริษัทมีคว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศอันเป็นผลม�จ�กก�รมีสินทรัพย์

และหนี้สินที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศดังนี้
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    หม�ยเหตุ     2557     2556

       (พันบาท)

สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริก�    

ลูกหนี้ก�รค้�    7     1,750      1,196

หนี้สินที่มีภ�ระดอกเบี้ย    14      -      -

เจ้�หนี้ก�รค้�    15      -    (3,217)

เจ้�หนี้อื่น    16    (3,717)    (3,414)

ยอดคว�มเสี่ยงคงเหลือสุทธิ        (1,967)            (5,435)

    หม�ยเหตุ    2557    2556

       (พันบาท)

สกุลเงินยูโร    

เงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสด  5        100       114

ลูกหนี้ก�รค้�    7    33,908   20,862

เจ้�หนี้อื่น    16             (14,158)  (12,782)

ยอดคว�มเสี่ยงคงเหลือสุทธิ       19,850     8,194

สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 และ 2556 บริษัทมีสัญญ�ข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�เพื่อป้องกันคว�มเสี่ยงจ�ก

อัตร�แลกเปลี่ยนจ�กก�รรับชำ�ระหนี้ที่เป็นเงินตร�ต่�งประเทศในอน�คตจ�กลูกค้� ดังต่อไปนี้  

สกุลเงิน จำ�นวน   เทียบเท่�เงินบ�ท      วันที่ครบกำ�หนด       อัตร�แลกเปลี่ยนต�มสัญญ�

 (พัน)      (พัน)                          (ต่อหนึ่งหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ปี 2557    

สัญญ�ข�ย    

   ยูโร 1,386        57,077     9 เมษ�ยน 2558 -  41.10 - 41.30 บ�ท

        19 พฤษภ�คม 2558      

 ปี 2556    

สัญญ�ข�ย    

   ยูโร 5,808      239,317     2 มกร�คม 2557 -         38.28 - 42.46 บ�ท

          24 มีน�คม 2557 

   เหรียญสหรัฐอเมริก�   235         7,175    20 มกร�คม 2557 -        29.23 - 32.10 บ�ท

                                                                                     30 พฤษภ�คม 2557 

คว�มเสี่ยงด้�นสินเชื่อ

คว�มเสี่ยงท�งด้�นสินเชื่อ คือคว�มเสี่ยงที่ลูกค้�หรือคู่สัญญ�ไม่ส�ม�รถชำ�ระหนี้แก่บริษัท ต�มเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อ

ครบกำ�หนด
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ฝ่�ยบริห�รได้กำ�หนดนโยบ�ยท�งด้�นสินเชื่อเพื่อควบคุมคว�มเสี่ยงท�งด้�นสินเชื่อดังกล่�วอย่�งสม่ำ�เสมอ โดยก�ร

วิเคร�ะห์ฐ�นะท�งก�รเงินของลูกค้�ทุกร�ยที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่งๆ ณ วันที่ร�ยง�นไม่พบว่�มีคว�มเสี่ยง

จ�กสินเชื่อที่เป็นส�ระสำ�คัญ คว�มเสี่ยงสูงสุดท�งด้�นสินเชื่อแสดงไว้ในร�ค�ต�มบัญชีของสินทรัพย์ท�งก�รเงิน

แต่ละร�ยก�รในงบแสดงฐ�นะก�รเงิน  อย่�งไรก็ต�มเนื่องจ�กบริษัท มีฐ�นลูกค้�จำ�นวนม�ก ฝ่�ยบริห�รไม่ได้ค�ดว่�

จะเกิดผลเสียห�ยที่มีส�ระสำ�คัญจ�กก�รเก็บหนี้ไม่ได้

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

บริษัทมีก�รควบคุมคว�มเสี่ยงจ�กก�รข�ดสภ�พคล่องโดยก�รรักษ�ระดับของเงินสดและร�ยก�รเทียบเท่�เงินสดให้

เพียงพอต่อก�รดำ�เนินง�นของบริษัท และเพื่อทำ�ให้ผลกระทบจ�กคว�มผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

การกำาหนดมูลค่ายุติธรรม

นโยบ�ยก�รบัญชีและก�รเปิดเผยของบริษัท กำ�หนดให้มีก�รกำ�หนดมูลค่�ยุติธรรมทั้งสินทรัพย์และหนี้สินทั้งท�งก�ร

เงินและไม่ใช่ท�งก�รเงิน มูลค่�ยุติธรรม หม�ยถึง จำ�นวนเงินที่ผู้ซื้อและผู้ข�ยตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพย์หรือชำ�ระ

หนี้สินกัน ในขณะที่ทั้งสองฝ่�ยมีคว�มรอบรู้และเต็มใจในก�รแลกเปลี่ยนกัน และส�ม�รถต่อรองร�ค�กันได้อย่�ง

เป็นอิสระในลักษณะของผู้ท่ีไม่มีคว�มเก่ียวข้องกัน วัตถุประสงค์ของก�รวัดมูลค่�และ/หรือก�รเปิดเผยมูลค่�ยุติธรรม

ถูกกำ�หนดโดยวิธีต่อไปนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมมติฐ�นในก�รกำ�หนดมูลค่�ยุติธรรมถูกเปิดเผยในหม�ยเหตุที่

เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ

มูลค่�ยุติธรรมของลูกหนี้ก�รค้�และอื่นๆ และเจ้�หนี้ก�รค้�และอื่นๆ มีมูลค่�ใกล้เคียงกับมูลค่�ที่บันทึกในบัญชี

เนื่องจ�กมีกำ�หนดก�รรับชำ�ระหรือจ่�ยชำ�ระในระยะเวล�อันสั้น

มูลค่�ยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะสั้นจ�กสถ�บันก�รเงิน มีมูลค่�ที่ใกล้เคียงกับมูลค่�ที่บันทึกในบัญชีเนื่องจ�กมี

กำ�หนดก�รรับหรือจ่�ยชำ�ระในระยะเวล�อันสั้น

มูลค่�ยุติธรรมของเงินกู้ยืมระยะย�วจ�กสถ�บันก�รเงิน มีมูลค่�ที่ใกล้เคียงกับมูลค่�ที่บันทึกในบัญชีเนื่องจ�กอัตร�

ดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะย�วดังกล่�วใกล้เคียงกับอัตร�ดอกเบี้ยในตล�ด

มูลค่�ยุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นตร�ส�รทุนที่ถือไว้เผื่อข�ย พิจ�รณ�โดยอ้�งอิงกับร�ค�เสนอซื้อ ณ 

วันที่ในร�ยง�น   

32   ภาระผูกพันกับกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

      2557  2556

       (พันบาท)

ภ�ระผูกพันร�ยจ่�ยฝ่�ยทุน   

คำ�สั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับรู้สำ�หรับ   

   เครื่องจักรและอุปกรณ์         -  1,402

รวม         -  1,402
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        2557    2556

       (พันบาท)

ภ�ระผูกพันต�มสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นที่ยกเลิกไม่ได้   

ภ�ยในหนึ่งปี        2,432   3,027

หลังจ�กหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้�ปี        5,639   6,813

หลังจ�กห้�ปี      14,036  15,300

รวม      22,107  25,140

บริษัทมีสัญญ�เช่�ดำ�เนินง�นหล�ยฉบับครอบคลุมถึงก�รเช่�ย�นพ�หนะ สำ�นักง�นและท่ีดินโดยมีระยะเวล�เช่�ต่�งๆ

กันจนถึงปี 2560 ปี 2558 และปี 2573 ต�มลำ�ดับ 

บริษัทมีภ�ระผูกพันกับสถ�บันก�รเงินแห่งหนึ่งจ�กก�รทำ�สัญญ�ข�ยเงินตร�ต่�งประเทศล่วงหน้�เพื่อป้องกัน

คว�มเสี่ยงจ�กอัตร�แลกเปลี่ยนดังที่ได้กล่�วในหม�ยเหตุประกอบงบก�รเงินข้อ 31 แล้ว

สัญญาสำาคัญที่ทำากับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

สัญญาซื้อวัตถุดิบ พืชสวน พืชไร่

บริษัทมีสัญญ�ซื้อวัถตุดิบ พืชสวน พืชไร่ หล�ยฉบับกับทั้งบุคคลและกับบริษัทในประเทศไทย ภ�ยใต้เงื่อนไขของ

สัญญ� บริษัทตกลงที่จะซื้อวัตถุดิบ พืชสวน พืชไร่ ต�มปริม�ณที่บริษัทกำ�หนดในแต่ละครั้งและต�มร�ค�ที่ระบุไว้ใน

สัญญ� สัญญ�หล�ยฉบับดังกล่�วมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวล� 1 ปี นับแต่วันทำ�สัญญ�และส�ม�รถต่ออ�ยุสัญญ�ได้

เมื่อสิ้นสุดสัญญ�ต�มข้อตกลงของทั้งสองฝ่�ย

สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำาหน่ายสินค้า 

เมื่อวันที่ 1 มกร�คม 2553 บริษัทได้ทำ�สัญญ�แต่งตั้งบริษัทต่�งประเทศแห่งหนึ่งให้เป็นผู้จัดจำ�หน่�ยสินค้�ให้กับ

บริษัทภ�ยในเขตประเทศที่กำ�หนดไว้ ภ�ยใต้เงื่อนไขของสัญญ� บริษัทตกลงที่จะข�ยสินค้�ให้แก่ผู้จัดจำ�หน่�ยสินค้�

ต�มร�ค�ที่บริษัทกำ�หนด สัญญ�ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2553 และมีผลบังคับใช้เป็นเวล� 3 ปี   

นับจ�กวันที่เริ่มต้นสัญญ�และต่ออ�ยุโดยอัตโนมัติเป็นเวล� 1 ปีต�มเงื่อนไขและข้อตกลงสัญญ�เดิม  ห�กไม่มีฝ่�ยใด

แจ้งก�รขอเลิกสัญญ�ดังกล่�วเป็นล�ยลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่�ยหนึ่งล่วงหน้�เป็นระยะเวล�ไม่น้อยกว่� 6 เดือนก่อนวัน

สิ้นสุดสัญญ�

สัญญาแต่งตั้งตัวแทน

บริษัทมีสัญญ�แต่งตั้งตัวแทนกับบริษัทในต่�งประเทศต่�งๆ หล�ยฉบับ ให้เป็นตัวแทนของบริษัทในก�รติดต่อลูกค้�

และประส�นง�นแก่ลูกค้�ของบริษัทรวมถึงแผนก�รโฆษณ�และส่งเสริมก�รข�ย และก�รให้ก�รสนับสนุนต่�งๆ เพื่อ

รักษ�ระดับก�รสั่งซื้อของลูกค้�ที่มีอยู่และเพื่อเพิ่มยอดข�ยให้กับบริษัท ภ�ยใต้เงื่อนไขของสัญญ� บริษัทตกลงที่

จะจ่�ยค่�บริก�รดังกล่�วต�มอัตร�ที่กำ�หนดในสัญญ� สัญญ�เหล่�นี้มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ 31 ธันว�คม 2557 และ

ส�ม�รถบอกเลิกสัญญ�ต�มข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่�ยหรือโดยฝ่�ยหนึ่งฝ่�ยใด โดยก�รแจ้งก�รขอยกเลิกสัญญ�

ดังกล่�วเป็นล�ยลักษณ์อักษรแก่อีกฝ่�ยหนึ่งล่วงหน้�เป็นระยะเวล�ไม่น้อยกว่� 2 ถึง 3 เดือน
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สัญญาการจัดหาไอน้ำา  

เมื่อวันที่ 5 กันย�ยน 2550 บริษัทได้ทำ�สัญญ�ก�รจัดห�ไอน้ำ�กับบริษัทในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ภ�ยใต้เงื่อนไขของ

สัญญ� บริษัทตกลงที่จะจ่�ยค่�จัดห�ไอน้ำ�ในอัตร�และจะปฏิบัติต�มเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ในสัญญ� สัญญ�ฉบับนี้มีผล

บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 กันย�ยน 2550 และมีผลบังคับใช้เป็นเวล� 15 ปีนับจ�กวันที่เริ่มต้นสัญญ�และส�ม�รถบอกเลิก

สัญญ�ต�มข้อตกลงของทั้งสองฝ่�ยหรือโดยฝ่�ยหนึ่งฝ่�ยใด ด้วยก�รแจ้งก�รขอยกเลิกสัญญ�ดังกล่�วเป็นล�ยลักษณ์

อักษรแก่อีกฝ่�ยหนึ่งทร�บล่วงหน้�เป็นระยะเวล�ไม่น้อยกว่� 12 เดือน 

33  หนังสือค้ำาประกันที่ธนาคารออกให้

ณ วันที่ 31 ธันว�คม 2557 บริษัทมีหนังสือค้ำ�ประกันที่ธน�ค�รออกให้เพื่อปฏิบัติบ�งประก�รโดยมีบัญชีเงินฝ�ก

ประจำ�เป็นหลักประกัน จำ�นวนเงิน 2.4 ล้�นบ�ท (2556: 2.5 ล้�นบ�ท)

34  เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาที่รายงาน

ในก�รประชุมคณะกรรมก�รของบริษัทเมื่อวันที่ 23 กุมภ�พันธ์ 2558 คณะกรรมก�รมีมติอนุมัติดังนี้

1. ก�รเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำ�นวน 1.75 ล้�นบ�ท โดยก�รออกหุ้นส�มัญเพิ่มทุนจำ�นวน 3.5 ล้�นหุ้น ซึ่ง

มีมูลค่�ที่ตร�ไว้หุ้นละ 0.5 บ�ท

2. ก�รออกหุ้นเพื่อรองรับก�รใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิในก�รซื้อหุ้นส�มัญที่ให้แก่พนักง�น ในร�ค�ใช้สิทธิ 

2.50 บ�ทต่อหุ้น ทั้งนี้ใบสำ�คัญแสดงสิทธิดังกล่�วมีระยะเวล�ก�รใช้สิทธิไม่เกิน 3 ปีนับตั้งแต่มีก�รออกและให้ใบ

สำ�คัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้วันที่ใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันทำ�ก�รสุดท้�ยของสถ�บันก�รเงินในเดือนมิถุน�ยน 2559 โดย

ผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิส�ม�รถใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจำ�นวนสิทธิที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ก�รใช้สิทธิ

ครั้งที่สองคือ วันทำ�ก�รสุดท้�ยของสถ�บันก�รเงินในเดือนมิถุน�ยน 2560 โดยผู้ถือใบสำ�คัญแสดงสิทธิส�ม�รถ

ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของจำ�นวนสิทธิที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด (โดยนับรวมถึงก�รใช้สิทธิครั้งแรก) และก�ร

ใช้สิทธิครั้งสุดท้�ยต้องไม่เกินวันที่ครบกำ�หนดอ�ยุของใบสำ�คัญแสดงสิทธิในปี 2561 คณะกรรมก�รบริษัทหรือ

บุคคลที่ได้รับมอบหม�ยจ�กคณะกรรมก�รบริษัทจะเป็นผู้กำ�หนดวันใช้สิทธิของใบสำ�คัญแสดงสิทธิที่เหลืออยู่ 

โดยนับรวมถึงก�รใช้สิทธิในปี 2559 และ 2560 โดยร�ยก�รดังกล่�วถือเป็นร�ยจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

35  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ใช้  

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หล�ยฉบับได้มีก�รประก�ศและยังไม่มีผลบังคับใช้และไม่ได้

นำ�ม�ใช้ในก�รจัดทำ�งบก�รเงินนี้ ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่�นี้อ�จเกี่ยวข้องกับ

ก�รดำ�เนินง�นของบริษัท และถือปฏิบัติกับงบก�รเงินสำ�หรับรอบระยะเวล�บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกร�คม 

ในปีดังต่อไปนี้ บริษัทไม่มีแผนที่จะนำ�ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงินเหล่�นี้ม�ใช้ก่อนวันถือปฏิบัติ
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ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน เรื่อง     ปีที่มีผลบังคับใช้

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557) ก�รนำ�เสนองบก�รเงิน    2558

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2557) สินค้�คงเหลือ     2558

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2557) งบกระแสเงินสด     2558

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2557) เหตุก�รณ์ภ�ยหลังรอบระยะเวล�ร�ยง�น  2558

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2557) ภ�ษีเงินได้     2558

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2557) ที่ดิน อ�ค�รและอุปกรณ์    2558

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2557) สัญญ�เช่�     2558

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2557) ร�ยได้      2558

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) ผลประโยชน์พนักง�น    2558

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2557) ผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงของอัตร�  2558

   แลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2557) ต้นทุนก�รกู้ยืม     2558

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2557) ก�รเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจก�ร  2558

   ที่เกี่ยวข้องกัน 

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2557) ก�รบัญชีและก�รร�ยง�นโครงก�รผลประโยชน์  2558

   เมื่อออกจ�กง�น

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2557) งบก�รเงินเฉพ�ะกิจก�ร    2558

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2557) กำ�ไรต่อหุ้น     2558

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2557) งบก�รเงินระหว่�งก�ล    2558

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2557) ก�รด้อยค่�ของสินทรัพย์    2558

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2557) ประม�ณก�รหนี้สิน หนี้สินที่อ�จเกิดขึ้น   2558

   และสินทรัพย์ที่อ�จเกิดขึ้น

ม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2557) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน     2558

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 2 ก�รจ่�ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์    2558

   (ปรับปรุง 2557)

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 8   ส่วนง�นดำ�เนินง�น     2558

   (ปรับปรุง 2557)

ม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน ฉบับที่ 13 ก�รวัดมูลค่�ยุติธรรม    2558

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 15  สัญญ�เช่�ดำ�เนินง�น-สิ่งจูงใจที่ให้แก่ผู้เช่�  2558

   (ปรับปรุง 2557)

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 27  ก�รประเมินเนื้อห�สัญญ�เช่�ที่ทำ�ขึ้น   2558

   (ปรับปรุง 2557)    ต�มรูปแบบกฎหม�ย 

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รบัญชี ฉบับที่ 32  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์   2558

   (ปรับปรุง 2557) 

 



154
 BRINGS THE AUTHENTIC
TASTE OF THAILAND
RIGHT INTO YOUR KITCHEN

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน  ก�รเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจ�กก�ร  2558

   ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2557)   รื้อถอน ก�รบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้�ยคลึงกัน

ก�รตีคว�มม�ตรฐ�นก�รร�ยง�นท�งก�รเงิน  ก�รประเมินว่�ข้อตกลงประกอบด้วยสัญญ�เช่�  2558

   ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2557)   หรือไม่ 

บริษัทได้ประเมินในเบื้องต้นถึงผลกระทบที่อ�จเกิดขึ้นต่องบก�รเงินของบริษัท จ�กก�รถือปฏิบัติต�มม�ตรฐ�นก�ร

ร�ยง�นท�งก�รเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่�นี้  ซึ่งค�ดว่�ไม่มีผลกระทบที่มีส�ระสำ�คัญต่องบก�รเงินในงวดที่ถือ

ปฏิบัติ  
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“ ผู้ลงทุนสามารถศึกษาข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิ่มเติมได้จาก
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56 - 1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน 
www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.exoticfoodthailand.com ”
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