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  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท  ล้ำนบำท 

  2556  2557  2558 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ       

สนิทรัพย์รวม                             238.87  478.51  615.81 

หนีส้นิรวม                             77.99  82.04  130.94 

สว่นของผู้ ถือหุ้น                        160.88  396.47  484.87 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ        

รายได้จากการขายสนิค้า   608.65   734.95   740.11 

ต้นทนุขายสนิค้า   471.73   494.07   507.16 

ก าไรขัน้ต้น   136.92   240.88   232.95 

คา่ใช้จา่ยในการขาย   39.08   50.01   48.79 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร   94.93   102.15   105.49 

ก าไรจากการด าเนินงาน   10.29   86.86   86.09 

ก าไรสทุธิ   8.87   86.20   85.84 

หุ้นหรือข้อมูลเก่ียวกับหุ้นสำมัญ             

ก าไรตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น)   0.04   0.28   0.25 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น)   0.57   1.13   1.39 

เงินปันผลตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น)   0.12   0.00   0.00 

อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผล % 353.00   0.00   0.00 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ             

อตัราการเติบโตของรายได้จากการขาย % 12.48   20.75   0.70 

อตัราก าไรขัน้ต้น % 22.50   32.78   31.47 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 1.69   11.82   11.63 

อตัราก าไรสทุธิ % 1.44   11.67   11.48 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 3.52   24.03   15.69 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  % 5.41   30.93   19.48 

อตัราหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น % 0.48   0.21   0.27 

ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงนิ 
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ข้อมูลท่ัวไป 

ชื่อบริษัท  :   บริษัท เอก็โซติค ฟู้ด จ ำกดั (มหำชน) 
ประเภทธุรกิจ :   ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต จดัหาและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปรุงรสอาหาร ผลิตภณัฑ์อาหาร

พร้อมปรุง อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภค อาหารกึ่งส าเร็จรูป อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เคร่ืองดื่มรสผลไม้และน า้ผกัผลไม้  พืชผกัและ
ผลไม้แช่แข็ง ผกัและผลไม้ที่ถนอมสภาพแล้ว รวมถึงสิ่งปรุงแตง่อาหารจากพืชและผกัเพื่อ
การสง่ออก 

ที่ตัง้ส ำนักงำนใหญ่  :   เลขที่ 49/42 หมูท่ี่ 5 ต าบลทุง่สขุลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 20230 
ที่ตัง้ส ำนักงำนสำขำ :   เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชัน้ที่ 9 ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทุมวนั 

กรุงเทพมหานคร 10330 
ที่ตัง้โรงงำน :   เลขที่ 49/42 หมูท่ี่ 5 ต าบลทุง่สขุลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ 20230 
 : เลขที่ 7/474 หมูท่ี่ 6 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 21140 
เลขทะเบียนบริษัท  :   0107556000680   
โทรศัพท์  :   (038) 401-492, (038) 493-752 ถึง 3  
โทรสำร    :   (038) 401-493 
Home Page :  www.exoticfoodthailand.com 
ทุนจดทะเบียน : 176,750,000 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญั 353,500,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

นำยทะเบียนหลักทรัพย์ 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
อาคารตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศพัท์  :  66(0) 2009-9000 
โทรสาร  :  66(0) 2009-9991 

ผู้สอบบัญช ี
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั  
เลขที่ 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชัน้ท่ี 50-51  
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  
โทรศพัท์  :  66(0) 677-2000 

ส่วนตรวจสอบภำยใน (Internal Auditor)  
บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
ส านกังานใหญ่ 316/32 ซอยสขุมุวิท 22 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตนั เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศพัท์  :  66(0) 2259-5300-2  

นักลงทุนสัมพันธ์ 
นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภกัดี 
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) 
เลขที่ 130-132 อาคารสนิธร ทาวเวอร์ 2 ชัน้ท่ี 9 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์  :  66(0) 2650-7779 

ข้อมูลส ำคญัอื่น 
- ไมม่ี - 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2pePA8YXLAhWXxI4KHaPhANUQFghAMAU&url=https%3A%2F%2Fsmelink.net%2Fcompany%2Fd-i-a-international-audit-co-ltd.html&usg=AFQjCNHbzsyZ66mQvTFtkCmgKK4VHM-NBQ&bvm=bv.114733917,d.c2E
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คณะกรรมกำรบริษัท 
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คณะกรรมกำรบริษัท 
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ด้วยความมุ่งมัน่ที่ต้องการให้ตราสินค้าของคนไทยได้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล ประกอบกับวิสยัทัศน์ที่
เลง็เห็นถึงโอกาสในการน าเคร่ืองปรุงรสอาหารไทยไปใช้ในการประกอบอาหารที่หลากหลายส าหรับชาวตา่งชาติ  บริษัท 
เอ็กโซติค ฟู้ ด จ ากดั จึงได้ก่อตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจผลิตเคร่ืองปรุงรสและเคร่ืองประกอบอาหารโดยยงัคงคณุสมบตัิ
แห่งความเลิศรสตามแบบดัง้เดิมของอาหารไทย และจ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าของตนเองที่มีความหลากหลายของ
ประเภทสินค้ามากที่สดุ ปัจจุบนับริษัทมีสินค้ากว่า  200  สตูรที่สง่ขายไปยงัประเทศต่างๆ กว่า 60 ประเทศทัว่โลก 
ภายใต้ตราสนิค้า EXOTIC FOOD THAI PRIDE FLYING GOOSE COCO LOTO และอื่นๆ ของบริษัท โดยในช่วงแรก
ของการด าเนินธุรกิจ บริษัทวา่จ้างผู้ประกอบการรายอื่นในการผลติสนิค้าตามสตูรที่บริษัทพฒันาและน ามาจดัจ าหน่าย  
จากนัน้ในปี 2543 บริษัทได้ลงทนุก่อสร้างโรงงานของตนเองโดยตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จ.ชลบรีุ และได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชผกั ผลไ ม้ ประเภท 1.1 
กิจการผลติหรือถนอมอาหารหรือสิง่ปรุงแตง่อาหารเพื่อการสง่ออก 

 บริษัทมีเป้าหมายที่จะพฒันาตราสนิค้าของบริษัทให้เป็น  

การประกอบธรุกิจ 

 “To be the first brand that comes to the consumer mind when thinking about Thai food” 
  



 

กลยุทธ์ในกำรประกอบธุรกิจ         

 เน้นการพฒันาผลติภณัฑ์ในลกัษณะของ  “One-Stop-Brand”  เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์
ปรุงรสและประกอบอาหารไทยทกุประเภทจากตราสนิค้าของบริษัทเพียงแหง่เดียว  

 เน้นกระบวนการผลติสนิค้าที่ได้รับการรับรองคณุภาพมาตรฐานระดบัสากล และคิดค้นผลติภณัฑ์ที่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง ให้ความส าคัญกับ
รายละเอียดในทกุขัน้ตอน เร่ิมตัง้แต่การคดัสรรวตัถดุิบที่สดใหม่จากพืน้ดินที่อดุมสมบรูณ์ของประเทศไทย 
การวิจยัและพฒันาสตูรใหม่ๆ  เพื่อสร้างความแตกตา่งทางธุรกิจ  

 การออกแบบบรรจุภณัฑ์ที่โดดเด่น งดงาม  มีเอกลกัษณ์ความเป็นไทยและสะดวกต่อการใช้งาน สร้างตรา
สนิค้า     ของบริษัทให้เป็นที่รู้จกัอย่างต่อเนื่อง  สง่ผลให้บริษัทได้รับรางวลัผู้สง่ออกสินค้าและบริการดีเด่น 
ประจ าปี 2555 (Prime Minister’s Export Award 2012) ประเภทใช้ตราสนิค้าของตนเอง 

 ใสใ่จสขุอนามยั  สิง่แวดล้อมและจริยธรรม  ปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมาย  ปลอดภยัต่อผู้บริโภค  สง่มอบตรง
เวลา    เพื่อสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า 
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กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ 

บริษัทก่อตัง้ภายใต้ช่ือ “บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ ด จ ากดั” ในปี 2542  ด้วยทนุจดทะเบียนหนึง่ล้านบาทเพื่อด าเนินธุรกิจ
ผลติและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ประเภท ซอส น า้จิม้ และเคร่ืองแกงต่างๆ  ตลอดระยะเวลา 16 ปี นบัจากวนัก่อตัง้บริษัทสู่
ความส าเร็จ  ในการเป็นบริษัทมหาชนจ ากัดในปัจจุบนั บริษัทมีการพฒันาการเติบโตในด้านการลงทนุและการขยาย
ธุรกิจอยา่งมัน่คงและตอ่เนื่องจนสนิค้าเป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีในตลาดตา่งประเทศ 

ส าหรับพฒันาการท่ีส าคญัในช่วง 3 ปีที่ผา่นมาของกลุม่บริษัทสามารถสรุปได้ดงันี ้

ปี 2556   

เมษายน เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 100 ล้านบาท เป็น 140 ล้านบาท มลูคา่ที่ตราไว้ ของหุ้นสามญัหุ้นละ 10 
บาท เพื่อใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน 

ธนัวาคม ด าเนินการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชน และเปลีย่นช่ือจาก  “บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ ด จ ากดั” เป็น 
 “บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ ด จ ากดั (มหาชน)”  เพื่อน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 140 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท และ เปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น
สามญัจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ซึ่งท าให้จ านวนหุ้นสามญัที่จด
ทะเบียนไว้เพิ่มขึน้จาก 17,500,000 หุ้นเป็น 350,000,000 หุ้น 

ปี 2557  
สงิหาคม เสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกและเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม 

เอ ไอ เมื่อวนัที่ 25 สิงหาคม 2557 วตัถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อซือ้เคร่ืองจักร อุปกรณ์ และ
ก่อสร้างโรงงานใหม ่เพื่อขยายก าลงัการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนการผลิต รองรับการ
เติบโตของยอดขายในอนาคต  และเพื่อช าระคืนเงินกู้ ยืมจากสถาบันการเงินและเป็นเงินทุน
หมนุเวียน 

ปี 2558  
เมษายน เพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 175 ล้านบาท เป็น 176.75 ล้านบาท มลูค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามญัหุ้นละ 

0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้แก่พนกังานของบริษัท
ส าหรับปี 2558 จ านวนไม่เกิน 3,500,000 หน่วย ซึ่งมีอตัราการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ต่อ 1 หุ้นสามญั โดยมีข้อก าหนดและเง่ือนไขการเสนอขายตามที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
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ภาพความคืบหน้าในการก่อสร้างและติดตัง้เคร่ืองจกัรในโรงงานแหง่ใหม่ 

ควำมคืบหน้ำโครงกำรก่อสร้ำงโรงงำนแห่งที่ 2 

โครงการก่อสร้างโรงงานแหง่ใหมท่ี่นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี  ้จ.ระยอง เนือ้ที่รวม 12.76 ไร่ เพื่อขยายก าลงั
การผลิตและลงทนุซือ้เคร่ืองจักรใหม่เพื่อทดแทนสายการผลิตเดิม เนื่องจากปัจจุบนับริษัทมีการใช้พืน้ที่ในโรงงานแห่ง
แรกเต็มพืน้ที่แล้ว จึงไม่สามารถจดัพืน้ที่เพื่อรองรับเคร่ืองจักรใหม่ รวมถึงวตัถดุิบที่จะใช้ผลิตเพื่อรองรับการเติบโตของ
ยอดขายได้อีก สง่ผลให้บริษัทไมส่ามารถรับค าสัง่ซือ้จากลกูค้าได้ในบางช่วงเวลา ดงันัน้ บริษัทจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
เตรียมการขยายการผลติไปยงัพืน้ท่ีที่สามารถรองรับการเติบโตในอนาคตได้  

แผนการลงทนุในระยะแรกมีมลูค่ารวมประมาณ 310 ล้านบาท ประกอบด้วย อาคารโรงงานและคลงัสินค้า  
1 หลงั ซึง่สามารถรองรับเคร่ืองจกัรที่ใช้ในการผลิตได้จ านวน 6 สายการผลิต และซือ้เคร่ืองจักรที่ใช้ในการผลิต จ านวน  
2 สายการผลิต เพื่อผลิตสินค้าประเภทซอสปรุงรสและน า้จิม้ต่างๆ โดยบริษัทได้รับอนมุตัิการสง่เสริมการลงทนุส าหรับ
โครงการผลิตแล้วในปี 2558 ก าลงัการผลิตในเฟสแรกเท่ากบั 14,750  ตนัต่อปี (ค านวณที่ 300วนัต่อปี ผลิตวนัละ 8 
ชัว่โมง) จะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ปี 2559 และคาดวา่จะผลติเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2559  



 

 
 

บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดหา และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปรุงรสอาหาร ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมปรุง 
อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภค อาหารกึ่งส าเร็จรูป อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
เคร่ืองดื่มรสผลไม้และน า้ผกัผลไม้ พืชผกัและผลไม้แช่แข็งผกัและผลไม้ที่ถนอมสภาพแล้ว รวมถึงสิ่งปรุงแต่งอาหารจาก
พืชและผกัเพื่อการสง่ออกเป็นหลกั ในลกัษณะของการขายขาดให้กบักลุม่ลกูค้าที่ซือ้สินค้าจากบริษัทโดยตรง ซึ่งได้แก่  
ผู้น าเข้าและผู้จัดจ าหน่ายในประเทศต่างๆ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีการพฒันาผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มจากผกัและผลไม้ 
รวมถึงผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทานต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึง
พอใจสงูสดุทางด้านรสชาติให้แก่ผู้บริโภคด้วยผลิตภณัฑ์ที่หลากหลาย  ครอบคลมุ และมีคณุภาพมาตรฐานผลิตภณัฑ์
ระดบัสากลภายใต้ตราสนิค้า EXOTIC FOOD  THAI PRIDE  FLYING GOOSE และ COCO LOTO เป็นต้น 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัท  

1.  กลุ่มผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรสและน ำ้จิม้ต่ำงๆ นบัเป็นกลุม่ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัท โดยบริษัทมีการจ าหนา่ยสนิค้า
ในกลุม่นี ้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 65.88 และร้อยละ 66.79 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัทในปี 2557 และ ปี 
2558 ตามล าดบั ผลติภณัฑ์ในกลุม่ซอสปรุงรสและน า้จิม้นี ้นอกจากจะใช้รับประทานร่วมกบัอาหารที่ท าเสร็จ เพื่อให้
อาหารมีรสชาติดียิ่งขึน้แล้ว ยงัสามารถดดัแปลงใช้เป็นเคร่ืองปรุงรสในการประกอบอาหารเพื่อให้ได้รสชาติตามที่
ต้องการ หรือเพิ่มรสชาติของอาหารได้อีกด้วย เช่น ใสใ่นแซนด์วิช ทาบนขนมปัง คลกุเคล้ากบัผกัและผลไม้ เป็นต้น 
โดยผลติภณัฑ์ในกลุม่ซอสปรุงรสและน า้จิม้นี ้มีการบรรจใุนขวดแก้ว ขวดพลาสติกชนิด PET และซอง POUCH โดย
บริษัทเป็นผู้ผลติไทยรายแรกๆ ที่น าขวดพลาสติกมาบรรจซุอสเพื่อสง่ออก ซึง่ช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ผู้บริโภค เพียง
แค่บิด บีบ แล้วเทซอสลงบนอาหารที่ต้องการ สินค้าหลกัในกลุม่ผลิตภณัฑ์นีไ้ด้แก่ น า้จิม้ไก่ ซอสพริก น า้จิม้สะเต๊ะ 
น า้จิม้บ๊วย น า้จิม้สกีุ ้น า้สลดั ซอสถัว่เหลือง ซอสเปรีย้วหวาน และซอสรสผลไม้ต่างๆ บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ าหน่าย
ภายใต้ตราสนิค้าของบริษัทเองเป็นสว่นใหญ่ ซึง่ได้แก่ EXOTIC FOOD  THAI PRIDE และ FLYING GOOSE   

 

 

 

 

 

ตวัอย่างผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรสและน้ําจ้ิมต่างๆ  

ภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 
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2.  กลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรุงแกงและเคร่ืองประกอบอำหำร ได้แก่ กะทิ พริกแกง เคร่ืองปรุงแกงต่างๆ เช่น 
เคร่ืองปรุงแกงแดง เคร่ืองปรุงแกงเขียว และเคร่ืองปรุงส าเร็จรูปต่างๆ เช่น เคร่ืองปรุงต้มย าไทยและน า้มะขามเปียก 
เป็นต้น ผลติภณัฑ์ในกลุม่นีใ้ช้ในขัน้ตอนการท าอาหาร โดยเหมาะส าหรับกลุม่ผู้บริโภคที่ต้องการประกอบอาหาร แต่
ไม่ต้องการเตรียมเคร่ืองประกอบอาหารต่างๆ ด้วยตนเองซึ่งมีความยุ่งยากและเสียเวลา ผู้บริโภคสามารถใช้
ผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรุงแกงของบริษัทเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารได้เลย เพื่อลดขัน้ตอนการท าอาหารและ
ควบคุมรสชาติของอาหารให้เป็นไปตามสตูรมาตรฐานได้ ทัง้นี ้บริษัทมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงแกงและ
เคร่ืองประกอบอาหารคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 14.26 และ ร้อยละ 11 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัทในปี 2557 
และปี 2558 ตามล าดบั สนิค้าในกลุม่ผลติภณัฑ์เคร่ืองปรุงแกงและเคร่ืองประกอบอาหารนี ้บริษัทมีทัง้การผลิตด้วย
ตนเองและจัดหาจากผู้ ผลิตรายอื่น โดยสินค้าในกลุ่มเคร่ืองแกงที่บริษัทผลิตนัน้ จะจ าหน่ายภายใต้ตราสินค้า 
EXOTIC FOOD และ THAI PRIDE 

 

 

 

 
ตวัอย่างผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงแกงและเคร่ืองประกอบอาหาร 

3.  กลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มจำกผักและผลไม้ ได้แก่ น า้มะพร้าวและน า้มะพร้าวผสมเนือ้ ภายใต้ตราสินค้า COCO 
LOTO ของบริษัท สว่นน า้โกจิเบอร่ี น า้มะพร้าว น า้ว่านหางจระเข้ และน า้ผลไม้ต่างๆ ภายใต้ตราสินค้า EXOTIC 
FOOD และ THAI PRIDE ของบริษัท โดยสินค้าในกลุม่นีบ้ริษัทจะเป็นผู้ด าเนินการผลิตเองเป็นหลกั และมีการรับ
ผลติภายใต้ตราสนิค้าของลกูค้าเป็นบางสว่น ทัง้นี ้บริษัทมีการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์เคร่ืองดื่มจากผกัและผลไม้คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 8.15 และร้อยละ 9.88 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัทในปี 2557 และปี 2558 ตามล าดบั  

 

 

 

 
ตวัอย่างผลิตภณัฑ์เคร่ืองดืม่จากผกัและผลไม้  



 

4.   กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรส ำเร็จรูปพร้อมรับประทำน ได้แก่ แกงบรรจุกระป๋องพร้อมรับประทาน เช่น ต้มย า  แกง
เขียวหวาน แกงแดง แกงกะหร่ี แกงมสัมัน่ และอาหารปรุงส าเร็จพร้อมรับประทานตา่งๆ เช่น ข้าวแกงเขียวหวาน และ
ก๋วยเตี๋ยวผดัไทย เป็นต้น สนิค้าในกลุม่นีน้บัเป็นการต่อยอดในการพัฒนาผลิตภณัฑ์ของบริษัทให้ครบวงจรของการ
รับประทานอาหารของผู้บริโภคให้ครบถ้วนยิ่งขึน้ โดยอาศยัความรู้ความช านาญของบริษัทในด้านเคร่ืองประกอบ
อาหารและเคร่ืองปรุงรส น ามาพฒันาจนเป็นผลติภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน ซึง่เหมาะส าหรับผู้บริโภคที่
ต้องการรับประทานอาหารรสชาติดีแบบเดียวกนักบัที่ใช้ผลิตภณัฑ์ปรุงรสของ EXOTIC FOOD แต่มีเวลาประกอบ
อาหารจ ากดั ทัง้นี ้บริษัทมีการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทานคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.24 และ
ร้อยละ 2.34 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัท ในปี 2557 และปี 2558 ตามล าดบั ส าหรับผลิตภณัฑ์อาหาร
ส าเร็จรูปพร้อมรับประทานนี ้บริษัทเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยเองทัง้หมดภายใต้ตราสนิค้า EXOTIC FOOD  

 

 

 

 

ตวัอย่างผลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปพร้อมรบัประทาน 

5.  กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรกึ่งส ำเร็จรูปและอำหำรส ำเร็จรูปอื่นๆ ได้แก่ สินค้าในน า้มนัและน า้เกลือ ผกัและผลไม้ 
กระป๋อง ผลติภณัฑ์จากข้าว ของแห้งและของดองตา่งๆ เป็นต้น ส าหรับสินค้าในกลุม่นีบ้ริษัทมีการจดัหาทัง้จากการ
ซือ้มาขายไปและการผลิตเอง บริษัทมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์กึ่งส าเร็จรูปและอาหารส าเร็จรูปอื่นๆ คิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 9.47 และร้อยละ 9.99 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัทในปี 2557 และปี 2558 ตามล าดบั  

 

 

 

 
ตวัอย่างผลิตภณัฑ์อาหารก่ึงสําเร็จรูป 

 

กำรได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจหรือกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

บริษัทได้รับการสง่เสริมจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในกิจการผลติเคร่ืองดืม่จากพืชผกัผลไม้บรรจุ
ภาชนะผนกึ สิง่ปรุงแตง่อาหาร และอาหารพร้อมรับประทาน ประเภท 1.11 กิจการผลติหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่ง
อาหาร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั (ยกเว้นการผลติน า้ดื่ม และไอศกรีม) ตามบตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่ 2107(5)/2554 
ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2554 ซึง่สทิธิและประโยชน์ที่ส าคญัมีดงันี ้ 
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สิทธิประโยชน์ ระยะเวลำ 

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
สง่เสริม โดยมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 
และรายได้ที่ต้องน ามาค านวณก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการให้รวมถึงรายได้
จากการจ าหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสียจากกระบวนการผลิต รวมทัง้
สามารถน าผลขาดทนุประจ าปีที่เกิดขึน้ในระหว่างเวลาดงักลา่วไปหกัออกจากก าไร
สทุธิที่เกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล มีก าหนดเวลา 5 
ปี นบัแต่วนัที่พ้นก าหนดเวลานัน้ โดยจะเลือกหกัจากก าไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือ
หลายปีก็ได้ 

เป็นเวลา 8 ปี ตัง้แต ่
1 ตลุาคม 2554 ถึง 

1 ตลุาคม 2562 
 

2. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิจารณาอนมุตัิ โดยบริษัทได้น าเข้าเคร่ืองจกัรครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว 

ภายในวนัท่ี  
2 มีนาคม 2557 

3. ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไปรวม
ค านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

เป็นเวลา 5  ปี ตัง้แต ่
1 ตลุาคม 2554 ถึง 

1 ตลุาคม 2562 

4. ได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการลงทนุในอตัราร้อยละ 
50 ของอตัราปกติ โดยมีก าหนด 5 ปี นบัจากวนัที่พ้นก าหนดระยะเวลา 8  ปี ที่ได้รับ
การยกเว้นภาษีเงินได้ 

เป็นเวลา 5  ปี ตัง้แต ่
1 ตลุาคม 2562 ถึง 

1 ตลุาคม 2567 

5. ได้รับอนญุาตให้หกัค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดงักล่าว 
เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 

เป็นเวลา 10 ปี ตัง้แต ่
1 ตลุาคม 2554 ถึง 

1 ตลุาคม 2564 

6. ได้รับอนุญาตให้หักเงินลงทุนในการติดตัง้หรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก  
ร้อยละ 25 ของเงินลงทนุ นอกเหนือไปจากการหกัคา่เสือ่มราคาตามปกติ 

 

นอกจากนีบ้ริษัทได้รับอนมุตัิการสง่เสริมการลงทนุส าหรับโครงการผลติในโรงงานแห่งที่ 2 ในประเภท 1.11 กิจการ
ผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ยกเว้นการผลิตน า้ ดื่ม และไอศกรีม) ตาม
หนงัสอื เร่ือง การแจ้งมติให้สง่เสริม ที่ นร 1305/006911 ลงวนัท่ี 23 กนัยายน 2558 ซึง่สทิธิและประโยชน์ที่ส าคญัมีดงันี ้  



 

สิทธิประโยชน์ ระยะเวลำ 

1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่
ได้รับสง่เสริม โดยมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบ
กิจการนัน้ และรายได้ที่ต้องน ามาค านวณก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการ
ให้รวมถึงรายได้จากการจ าหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสียจาก
กระบวนการผลติ รวมทัง้สามารถน าผลขาดทนุประจ าปีที่เกิดขึน้ในระหว่างเวลา
ดงักลา่วไปหกัออกจากก าไรสทุธิที่เกิดขึน้ภายหลงัระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบคุคล มีก าหนดเวลา 5 ปี นบัแต่วนัที่พ้นก าหนดเวลานัน้ โดยจะเลือก
หกัจากก าไรสทุธิของปีใดปีหนึง่หรือหลายปีก็ได้ 

เป็นเวลา 8 ปี ตัง้แต ่
วนัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการ
ประกอบกิจการโรงงาน

แหง่ที่ 2 
 

2. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจกัรตามที่คณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ
พิจารณาอนมุตัิ  

ภายใน 30 เดือน นบัจาก
วนัท่ีออกบตัรสง่เสริม 

3. ได้รับยกเว้นไมต้่องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุไปรวม
ค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติ
บคุคล 

เป็นเวลา 8 ปี 

4. ได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการลงทนุในอตัรา
ร้อยละ 50 ของอตัราปกติ โดยมีก าหนด 5 ปี นบัจากวนัที่พ้นก าหนดระยะเวลา 
8 ปี ท่ีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 

เป็นเวลา 5 ปี 

5. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่าย
ดงักลา่ว เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการ
นัน้ 

เป็นเวลา 10 ปี 

6. ได้รับอนญุาตให้หกัเงินลงทุนในการติดตัง้หรือก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก
ร้อยละ 25 ของเงินลงทนุ นอกเหนือไปจากการหกัคา่เสือ่มราคาตามปกติ 

 

ภำวะกำรตลำดและกำรแข่งขัน 

ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขันในปี 2558 
สินค้าหลกัของบริษัทซึ่งได้แก่ ผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรส น า้จิม้และเคร่ืองแกงส าเร็จรูปต่างๆ นบัเป็นสินค้าในกลุ่ม 

“สิง่ปรุงรสอาหาร” ซึง่เป็นสนิค้าในกลุม่สินค้าอตุสาหกรรมการเกษตรตามการจดักลุม่ประเภทสินค้าเพื่อการสง่ออกของ
กระทรวงพาณิชย์ โดยมลูคา่การสง่ออกของสินค้าในกลุม่สิ่งปรุงรสอาหารเติบโตจาก 19,077 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 
19,782 ล้านบาท ในปี 2558 คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 3.7 ทัง้นี ้ผลิตภณัฑ์ในกลุม่ซอส (ประกอบด้วยซอสพริก ซอสถัว่
เหลอืง และซอสมะเขือเทศ) มีมลูคา่การสง่ออกลดลงเลก็น้อยจาก 3,156 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 3,051 ล้านบาท ในปี 
2558 หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.3 จากปี 2557 ในขณะท่ีผลติภณัฑ์ในกลุม่เคร่ืองแกงส าเร็จรูปมีอตัราการเติบโตที่ดีขึน้
อยา่งตอ่เนื่องจาก 1,484 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 1,662 ล้านบาท ในปี 2558 เติบโตกวา่ร้อยละ 12 
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แนวโน้มอุตสำหกรรมในปี 2559 

ตลาดสง่ออกหลกัของสิง่ปรุงรสอาหาร 5 อนัดบัแรก คือ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และสหราช
อาณาจกัร โดยปัจจยัหลกัที่ท าให้อตุสาหกรรมการสง่ออกสิ่งปรุงรสอาหารของประเทศไทยมีการเติบโตนัน้ มาจากกระแส
ความนิยมบริโภคอาหารไทยในกลุม่ชาวต่างประเทศอนัเนื่องมาจากความโดดเด่นในด้านรสชาติที่เป็นเอกลกัษณ์และ
การใช้วตัถดุิบที่มีประโยชน์ตอ่สขุภาพของอาหารไทย ปริมาณวตัถดุิบมีเพียงพอและมีคณุภาพดี มีทกัษะความช านาญ
ของผู้ผลิต มีเทคโนโลยีที่ทันสมยั และราคาแข่งขันได้ ประกอบกับการที่อุตสาหกรรมนีเ้ป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการ
สง่เสริมจากทางภาครัฐ โดยได้มีการวางยทุธศาสตร์ระยะยาว 10 ปี (2551-2560) เพื่อตัง้เป้าให้ประเทศไทยเป็นผู้สง่ออก
เคร่ืองเทศแปรรูปและสิง่ปรุงรสอาหารในระดบัพรีเมี่ยมแหลง่หนึง่ของโลก มุง่เน้นการสื่อสารให้ผู้น าเข้ารับรู้ว่าสินค้าจาก
ประเทศไทยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสงูและมีความปลอดภยั นอกจากนี ้อุตสาหกรรมสิ่งปรุงรสอาหารของไทยยงัได้รับ
ปัจจยัสนบัสนุนจากการที่กลุม่ประเทศในยโุรปและประเทศสหรัฐอเมริกานิยมการประกอบอาหารด้วยตน เองมากกว่า
การออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มมากขึน้ จึงนบัเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะสามารถเพิ่มปริมาณการส่งออก
อาหารและสิง่ปรุงรสอาหารได้เพิ่มขึน้ 

การแขง่ขนัจากผู้ประกอบการในประเทศ 

ผู้บริหารของบริษัทประเมินวา่ ผู้ประกอบการในประเทศสว่นใหญ่มกัมีการผลติสนิค้าที่ไมห่ลากหลาย โดยมกัเน้น
ที่การผลติสนิค้าประเภทใดประเภทหนึง่โดยเฉพาะและเป็นการผลติสนิค้าแบบมุง่เน้นรสชาติดัง้เดิมของเคร่ืองปรุงรสไทย 
ในขณะท่ีสนิค้าของบริษัทนัน้ มุง่เน้นท่ีการสร้างความหลากหลายทัง้ในด้านของรสชาติและประเภทของผลิตภณัฑ์ และ
มุง่เน้นการพฒันารสชาติที่เหมาะกบัชาวตา่งชาติ ดงันัน้ จึงนบัได้ว่าไม่มีผู้ประกอบการไทยรายใดที่มีการประกอบธุรกิจ
ในลกัษณะเดียวกบับริษัทโดยตรง  

การแขง่ขนัจากผู้ประกอบการในตา่งประเทศ 

คูแ่ขง่ที่ส าคญัของบริษัทในการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์เคร่ืองปรุงรสและเคร่ืองประกอบอาหารจากต่างประเทศ ได้แก่ 
ผู้ประกอบการจากประเทศสหรัฐอเมริกา เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่เป็นผู้ผลติซอสพริกและน า้จิม้ไก่รายใหญ่ภายใต้ตราสินค้า “Huy Fong” และ
ผู้ประกอบการจากประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ผลิตสนิค้าในกลุม่ซอสและน า้จิม้ภายใต้ตราสินค้า 
“CHOLIMEX”  “AMOY”  “DIAMOND” และ “LEE KUM KEE” นัน้ นบัเป็นคู่แข่งที่ส าคญัของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัท
ได้ใช้กลยทุธ์ทางการตลาดโดยเน้นจุดเด่นของการเป็นผู้ผลิตจากประเทศไทยซึ่งเป็นต้นก าเนิดของ “ซอสพริกศรีราชา” 
ประกอบกบัการพฒันาผลติภณัฑ์อยา่งตอ่เนื่องเพื่อน าเสนอรสชาติใหม่ๆ ที่หลากหลายและตอบสนองผู้บริโภคได้ในทกุ
ระดบั ด้วยจดุเดน่ของ “One Stop Brand” สง่ผลให้บริษัทเช่ือมัน่วา่ จะยงัคงสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขนั
กบัคู่แข่งส าคญัจากประเทศสหรัฐอเมริกาดงักลา่วไว้ได้ ในสว่นของคู่แข่งจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีข้อ
ได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิตนัน้ ผู้ บริหารของบริษัทประเมินว่า บริษัทยังคงมีข้อได้เปรียบในด้านคุณภาพและ
ความสม ่าเสมอของมาตรฐานในการผลติ ซึง่เป็นประเด็นส าคญัในกลุม่ประเทศลกูค้าหลกัของบริษัท    



 

 
 

ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียน 

บริษัทมีรายได้จากการสง่ออกในปี 2557 และ 2558 เทา่กบั 733.71 ล้านบาท และ 738.34 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 99.83 และ 99.76 ของรายได้จากการขายของบริษัทตามล าดบั โดยในการก าหนดราคาสินค้ากับลกูค้านัน้ 
บริษัทมีการก าหนดราคาสินค้าเป็นสกลุเงินยโูร สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ และสกลุเงินบาท คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 
25.96 26.32 และ 47.71 ของรายได้จากการขายของบริษัทในปี 2558 ส าหรับการสัง่ซือ้วตัถดุิบนัน้ บริษัทมีการจ่าย
ช าระด้วยสกุลเงินบาทเป็นหลกั และมีการน าเข้าบางส่วนซึ่งบริษัทมีการจ่ายช าระเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลกั 
ดงันัน้ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในระดบัสงูซึ่งเกิดจากการขายสินค้าสว่นมากเป็น
สกลุเงินตา่งประเทศ โดยในกรณีที่อตัราแลกเปลีย่นระหวา่งสกลุเงินบาทและสกลุเงินตา่งประเทศมีความผนัผวนมาก จะ
สง่ผลให้บริษัทได้รับผลกระทบต่อรายได้และอตัราก าไรของบริษัทเมื่อคิดเป็นสกุลเงินบาทหากบริษัทไม่สามารถปรับ
ราคาขายสินค้าได้ตามการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกบัสกุลเงินต่างประเทศ นอกจากนี ้การเปลี่ยนแปลง
ของอตัราแลกเปลีย่นดงักลา่ว ยงัสง่ผลให้เกิดก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่
ท าการบนัทกึบญัชีซือ้หรือขายสนิค้า และวนัท่ีท าการรับหรือจ่ายช าระมีความแตกตา่งกนั  

ดงันัน้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนดงักลา่ว ผู้บริหารของบริษัทจึงได้มีการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของอตัราแลกเปลี่ยน
สกลุเงินตา่งๆ ในการก าหนดราคาขายสนิค้า เพื่อให้ราคาขายสนิค้าสะท้อนกบัอตัราแลกเปลีย่นในแตล่ะช่วงเวลา และมี
การลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนด้วยการเปิดบญัชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign 
Currency Deposit Account: FCD) นอกจากนี ้บริษัทได้มีการเจรจากบัคูค้่าบางรายเพื่อขอก าหนดราคาขายสินค้าเป็น
สกลุเงินบาท โดยเร่ิมมีผลตัง้แตช่่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 จึงสง่ผลให้ ณ สิน้ปี 2558 บริษัทมีสดัสว่นการขายสินค้าใน
สกลุเงินบาทกวา่ร้อยละ 47.71 ของรายได้จากการขายสนิค้าของบริษัท 

ส าหรับการขายสนิค้าในสว่นของสกลุเงินตา่งประเทศที่ยงัคงมีความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน
นัน้ บริษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงโดยการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า (Forward Contract) 
โดยเมื่ออตัราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 5 จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารจะ
พิจารณาท าสญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศลว่งหน้าในสดัสว่นร้อยละ 50 ของมูลค่าค าสัง่ซือ้จากลกูค้า และในกรณีที่
อตัราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงไปเกินกว่าร้อยละ 5 จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารจะพิจารณาท า
สญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศลว่งหน้าในสดัสว่นร้อยละ 100 ของมลูค่าค าสัง่ซือ้จากลกูค้าในช่วงเวลานัน้ๆ ซึ่งขึน้กับ
ดลุยพินิจของผู้บริหารและเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีการสอบทานความเพียงพอ
ของนโยบายการป้องกนัความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นของบริษัททกุสิน้ปี  ทัง้นี ้บริษัทไมม่ีนโยบายในการเก็งก าไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน จากนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ท าให้บริษัทมีก าไรจากอัตรา
แลกเปลีย่นสทุธิ 2.55 ล้านบาท ในปี 2558 

 

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
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ควำมเส่ียงจำกกำรจัดหำวัตถุดบิ 

วตัถุดิบหลกัที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทได้แก่สินค้าในภาคเกษตรกรรมซึ่งปริมาณผลผลิตขึ น้อยู่กับสภาพ
ภมูิอากาศและฤดกูาล สง่ผลให้บริษัทมีความเสีย่งจากการขาดแคลนวตัถดุิบที่ใช้ในการผลติ ซึง่บริษัทได้ท าการลดความ
เสีย่งดงักลา่วโดยการประมาณการปริมาณวตัถดุิบที่จะต้องใช้ลว่งหน้าในระยะเวลา 1 ปี และพิจารณาจดัท าสญัญาการ
จดัหาวตัถดุิบกบัผู้ผลติหรือผู้จดัจ าหนา่ยวตัถดุิบหลกัของบริษัทอนัได้แก่ พริก และน า้ตาล ซึ่งในปี 2558 มีมลูค่าการซือ้
พริกและน า้ตาลคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 64 ของมลูคา่การซือ้วตัถดุิบที่ใช้ในการผลิตของบริษัท หรือเท่ากบัร้อยละ 
26 ของมลูคา่การซือ้วตัถดุิบและสนิค้ารวมของบริษัท  

บริษัทมีการท าสญัญากบัผู้จดัหาวตัถดุิบหลกั และมีการกระจายการสัง่ซือ้วตัถดุิบจากผู้ผลิตหรือผู้จดัหาวตัถดุิบ
หลายราย ทัง้ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่และรายย่อย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและผู้จัดหา
วตัถดุิบรายใดรายหนึง่ อยา่งไรก็ดี บริษัทมีนโยบายการสัง่ซือ้กบัผู้ผลติและผู้จดัหาวตัถดุิบรายเดิมที่ยงัคงสามารถจดัหา
วตัถดุิบที่ได้คณุภาพตามมาตรฐานที่บริษัทก าหนดอย่างสม ่าเสมอเพื่อเป็นการสร้างพนัธมิตรทางการค้า และมีการวาง
แผนการจดัซือ้ร่วมกนัระหว่างผู้ผลิตและผู้จดัหาวตัถดุิบกบับริษัท เพื่อให้มัน่ใจว่าผู้ผลิตและผู้จดัหาวตัถดุิบจะสามารถ
ด าเนินการสง่มอบวตัถดุิบได้ตรงตามต้องการ 

ควำมเส่ียงจำกกำรผันผวนของรำคำวัตถุดบิหลัก 

น า้ตาลทรายและพริกนบัเป็นวตัถดุิบหลกัที่ส าคญัของบริษัทในการผลติผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงอาหารซึ่งเป็นสินค้า
หลกัของบริษัท โดยราคาของพริกนัน้ขึน้อยู่กับปริมาณผลผลิตในแต่ละช่วงฤดูกาล รวมถึงอุปสงค์และอปุทานภายใน
ตลาด ส่วนน า้ตาลทรายนัน้ ราคาจ าหน่ายน า้ตาลทรายภายในประเทศได้ถกูควบคุมภายใต้ พระราชบญัญัติว่าด้วย
สนิค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ดงันัน้ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาของพริกและน า้ตาล ซึ่งอาจสง่ผล
กระทบที่มีนยัส าคญัตอ่รายได้และอตัราก าไรของบริษัท หากบริษัทไมส่ามารถปรับราคาขายสนิค้าได้ตามการปรับตวัขึน้
ของราคาวตัถดุิบดงักลา่ว  

เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนดงักล่าว บริษัทจึงมีนโยบายในการท าสญัญาสัง่ซือ้กับผู้ผลิตและ 
ผู้จดัหาวตัถดุิบ โดยมีการก าหนดราคาซือ้ขายลว่งหน้า ณ วนัท่ีท าสญัญา และใช้นโยบายในการก าหนดราคาของสินค้า
โดยพิจารณาจากต้นทุนขายของบริษัท ประกอบกับการท าวิจัยและพัฒนาด้านการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลด
ผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบดงักลา่ว 

ควำมเส่ียงจำกมำตรกำรและอุปสรรคทำงกำรค้ำจำกประเทศผู้น ำเข้ำ 

เนื่องจากกลุ่มลกูค้าหลกัของบริษัท ได้แก่ กลุม่ประเทศยโุรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกลุม่ประเทศที่มีระเบียบ
มาตรฐานที่สงูไม่ว่าจะทัง้ทางด้านสาธารณสขุ คณุภาพ ความปลอดภยั กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม ดงันัน้ บริษัทจึงมี
ความเสีย่งที่จะถกูกีดกนัทางการค้าจากมาตรการและอปุสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures and Non-
Tariff Barriers: NTMs) ของประเทศผู้น าเข้าดงักลา่ว โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกบัสขุอนามยัและความปลอดภยัของสินค้า 
เช่น กฎเกณฑ์เก่ียวกบัสารที่ก่อให้เกิดภมูิแพ้ (Allergens) ยาฆ่าแมลง (Pesticide) การปนเปือ้น (Contaminant) และ
มาตรฐานฉลากสนิค้า (Labeling standard) เป็นต้น 



 

บริษัทมีการศกึษาข้อมลูและติดตามการบงัคบัใช้กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าของประเทศต่างๆ ทัง้จาก
การติดตามขา่วสารและการติดตอ่หนว่ยงานราชการ รวมถึงการรวบรวมข้อมลูที่ได้รับจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นคู่ค้าของ
บริษัท โดยบริษัทได้มีการก าหนดผู้ รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมลูดงักลา่วไว้อย่างชดัเจน เพื่อท าหน้าที่รวบรวมข้อมลู
และแจ้งตอ่สว่นงานท่ีเก่ียวข้องตา่งๆ ในบริษัท สง่ผลให้บริษัทมีกระบวนการติดตามข้อมลูได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอ
ต่อการพฒันาคณุภาพสินค้าเพื่อให้สอดคล้องต่อการบงัคับใช้กฎระเบียบหรือมาตรการต่างๆ โดยปัจจุบนับริษัทได้รับ
การรับรองคณุภาพจาก HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) GMP (Good Manufacturing Practice) 
ISO 22000:2005 (Food Safety Management System) IFS (International Food Standards) BRC (The British 
Retail Consortium) ISO 9001:2008 (Quality Management System) HALAL Certificate USFDA (Food and Drug 
Administration US) และส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration Thailand) ซึ่งเป็น
การรับรองถึงคณุภาพ ความปลอดภยั และมาตรฐานการผลิตสินค้าของบริษัทในระดบัสากล นอกจากนี ้บริษัทยงัได้
กระจายความเสี่ยงโดยการสร้างฐานลกูค้าในหลายๆ ประเทศ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการบงัคบัใช้กฎระเบียบ
หรือมาตรการทางการค้าในประเทศใดประเทศหนึง่ 

ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพงิลูกค้ำรำยใหญ่หรือน้อยรำย 

บริษัทมีการจ าหน่ายสู่ผู้บริโภคชาวต่างชาติโดยผ่านทางผู้น าเข้าและผู้ จัดจ าหน่ายต่างชาติในประเทศต่างๆ  
ซึง่น าเข้าสนิค้าเพื่อจ าหนา่ยทัง้สง่และปลีกให้แก่ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าต่างๆ รวมถึงการจ าหน่าย
สนิค้าผา่นทางเว็บไซต์ของตนให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง บริษัทมีลกูค้ารายใหญ่ 2 ราย ซึง่เป็นผู้น าเข้าและผู้จดัจ าหน่ายสินค้า
รายใหญ่ในทวีปยโุรป โดยบริษัทมีการจ าหน่ายสินค้าให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ทัง้ 2 รายนีค้ิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 
44.90 ในปี 2557 และร้อยละ 40.66 ในปี 2558 ตามล าดบั ดงันัน้ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลกูค้ารายใหญ่ 
ซึง่เป็นผู้จดัจ าหนา่ยในทวีปยโุรปดงักลา่ว 

อยา่งไรก็ดี ลกูค้ารายใหญ่ของบริษัทเป็นลกูค้าประจ าที่มีการติดตอ่ซือ้ขายมาเป็นระยะเวลานานกวา่ 10 ปี และมี
ความสมัพนัธ์ที่ดีต่อกนัอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการรักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและการให้บริการของบริษัท 
สง่ผลให้บริษัทเช่ือมัน่วา่จะยงัคงได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าประจ าของบริษัทอยา่งตอ่เนื่องต่อไป นอกจากนี ้บริษัทมี
นโยบายในการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ โดยการไปออกงานแสดงสินค้าในประเทศต่างๆ อย่าง
ตอ่เนื่อง เพื่อหาลกูค้ารายใหม ่ซึง่นอกจากจะเป็นการกระจายฐานลกูค้าของบริษัทแล้ว และยงัเป็นการสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจเพิ่มเติมในการท่ีจะพฒันาสนิค้าใหมอ่ีกด้วย 

ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพงิกำรจ ำหน่ำยสินค้ำไปยังกลุ่มประเทศยุโรป 

บริษัทมีความเสีย่งจากการจ าหนา่ยสนิค้าให้แก่ประเทศใดประเทศหนึง่ในสดัสว่นที่สงู โดยในปี 2557 และ ปี 2558 
บริษัทมีการจ าหนา่ยสนิค้าไปยงัทวีปยโุรปเป็นหลกั คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 76.71 และ ร้อยละ 72.77 ของรายได้
จากการขายรวมตามล าดบั ซึ่งในกรณีที่ประเทศคู่ค้าหลกัประสบปัญหาหรือมีนโยบายลดความสมัพันธ์ทางการค้า
ระหวา่งประเทศกบัประเทศไทยลง ก็อาจสง่ผลให้บริษัทไม่สามารถสง่ออกสินค้าไปยงัประเทศดงักลา่วได้ตามปกติ เพื่อ
ลดความเสีย่งจากการจ าหนา่ยสนิค้าไปยงัประเทศใดประเทศหนึง่หรือทวปีใดทวีปหนึง่มากจนเกินไป บริษัทได้ขยายฐาน
ลกูค้าไปยงักลุม่ประเทศอื่นๆ ด้วยเช่นกนั อาทิ ประเทศในกลุม่ทวีปเอเชียตะวนัออก เป็นต้น  
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อยา่งไรก็ดี เนื่องจากสนิค้าของบริษัทเป็นสนิค้าในกลุม่อาหารซึง่นบัเป็นปัจจยั 4 ที่มีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 
อีกทัง้ยงัมีความหลากหลายและครอบคลมุได้ทกุความต้องการด้านอาหารของลกูค้า จึงสง่ผลให้สินค้าของบริษัทอยู่ใน
กลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคมีความต้องการซือ้ได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าประเทศคู่ค้าจะประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจก็ตาม 
ส าหรับความเสีย่งจากนโยบายการค้าระหวา่งประเทศนัน้ ที่ผา่นมากลุม่ประเทศในทวีปยโุรปมีการกีดกนัทางการค้าจาก
มาตรการและอปุสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Measures and Non-Tariff  Barriers: NTMs) ซึ่งบริษัทก็ได้
จดัให้มีการติดตามข้อมลูอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อพฒันาคณุภาพสนิค้าให้สอดคล้องตอ่การบงัคบัใช้กฎระเบียบหรือมาตรการ
ตา่งๆ อยูแ่ล้ว  

ควำมเส่ียงจำกกำรมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ครอบครัวจนัทรัช ซึ่งถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 62.51 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัท (ณ วนัปิดสมดุทะเบียนวนัท่ี 16 มีนาคม 2559) และครอบครัวจนัทรัช ยงัเป็นผู้บริหารและกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามของบริษัทด้วย จึงท าให้กลุม่ผู้ ถือหุ้นใหญ่ดงักลา่วเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจดัการและควบคมุคะแนน
เสียงในการลงมติที่ส าคญัได้บางเร่ือง เช่น การแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของ 
ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นในเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดให้ต้องได้รับเสียง 3 ใน 4 ของจ านวนหุ้นท่ีเข้าประชุม
และมีสิทธิออกเสียง เช่น การเพิ่มทนุ การลดทุน ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง อาจจะ ไม่
สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดลุการบริหารของผู้ ถือหุ้นใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการ
จดัการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการรวม 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่ละคณะมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่
อย่างชดัเจน ท าให้ระบบการท างานของบริษัทมีความเป็นมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย อีกทัง้โครงสร้าง
คณะกรรมการของบริษัทยงัประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นจ านวน 6 ทา่น จากจ านวนกรรมการรวมทัง้หมด 10 ทา่น และมี
คณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ท าให้สามารถ
สอบทานการท างานของบริษัทให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึน้ ตลอดจนสามารถถ่วงดลุอ านาจในการน าเสนอเร่ืองตา่งๆ ท่ีจะ
พิจารณาเข้าสูก่ารประชุมผู้ ถือหุ้นได้ในระดบัหนึ่ง นอกจากนัน้แล้ว บริษัทมีระเบียบปฏิบตัิกรณีที่มีการท ารายการที่เก่ียว
โยงกบักรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุในกิจการรวมทัง้บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยบคุคลดงักลา่ว
จะไมม่ีอ านาจอนมุตัิในการท ารายการนัน้ๆ ท าให้สามารถลดทอนความเสีย่งอนัอาจจะเกิดขึน้ได้อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ทรัพย์สินถำวรหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีทรัพย์สนิถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้ 

รำยกำร 
ลักษณะ 

กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่ำ

สุทธิ 

(ล้ำนบำท) 

ภำระผูกพัน 

1.  ที่ดิน โฉนดเลขที่ 18436 18440 18441 ซึ่ง
ตัง้อยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ต าบล 
มาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
พืน้ท่ี 12 ไร่ 3 งาน 2.8 ตารางวา 

เจ้าของ 
 

35.82 
 

- ที่ ดิ นถูกจดจ านอง เพื่ อค า้
ประกันวงเงินกู้ ยืมกับสถาบัน
การเงิน 

 

2.  อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร   
- ที่ตัง้ : นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เขต
อุตสาหกรรมส่งออก แปลงหมายเลข 1E-7 
ที่ดินเนือ้ที่ 6 ไร่ 3 งาน 61.93 ตารางวา 

- อาคารส านกังานและโรงงานรวม 2 อาคาร 

 

เช่า 
 
 

เจ้าของ 

 
- 
 

 

17.50 

 
- สญัญาเช่าอาย ุ30 ปี มีภาระ
ผูกพันภายใต้สัญญาวงเงิน
สนิเช่ือระยะสัน้  

- มีภาระผกูพนัภายใต้สญัญา
วงเงินสนิเช่ือระยะสัน้ 

3.  เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 27.83 - ไมม่ี - 

4.  เคร่ืองใช้ส านกังาน เจ้าของ 8.12 - ไมม่ี - 

5.  ยานพาหนะ เจ้าของ 18.15 ภายใต้สญัญาเช่าซือ้  
จ านวน 15.71 ล้านบาท 

6.  สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง เจ้าของ 86.18 - ไมม่ี - 

รวม  193.60  

บริษัทมีการท าประกนัภยัความเสี่ยงภยัทรัพย์สิน (แบบระบุภยั) ที่อาจจะเกิดขึน้กับทรัพย์สินของบริษัท ได้แก่  
สิง่ปลกูสร้าง (ไม่รวมฐานราก) รวมตวัอาคารอื่นๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เป็นต้น เฟอร์นิเจอร์ สต๊อกสินค้า 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ทุนประกันภยั 194.00 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทได้มีการท าประกันภยัธุรกิจ
หยดุชะงกั ทนุประกนัภยั 258.33 ล้านบาท รวมเป็นทนุประกนัภยัทัง้สิน้ 452.33 ล้านบาท ระยะเวลาเอาประกนัภยั 1 ปี 
เร่ิมวนัท่ี 22 มีนาคม 2558 ถึงวนัท่ี 22 มีนาคม 2559 

  

ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกจิ 
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สัญญำที่ส ำคัญ 

สัญญำเช่ำที่ดนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีสญัญาเช่าที่ดินทีใ่ช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้ 

คู่สัญญำ ระยะเวลำ รำยละเอียด 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  

 

 

30 ปี 

(15 มีนาคม 2543 –
14 มีนาคม 2573) 

 

ทรัพย์สินที่เช่ำ : ที่ดินในเขตอตุสาหกรรมสง่ออกแหลมฉบงั 
แปลงหมายเลข 1E-7 เนือ้ที่ประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 61.93 
ตารางวา ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ เพื่อก่อสร้างอาคาร
ส านักงานและอาคารโรงงานที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ
บริษัท 

อัตรำค่ำเช่ำ : อตัราค่าเช่าปีแรกระหว่างวนัที่ 15 มีนาคม 
2543 ถึง 14 มีนาคม 2544 เท่ากบั 165,000 บาท/ปี/ไร่ หรือ
คิดเป็น 1.14 ล้านบาท/ปี โดยผู้ ให้เช่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อตัราค่าเช่าได้ทกุๆ ระยะสิบปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 10 ของ
อตัราค่าเช่าในขณะนัน้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 อตัราค่า
เช่าเทา่กบั 181,500 บาท/ปี/ไร่ หรือคิดเป็น 1.25 ล้านบาท/ปี  

  กำรต่อสัญญำ : ในปีสดุท้ายก่อนสญัญานีจ้ะสิน้สดุไม่น้อย
กวา่ 6 เดือน หากผู้ เช่าประสงค์จะเช่าท่ีดินตอ่ไปอีก 20 ปี ผู้ เช่า
ต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ผู้ ให้เช่าทราบ 
และผู้ ให้เช่าจะพิจารณาให้เช่าต่อไปตามอัตราค่าเช่าและ
เง่ือนไขที่ผู้ให้เช่าได้ประกาศก าหนด  

เงื่อนไขอื่น : ในกรณีที่หยดุด าเนินงาน ผู้ เช่าต้องแจ้งให้ผู้ ให้
เช่าทราบเป็นหนงัสอืภายใน 3 เดือนนบัแต่วนัหยดุด าเนินงาน 
แตก่ารหยดุด าเนินงานเพื่อโอนกิจการหรือโอนสทิธิครอบครอง
ในที่ดินที่เช่า ต้องแจ้งให้ผู้ เช่าทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่
น้อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัโอน 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ  

บริษัทได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยเคร่ืองหมายการค้าที่ส าคญัต่อการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทและเป็นกรรมสทิธิของบริษัทมีดงันี ้  



 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำที่จดทะเบยีนในประเทศ 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ประเภทสินค้ำที่ส ำคัญ วันที่หมดอำย ุ
 

 
ซอสปรุงรส เคร่ืองแกงส าเร็จรูป น า้ผลไม้ส าเร็จรูป

ผลไม้กระป๋อง ผกักระป๋อง กะทิส าเร็จรูป 
มกราคม กมุภาพนัธ์ และ

กนัยายน 2561 

 
 

น า้ผลไม้ส าเร็จรูป ผลไม้กระป๋อง ผกักระป๋อง  
กะทิส าเร็จรูป 

มกราคม 2563 

 
 

ซอสปรุงรส เคร่ืองแกงส าเร็จรูป น า้ผลไม้ส าเร็จรูป
ผลไม้กระป๋อง ผกักระป๋อง กะทิส าเร็จรูป 

มกราคม 2563 

 ซอสปรุงรส เคร่ืองแกงส าเร็จรูป น า้ผลไม้ส าเร็จรูป
ผลไม้กระป๋อง ผกักระป๋อง กะทิส าเร็จรูป 

กมุภาพนัธ์  2561 

 
 

น า้ผลไม้ส าเร็จรูป และน า้ผลไม้แช่แข็ง มกราคม 2561 และ 
มีนาคม 2564 

 
 

ซอสปรุงรส เคร่ืองแกงส าเร็จรูป น า้ผลไม้ส าเร็จรูป
ผลไม้กระป๋อง ผกักระป๋อง กะทิส าเร็จรูป 

สงิหาคม 2562 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำที่จดทะเบยีนในต่ำงประเทศ 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ประเภทสินค้ำที่ส ำคัญ วันที่หมดอำย ุ

 ซอสปรุงรส เคร่ืองแกงส าเร็จรูป น า้ผลไม้
ส าเร็จรูป ผลไม้กระป๋อง ผกักระป๋อง 

มกราคมและพฤศจิกายน 2560 
มกราคม 2561 กรกฎาคม 2562 
มีนาคมและพฤศจิกายน 2563 

 ซอสปรุงรส เคร่ืองแกงส าเร็จรูป น า้ผลไม้
ส าเร็จรูปผลไม้กระป๋อง ผกักระป๋อง 

กรกฎาคม 2562 

 ซอสปรุงรส เคร่ืองแกงส าเร็จรูป น า้ผลไม้
ส าเร็จรูปผลไม้กระป๋อง ผกักระป๋อง 

สงิหาคม 2564 

 
 

ซอสปรุงรส เคร่ืองแกงส าเร็จรูป น า้ผลไม้
ส าเร็จรูปผลไม้กระป๋อง ผกักระป๋อง 

กรกฎาคม 2662 และ 
มีนาคม 2563 

 น า้โกจิเบอร่ี เมษายน 2563 

 น า้มะพร้าว เมษายน 2563 
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เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ประเภทสินค้ำที่ส ำคัญ วันที่หมดอำย ุ

 น า้วา่นหางจระเข้ เมษายน 2563 

 
 
 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมผีลกระทบด้านลบตอ่การด าเนินธุรกิจของ
บริษัทอย่างมีนยัส าคญั และบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มี
จ านวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 

 

 

บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 176.75 ล้านบาท และทุนช าระแล้วเท่ากับ 175 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 350 ล้านหุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หุ้นสามญัทัง้จ านวนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ 

รำยช่ือและสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ณ วันท่ี 16 มีนำคม 2559 มีดังนี ้

รำยชื่อผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1.  นางสร้อยเพชร จนัทรัช 75,090,000 21.45 

2.  นางสาววาสนา จนัทรัช 58,599,400 16.74 
3.  นายวฒันา จนัทรัช 49,610,800 14.17 

4.  นายจิตติพร จนัทรัช 24,500,000 7.00 
5.  นายณฐัพนัธ์ เศรษฐบตุร 10,805,500 3.09 

6.  นายชยัรัตน์ โกวิทจินดาชยั 7,420,000 2.12 
7.  นางสาวปิยวรรณ ประสมเสอื 4,609,100 1.32 
8.  นางเพ็ญจนัทร์ ยิม้ซ้าย 4,457,400 1.27 
9.  นายนชุา สบีญุเรือง 4,000,000 1.14 
10. ม.ร.ว.จตัมุงคล โสณกลุ 3,922,200 1.12 
11. เดก็หญิงทรินนิตี ้จนัทรัช 3,500,000 1.00 

12. เดก็หญิงทรีทญัญ่า จนัทรัช 3,500,000 1.00 

ข้อพพิำททำงกฎหมำย 

โครงสร้ำงเงนิทนุ 



 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นครอบครัวจนัทรัชรวมถือหุ้นร้อยละ 62.51 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึ่งโดย
พฤติการณ์มีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบายการจดัการ และการด าเนินงานของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

 กำรออกหลักทรัพย์อ่ืน  

ในเดือนเมษายน 2558 บริษัทเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 175 ล้านบาทเป็น 176.75 ล้านบาท มลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้น
สามญัหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทซึ่งออกให้แก่พนกังาน
ของบริษัทส าหรับปี 2558 จ านวนไมเ่กิน 3,500,000 หน่วย ซึ่งมีอตัราการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้น
สามญั โดยมีข้อก าหนดและเง่ือนไขการเสนอขายตามที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลงัหกัภาษี
เงินได้นิติบคุคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่างๆ ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก าหนดให้การจ่ายเงิน
ปันผล มีอตัราน้อยกวา่อตัราที่ก าหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กบัความจ าเป็นในการใช้เงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน 
การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ในการบริหารงานของบริษัท 

ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูน าเสนอเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
เว้นแต่ เป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และจะ
ด าเนินการรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุตอ่ไป 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงนิปันผลเปรียบเทียบตัง้แต่ปี 2556 ถงึ 2558 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงนิปันผล ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 

ก าไรสทุธิ (บาท) 8.87 86.20 85.84 

จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 280 350 350 

เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) 0.1117 - 0.10 

รวมเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท) 31.30 - 35 

อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) 353 - 40.77 

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2556 คณะกรรมการมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรเป็น
เงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 2.13 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 21.30 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาล
ดงักลา่วได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นจ านวน 10 ล้านบาท และ 10 พฤษภาคม 
2556 เป็นจ านวน 11.3 ล้านบาท 

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุ้นละ 0.91 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 10 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาล 
ดงักลา่วได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเมื่อวนัท่ี 18 พฤศจิกายน 2556 
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 ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประข าปี 2558 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2558 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติงดการจ่าย 
เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557  

 ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไร 
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 35 ล้านบาท และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559 โดยคณะกรรมการจะน าเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งจะจดั
ให้มีขึน้ในวนัท่ี 25 เมษายน 2559 พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
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โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 

โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการและผู้ บริหารของบริษัท
ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีคณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ตามประกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี  ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม ่ฉบบัลงวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 ทกุประการ โดยโครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้

1. คณะกรรมกำรบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 10 ทา่น ประกอบด้วย 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1.   นายบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2.   นายวฒันา จนัทรัช รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 

3.   นางสร้อยเพชร จนัทรัช กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 

4.   นายจิตติพร จนัทรัช กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 

5.   นางสาววาสนา จนัทรัช กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ 

6.   นายกิตตศิกัดิ ์ เบญจฤทธ์ิ กรรมการ / กรรมการอิสระ 

7.   นายสดุใจ นิโลดม กรรมการ / กรรมการอิสระ 

8.   นายธนชักฤศ เตชะรัตนไกร กรรมการ / กรรมการอิสระ 

9.   นายประกิจ ประจนปัจจนกึ กรรมการ / กรรมการอิสระ 

10. นายบญุนริศร์ สวุรรณพลู กรรมการ / กรรมการอิสระ 

โดยมีนางสาวพชิญดา ศศวิงศ์ภกัดี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัท 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 

นายจิตติพร จนัทรัช นางสาววาสนา จนัทรัช นายวฒันา จนัทรัช นางสร้อยเพชร จนัทรัช กรรมการสองในสี่คนนี ้
ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามโดย
ให กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ 
ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระด้วยเหตนุี ้อาจได้รับเลอืกตัง้ใหม่
อีกได้โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 



 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทใ ห้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายโดยสรุปอ านาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบท่ี ส าคญัได้ดงันี ้

1. มีอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัและมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. ก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยทุธ์ และนโยบายของบริษัท 

3. ให้ความเห็นชอบกลยทุธ์ นโยบายที่ส าคญั วตัถปุระสงค์ เป้าหมาย ทัง้ทางด้านการด าเนินธุรกิจ การบริหาร
ทรัพย์สนิ การเงิน การระดมทนุ การลงทนุ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทัง้ติดตามดแูลให้มีการ
ปฏิบตัิตามแผนงานท่ีก าหนดให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. พิจารณากลัน่กรองรายการท่ีต้องน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชุมผู้ ถือหุ้นโดยมีวาระหลกัใน
การประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี ดงันี ้
• พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัท 
• พิจารณาและอนมุตัิงบการเงิน 
• พิจารณาจดัสรรเงินก าไรบริษัท 
• เสนอรายช่ือกรรมการใหมแ่ทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ 
• เสนอรายช่ือผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
• พิจารณารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในสว่นท่ีต้องขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 
• เร่ืองอื่นๆ 

5. จดัให้มีรายงานข้อมลูทัว่ไป และข้อมลูทางการเงินของบริษัท  เพื่อรายงานตอ่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสีย หรือ
ผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งถกูต้องทนัการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

6. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานก ากับ และตรวจสอบ
ภายใน รวมทัง้ผู้สอบบญัชีและที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าที่ก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขกรณีที่พบ ข้อบกพร่อง ที่เป็นสาระส าคญั 

7. ก าหนดให้มีระเบียบปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเหมาะสม จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส และมี
ประสทิธิภาพ 

8. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งของบริษัท 

9. จดัให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทขึน้มาทดแทนอยา่งตอ่เนื่อง (Succession Plan)  

10. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ รวมทัง้ ก ากับ
ดแูลให้บริษัทมีกระบวนการท่ีมีประสทิธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงู 

11. แตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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12. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ าานาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ 
และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ท่ีแตง่ตัง้ เพื่อช่วยเหลือและสนบัสนนุการ
ปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดนัน้ ต้องไม่มี
ลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการชุดต่างๆ 
ดงักลา่วสามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการที่อาจมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่
ท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 

13. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจผกูพนับริษัทได้  

14. แต่งตัง้กรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบคุคลอื่นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
บริษัท ทัง้นี ้การมอบอ านาจดงักลา่วผู้ได้รับมอบอ านาจนัน้ต้องไมม่ีอ านาจนมุตัิรายการที่บคุคลดงักลา่วหรือ
บคุคล ท่ีอาจมีความขดัแย้ง (“บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง” ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) มีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด
ที่ท ากบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

เว้นแตเ่ร่ืองตอ่ไปนีจ้ะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นี ้ก าหนดให้รายการที่กรรมการ 
หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย ให้
กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองนัน้ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

• เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
• การท ารายการที่กรรมการมีสว่นได้เสียและอยู่ในข่ายที่กฎหมายหรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบใุห้

ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
• ในกรณีดงัต่อไปนี ้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนน

เสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
- การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญา เก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
- การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์ 

จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
- การออกหุ้นใหมเ่พื่อช าระแก่เจ้าหนีข้องบริษัทตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
- การลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจ านวนหุ้น หรือลดมลูคา่หุ้น 
- การเพิม่ทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
- เร่ืองอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

เร่ืองใดที่กรรมการมีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย กรรมการซึง่มีสว่นได้
เสยี หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักลา่วไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมี
ขอบเขตหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ อาทิ การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 



 

2. คณะกรรมกำรบริหำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารมีจ านวน 7 ทา่น ประกอบด้วย 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1.  นายวฒันา จนัทรัช ประธานกรรมการบริหาร 

2.  นางสร้อยเพชร จนัทรัช รองประธานกรรมการบริหาร 

3.  นายจิตติพร จนัทรัช กรรมการผู้จดัการ 

4.  นางสาววาสนา  จนัทรัช รองกรรมการผู้จดัการ 

5.  นางสาวเกษร  มาศเมฆ กรรมการบริหาร 

6.  นางสาววาสนา สร้อยพลาย กรรมการบริหาร 

7.  นางสาวพชิญดา ศศิวงศ์ภกัด ี กรรมการบริหาร 

โดยมีนางสาววาสนา สร้อยพลาย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ได้รับแต่งตัง้ กรรมการบริหารซึ่งออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเร่ืองเก่ียวกับการด าเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอ านาจ
การบริหารต่างๆ ของบริษัท หลกัเกณฑ์ในการด าเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและอนุมตัิและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการ
ด าเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการก าหนด โดยสรุปอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบท่ีส าคญัได้ดงันี ้

1. มีอ านาจตดัสินใจในเร่ืองการด าเนินงานที่ส าคญัของบริษัท โดยก าหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของ
กิจการ วตัถปุระสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอ านาจที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงการ
ก ากบัดแูลการด าเนินงานโดยรวม ผลผลติ ความสมัพนัธ์กบัลกูค้าและต้องรับผิดชอบตอ่คณะกรรมการบริษัท 

2. พิจารณาเร่ืองการลงทุนขยายงานรวมถึงการซือ้ขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท 

3. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวข้องและเป็น
ประโยชน์ตอ่กิจการ 

4. พิจารณาเร่ืองการระดมทนุของบริษัทเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

5. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตัง้คณะท างานและ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อท าหน้าที่กลัน่กรองงาน ที่น าเสนอต่อ  
คณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ด าเนินงานใดๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
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หรือเพื่อให้ด าเนินการใดๆ แทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้ 

6. อนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินงานของกิจการ 

7. ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของกิจการ 

8. พิจารณาอนมุตัิแผนการปฏิบตัิงานของแตล่ะฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนมุตัิค าขอจากฝ่ายงานตา่งๆ 
ของ บริษัทท่ีเกินอ านาจสัง่การของฝ่ายงานนัน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามระเบียบอ านาจอนมุตัิของบริษัท หรือตาม 
งบประมาณ ที่ได้รับการอนมุตัิแล้ว 

9. มีอ านาจอนมุตัิการด าเนินงานเพื่อธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัวตัถดุิบและ/หรือสนิค้าอนัเป็นปกติธุระของบริษัทใน 
วงเงินไมเ่กิน 30 ล้านบาท และอนมุตัิการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท 
และอนมุตัิการท าธุรกรรมทางการเงินไมเ่กิน 30 ล้านบาท หากเกินจ านวนที่สามารถอนมุตัไิด้ ให้น าเสนอ เพื่อ
ขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

10. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ผู้ ได้รับมอบอ านาจต้องไม่มีอ านาจ
อนมุตัิรายการที่บคุคลดงักล่าวหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง (“บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง” ให้มีความหมายตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) มีสว่นได้เสียหรืออาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะต้องเสนอ
ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามข้อบงัคบัของ
บริษัท หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด  เว้นแตเ่ป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไป
ของบริษัทท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้ 

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมจี านวน 5 ทา่น ประกอบด้วย 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1.  นายกิตติศกัดิ ์ เบญจฤทธ์ิ1) ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2.   นายสดุใจ นิโลดม กรรมการตรวจสอบ 
3.  นายธนชักฤศ  เตชะรัตนไกร1) กรรมการตรวจสอบ 

4.  นายประกิจ    ประจนปัจจนกึ กรรมการตรวจสอบ 
5.  นายบญุนริศร์  สวุรรณพลู กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวฐิติรัตน์ ไชยวงค์ษา เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมายเหต ุ1) กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 

 



 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปี นบัตัง้แต่วนัที่ได้รับต าแหน่งกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบซึง่จากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ กรณีที่ต าแหนง่กรรมการ
ตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทตัง้แต่งบคุคลที่มีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด  โดยบคุคล 
ที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน     

 ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอยา่งถกูต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการบญัชี โดยประสานงาน
กบัผู้สอบบญัชีและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและประจ าปี  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผู้สอบบญัชีให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ าเป็น
และเป็นเร่ืองส าคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบริษัทได้ 

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) 
ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกบัผู้สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน นอกจากนี ้
พิจารณาความเป็นอิสระของส านกัตรวจสอบภายในและ /หรือผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้  โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้บริหารสงูสดุของส านกัตรวจสอบ
ภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึง่เป็นบคุคลภายนอก 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีโดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและ
ปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท า
การตรวจสอบบญัชีของบริษัท 

5. จดัให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยไมม่ีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ เพื่อให้มัน่ใจว่ารายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อ
บริษัท 

7. พิจารณารายการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดในกฎหมาย  ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์และ
หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการก ากับ
ตลาดทนุ  
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8. อนุมตัิแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบตัิงานของส านัก
ตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึง่เป็นบคุคลภายนอก 

9. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิ 

10. จดัท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึง่รายงานดงักลา่ว
ต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมลูอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ

ตลาดหลกัทรัพย์ หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผู้สอบบญัชี 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
- ความเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบตัิหน้าที่ตามกฎบตัร 
- รายงานอื่นที่เห็นว่าผู้ ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
11. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 
12. ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าซึ่งอาจ

มีผลกระทบอย่างมีนยัส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
ต้องรายงาน ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นสมควร รายการหรือการกระท าดงักลา่วได้แก่ 

- รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- การทจุริต หรือ มีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
13. ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีพบพฤติกรรมอนัควร

สงสยัวา่ กรรมการ ผู้จดัการ หรือบคุคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทได้กระท าความผิดตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบในเบือ้งต้นให้แก่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และผู้สอบบญัชีทราบภายในเวลา 30 วนั  
นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

14. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 
15. ในการปฏิบตัิหน้าที่ดงักล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยตรงตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยงัคงมี
ความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทโดยตรงตอ่บคุคลภายนอก ซึง่หมายรวมถึง ผู้ ถือหุ้น ผู้มีสว่นได้เสยี 
และบคุคลภายนอก 



 

ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก สัง่การให้ฝ่ายจดัการ หวัหน้า
หน่วยงาน หรือพนกังานของบริษัทที่เก่ียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเก่ียวข้องและ
จ าเป็น นอกจากนัน้ ในการปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของข้อบงัคบัฉบบันี ้คณะกรรมการตรวจสอบอาจ
ขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบริษัท
จะเป็นผู้ รับผิดชอบในเร่ืองคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มจี านวน 5 ทา่น ประกอบด้วย 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1.  นายวฒันา            จนัทรัช ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2.  นายจิตติพร          จนัทรัช รองประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
3.  นางสาวเกษร        มาศเมฆ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4.  นางวิภาดา           เซนกิซ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
5.  นางสาวพชิญดา   ศศิวงศ์ภกัดี กรรมการบริหารความเสีย่ง 

โดยมีนางสาวพชิญดา ศศิวงศ์ภกัด ีเป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กรรมการบริหารความเสีย่งมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปีนบัตัง้แตว่นัที่ได้รับแตง่ตัง้ กรรมการบริหารความเสี่ยง
ซึง่ออกจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด้ 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสีย่ง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลมุ
ถึงความเสีย่งประเภทตา่งๆ ที่ส าคญั เช่น ความเสีย่งด้านการเงิน ความเสีย่งด้านการลงทนุ และความเสีย่งที่มี
ผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงของกิจการ เป็นต้น เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 

2. พฒันาและทบทวนระบบการจดัการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่ก าหนดไว้อย่าง
สม ่าเสมอ 

3. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอเก่ียวกบัความเสีย่งและการจดัการกบัความเสีย่งที่ส าคญั 

4. จดัให้มีคณะท างานบริหารความเสีย่งตามความจ าเป็น รวมถึงสนบัสนนุคณะท างานบริหารความเสีย่งในด้าน
บคุลากร งบประมาณและทรัพยากรอื่นท่ีจ าเป็น ให้สอดคล้องกบัขอบเขตความรับผิดชอบ 

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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กำรประชุมคณะกรรมกำร 

ในปี 2558 บริษัทได้จดัให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ  โดยแสดงจ านวนครัง้ที่
ประชมุ และแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษัทแตล่ะทา่น สรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี ้

รำยชื่อ คณะกรรมกำรบริษัท

จ ำนวนครัง้กำรประชุม/

จ ำนวนครัง้ที่เข้ำประชุม 

คณะกรรมกำรบริหำร

จ ำนวนครัง้กำรประชุม/

จ ำนวนครัง้ที่เข้ำประชุม 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

จ ำนวนครัง้กำรประชุม/

จ ำนวนครัง้ที่เข้ำประชุม 

1. นายบรรพต หงษ์ทอง 2/4 - - 

2.  นายวฒันา จนัทรัช 4/4 3/3 - 

3.  นางสร้อยเพชร จนัทรัช 4/4 3/3 - 

4.  นายจิตติพร   จนัทรัช 4/4 3/3 - 

5.  นางสาววาสนา จนัทรัช 4/4 3/3 - 

6. นายกิตติศกัดิ ์ เบญจฤทธ์ิ 4/4 - 4/4 

7.  นายสดุใจ      นิโลดม 4/4 - 4/4 

8.  นายธนชักฤศ  เตชะรัตนไกร 4/4 - 4/4 

9.  นายประกิจ   ประจนปัจจนกึ 4/4 - 4/4 

10. นายบญุนริศร์  สวุรรณพลู 4/4 - 4/4 

ผู้บริหำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีคณะผู้บริหาร จ านวน 8 ทา่น ประกอบด้วย 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1. นายวฒันา จนัทรัช ประธานกรรมการบริหาร 

2.  นางสร้อยเพชร   จนัทรัช รองประธานกรรมการบริหาร 

3.  นายจิตติพร  จนัทรัช กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จดัการ 

4.  นางสาววาสนา   จนัทรัช กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จดัการ 

5.  นางสาววาสนา   สร้อยพลาย กรรมการบริหาร / ผู้จดัการสายงานทัว่ไป 

6.  นางสาวพชิญดา  ศศิวงศ์ภกัด ี กรรมการบริหาร / ผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน 

7.  นางสาวเกษร   มาศเมฆ กรรมการบริหาร / ผู้จดัการสายงานโรงงาน 

8.  นางสาวธญัญาพร  กิจรุ่งเรืองศรี ผู้จดัการสายงานการตลาดและขาย 



 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำร 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทัว่ไปของบริษัท 

2. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมตัิจากคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3. มีอ านาจอนมุตัิท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัวตัถดุิบและ/หรือสินค้าอนัเป็นปกติธุระของบริษัท ตามงบประมาณ
ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท และอนมุตัิการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินอื่นตามงบประมาณในวงเงิน 
ไม่เกิน 5 ล้านบาท และอนมุตัิการท าธุรกรรมทางการเงินตามงบประมาณไม่เกิน  10 ล้านบาท หากเกิน
จ านวนที่สามารถอนมุตัิได้ ให้น าเสนอเพื่อขออนมุตัิต่อประธานกรรมการบริหารหรือที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารแล้วแตก่รณี และมีอ านาจอนมุตัิท าธุรกรรมตา่งๆ นอกงบประมาณในวงเงินไมเ่กิน 1 ล้านบาท 

4. มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทกึ เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินยัการท างานภายในองค์กร 

5. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวข้องและเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท 

6. อนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่งๆ ที่จ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัท 

7. เป็นผู้ รับมอบอ านาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็นตามวตัถุประสงค์ ข้อบงัคบั นโยบาย  
ระเบียบ ข้อก าหนด ค าสัง่ มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นและ/หรือมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ
บริหารทกุประการ 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจให้แก่กรรมการผู้จดัการ ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บคุคลอื่นที่กรรมการผู้จดัการเห็นควร 
จะไมร่วมถึงอ านาจและ/หรือการมอบอ านาจในการอนมุตัิรายการใดที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด) กบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่ว จะต้องเสนอ
ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามข้อบงัคบัของ
บริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด เว้นแตเ่ป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไป
ของบริษัทท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้ 
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เลขำนุกำรบริษัท 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2556 เมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแตง่ตัง้
นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภกัดี ด ารงต าแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท 

1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ  และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงในข้อก าหนดที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถท า งานได้อย่าง
ราบร่ืนและมีข้อมลูในการประกอบการพิจารณาและตดัสนิใจในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความ
ระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต 

2. จดัท าและจดัเก็บรักษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
- ทะเบียนกรรมการ 
- หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบริษัท 
- หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้น และรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้น 
- รายงานการมีสว่นได้เสยีของกรรมการและผู้บริหาร 

3. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรับผิดชอบตอ่หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลบริษัท เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบและข้อก าหนดของหนว่ยงานราชการ 

4. เก็บรักษารายงานการมีสว่นได้เสยีที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจดัสง่ส าเนารายงานการมีสว่นได้
เสยีให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วนันบัแต่วนัที่บริษัท
ได้รับรายงานนัน้ 

5. จดัให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องให้ครบถ้วนถกูต้องและสามารถตรวจสอบได้ 

6. ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นและขา่วสารของบริษัท  
  



 

 

 

นำยบรรพต หงษ์ทอง 

ต ำแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 
อำย ุ 68 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปริญญาโท M.A. (ECONOMIC DEVELOPMENT) NORTHEASTERN UNIVERSITY 
 ปริญญาตรี B.A. (ECONOMICS) NORTHEASTERN UNIVERSITY 
กำรอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท 0.29 % 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  ไมม่ี 

ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ ด 
 2556 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษา บมจ.ยนูิคอร์ด 
 2556 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษา บมจ.เนชัน่แนล เพาเวอร์ ซพัพลาย 
 2556 – ปัจจบุนั ที่ปรึกษา บจ.ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) 
 2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ.ทิพยประกนัชีวิต 
 2553 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการ 

ตรวจสอบ 
บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์* 

 2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอเวอร์กรีน พลสั 
 2548 – ปัจจบุนั กรรมการ / ที่ปรึกษาประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร 
บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ 
(ไทย) 

 2549 - 2551 สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหง่ชาติ รัฐสภา 
 2546 - 2550 ปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 2542 – 2546 อธิบดี กรมสง่เสริมการสง่ออก  

กระทรวงพาณิชย์ 
 2541 – 2542 อธิบดี กรมการประกนัภยั  

กระทรวงพาณิชย์ 
 2538 – 2541 อธิบดี กรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย์ 
  

 

 

  

รำยละเอียดเก่ียวกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 

* บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพย์ฯ 
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นำยกิตตศัิกดิ์  เบญจฤทธ์ิ 

ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อำย ุ 66 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ University of Wisconsin, USA 
กำรอบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) / Audit Committee Program (ACP) /  

Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) /  
 Advanced Audit Committee Program (AACP) 

สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ี 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไมม่ี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2556 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ ด 

 2556 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ธนบรีุ เมดเิคิล เซ็นเตอร์* 

 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์* 
 2552 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 
บมจ.หลกัทรัพย์ ฟินนัเซยี ไซรัส* 

 2552 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษา-กรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ 

กลุม่บริษัทพรีเมยีร์ 

 2552 - 2556 กรรมการ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

บจ.หลกัทรัพย์ สนิเอเชีย 

 

 

 

  

* บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 



 

นำยประกจิ  ประจนปัจจนึก 

ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
อำย ุ 69 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปริญญาโท รัฐศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ปริญญาบตัรการป้องกนัราชอาณาจกัร  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

กำรอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) / Financial Statements for Directors (FSD) 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท 0.09% 
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไมม่ี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2556 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /กรรมการ

ตรวจสอบ 
บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ ด 

 2547 - 2550 กรรมการ บมจ.อสมท 
 2512 - 2550 เลขาธิการ  

(ต าแหนง่สดุท้าย) 
ส านกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ 

นำยบุญนริศร์  สุวรรณพูล 

ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อำย ุ 62 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาบตัรการป้องกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 48  วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร 

กำรอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) / Financial Statements for 
Government Exeutive (FSG) 

สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท 0.09% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไมม่ี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ.คาราบาวกรุ๊ป* 

 2556 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ ด 

 2553 - 2556 รองปลดักระทรวง ส านกังานปลดั กระทรวงพาณิชย์ 
 2551 - 2553  ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดั กระทรวงพาณิชย์ 
 
 

2545 - 2551  รองอธิบดี กรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

* บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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นำยธนัชกฤศ  เตชะรัตนไกร 

ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อำย ุ 55 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปริญญาโท การบริหารการเงิน  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์  

ปริญญาตรี การบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
กำรอบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ี 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไมม่ี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2556 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 
บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ ด 

 2548 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชัน่แนล 
 2550 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บจ.พรีเมียร์แคปปิตอล (2002) 
 2547 - 2549 ผู้จดัการฝ่ายการเงิน บจ.พรีเมียร์แคปปิตอล (2002) 
 2545 - 2547 ผู้จดัการทัว่ไป บจ.โกลเบิลลสิซิ่ง 

นำยสุดใจ  นิโลดม 

ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ  / กรรมการตรวจสอบ 
อำย ุ 54 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ เนติบณัฑิต  ส านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑติยสภา 

ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
กำรอบรมหลกัสตูร Financial Statements for Directors (FSD) / Director Certification 

Program (DCP)  
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ี 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไมม่ี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2556 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 
บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ ด 

 2552 - ปัจจบุนั ทนายความ  
 2541 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บจ.พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส 

 
  



 

นำยวัฒนำ  จันทรัช 

ต ำแหน่งปัจจุบนั รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /  
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

อำย ุ 66 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ Bachelor of Commerce, University of New Castle, Australia 
กำรอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท 14.17% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร สามีคณุสร้อยเพชร  จนัทรัช และ บิดาคณุจิตติพร กบัคณุวาสนา จนัทรัช 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2556 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ /  

ประธานกรรมการบริหาร / 
ประธานกรรมการบริหาร 
ความเสีย่ง 

บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ ด 

 2542 - 2556 ที่ปรึกษา บจ.เอ็กโซติค ฟู้ ด 

นำงสร้อยเพชร  จันทรัช 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 
อำย ุ 66 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ Bachelor of Commerce, University of New Castle, Australia 
กำรอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) / Director Certification Program (DCP) 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท 21.45% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ภรรยาคณุวฒันา  จนัทรัช และ มารดาคณุจิตติพร กบัคณุวาสนา  จนัทรัช 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2556 - ปัจจบุนั  กรรมการ / รองประธาน

กรรมการบริหาร  
บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ ด 

 2542 – 2556 ที่ปรึกษา บจ.เอ็กโซติค ฟู้ ด 

นำยจติตพิร  จันทรัช 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง 
อำย ุ 41 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ มธัยมศกึษาตอนปลาย International School Bangkok 
กำรอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท 9.00% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร - บตุรของนายวฒันา  จนัทรัช และนางสร้อยเพชร  จนัทรัช 
 - พี่ชายของนางสาววาสนา  จนัทรัช 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2556 - ปัจจบุนั  กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ / 

กรรมการบริหาร / 
กรรมการบริหารความเสีย่ง 

บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ ด 

 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ลฟีวิ่งยงัเกอร์ 
 2542 - 2556 กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ บจ.เอ็กโซติค ฟู้ ด 
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นำงสำววำสนำ  จันทรัช 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร 
อำย ุ 35 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปริญญาโท MBA Entrepreneurship Management Babson College, USA 

ปริญญาตรี BBA Marketing  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
กำรอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) / Financial Statements for 

Directors (FSD)  
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท 17.89% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร - บตุรของนายวฒันา  จนัทรัช และนางสร้อยเพชร  จนัทรัช 
 - น้องสาวของนายจิตติพร  จนัทรัช 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2556 - ปัจจบุนั  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ / บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ ด 

 กรรมการบริหาร   
 2542 - 2556  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ บจ.เอ็กโซตคิ ฟู้ ด 

นำงสำววำสนำ  สร้อยพลำย 

ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร / ผู้จดัการสายงานทัว่ไป  
อำย ุ 36 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ี 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไมม่ี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2556 -  ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร / ผู้จดัการสายงาน

ทัว่ไป 
บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ ด 

 2548 - 2555 หวัหน้าแผนกควบคมุเอกสาร บจ.เอ็กโซติค ฟู้ ด 

นำงสำวเกษร  มำศเมฆ 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง / ผู้จดัการสายงานโรงงาน 
อำย ุ 38 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการพฒันาผลติภณัฑ์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ี 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไมม่ี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2556 -  ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร

ความเสีย่ง / ผู้จดัการสายงานโรงงาน 
บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ ด 

 2545 - 2556 หวัหน้าแผนกปกครอง บจ.เอ็กโซติค ฟู้ ด 
 2542 - 2545 เจ้าหน้าทีว่ิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ บมจ.สรุพล ฟู้ ด 

  



 

นำงสำวธัญญำพร  กจิรุ่งเรืองศรี 
ต ำแหน่งปัจจุบนั ผู้จดัการสายงานการตลาดและขาย 
อำย ุ 36 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปริญญาโท SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, UNIVERSITY OF  

LA VERNE, USA 
ปริญญาตรี GENERAL MANAGEMENT  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ี 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไมม่ี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2556 -  ปัจจบุนั  ผู้จดัการสายงานการตลาด

และขาย 
บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ ด 

 2553  - 2556 Export Executive   บจ.เอ็กโซติค ฟู้ ด 
 2550 - 2552 Sales Executive Unical Aviation 

นำงสำวพชิญดำ  ศศิวงศ์ภักดี 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง / เลขานกุารบริษัท /  

ผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
อำย ุ 35 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

ปริญญาโท การเงิน  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท การบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี การบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

กำรอบรมหลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) / Effective Minute Taking (EMT) 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ี 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไมม่ี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2556 -  ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร / กรรมการ 

บริหารความเสีย่ง / เลขานกุาร
บริษัท / ผู้จดัการสายงาน
บญัชีและการเงิน 

บมจ.เอ็กโซติค ฟู้ ด 

 2548 - 2555 เจ้าหน้าที่บริหาร ส านกังาน ก.ล.ต. 
 2544 - 2548 ผู้ช่วยผู้สอบบญัชีอาวโุส บจ.ส านกังาน เอินส์ท  

แอนด์ ยงั 
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รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
ณ วันท่ี 

31 ธันวำคม 2557 

(หุ้น) 

ณ วันท่ี 

31 ธันวำคม 2558 

(หุ้น) 

คู่สมรส และ/หรือ 

บุตรท่ียังไม่บรรลุ 

นิตภิำวะ (หุ้น) 

1. นายบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการ /  
กรรมการอิสระ 

1,000,000 1,000,000 - 

2. นายวฒันา จนัทรัช รองประธานกรรมการ /  
ประธานกรรมการบริหาร 

57,350,400 49,610,800 75,090,000 

3. นางสร้อยเพชร จนัทรัช กรรมการ / รองประธาน
กรรมการบริหาร 

75,090,000 75,090,000 49,610,800 

4. นายจิตตพิร จนัทรัช กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ 39,349,800 24,500,000 7,000,000 

5.  นางสาววาสนา จนัทรัช กรรมการ / รองกรรมการ
ผู้จดัการ 

50,859,800 58,599,400 4,000,000 

6. นายกิตตศิกัดิ ์ เบญจฤทธ์ิ กรรมการ / กรรมการอิสระ /  
ประธานกรรมการตรวจสอบ 

- - - 

7. นายสดุใจ   นิโลดม กรรมการ / กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

- - - 

8. นายธนชักฤศ  เตชะรัตนไกร กรรมการ / กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

- - - 

9. นายประกิจ  ประจนปัจจนึก กรรมการ / กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

300,000 300,000 - 

10. นายบญุนริศร์ สวุรรณพลู กรรมการ / กรรมการอิสระ /  
กรรมการตรวจสอบ 

300,000 300,000 - 

กำรถือครองหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำร 



 

 

 

ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

 คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุของคณะกรรมการส าหรับปี 2558 (บาท) 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง กรรมกำรบริษทั กรรมกำรตรวจสอบ 

1. นายบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการ /  

กรรมการอสิระ 

 

 

 

 

600,000 - 

2. นายวฒันา จนัทรัช1/ รองประธานกรรมการ /  

ประธานกรรมการบริหาร 

- - 

3. นางสร้อยเพชร จนัทรัช1/ กรรมการ / รองประธาน

กรรมการบริหาร 

- - 

4. นายจิตติพร จนัทรัช1/ กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ - - 

5.  นางสาววาสนา จนัทรัช1/ กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ - - 

6. นายกิตติศกัด์ิ เบญจฤทธ์ิ กรรมการ / กรรมการอสิระ /  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 240,000   240,000  

7. นายสดุใจ   นิโลดม กรรมการ / กรรมการอสิระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

 240,000   240,000  

8. นายธนชักฤศ  เตชะรัตนไกร กรรมการ / กรรมการอสิระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

 240,000   240,000  

9. นายประกิจ  ประจนปัจจนกึ กรรมการ / กรรมการอสิระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

 240,000   240,000  

10. นายบญุนริศร์ สวุรรณพลู กรรมการ / กรรมการอสิระ /  

กรรมการตรวจสอบ 

 240,000   240,000  

     หมายเหต ุ1/ บริษัทไมม่ีการจา่ยคา่ตอบแทนให้กบักรรมการท่ีเป็นผู้บริหารและคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ     
                        ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

  

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 
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สำยงำน จ ำนวนพนักงำนปี 2557 จ ำนวนพนักงำนปี 2558 

ฝ่ายงานทัว่ไป 61 51 

ฝ่ายการตลาดและการขาย 15 13 

ฝ่ายการบญัชีและการเงิน 10 7 

ฝ่ายโรงงาน 246 197 

รวม 332 268 

 

 คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

ค่ำตอบแทน 

ปี 2557 ปี 2558 

จ ำนวน
รำย (คน) 

ค่ำตอบแทน 
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวน
รำย (คน) 

ค่ำตอบแทน 
(ล้ำนบำท) 

เงินเดือน โบนสั 8 12.57 8 13.37 

คา่ตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทนุส ารอง
เลีย้งชีพ คา่ประกนัชีวติ คา่ประกนัสงัคม และ 
คา่รักษาพยาบาล เป็นต้น 

8 2.43 8 1.78 

รวม 8 15 8 15.15 

ค่ำตอบแทนอ่ืน 

- ไมม่ี - 
 

 

 

บุคลำกร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทมีพนกังาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จ านวนทัง้สิน้ 268 คน โดยสามารถแบ่งตามฝ่าย
ได้ดงันี ้

ส าหรับในปี 2558 บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนให้พนกังานรวมเป็นเงินจ านวน 71.22 ล้านบาท โดยเป็นคา่ตอบแทนใน
รูปเงินเดือน ค่าลว่งเวลา ค่าเบีย้เลีย้ง โบนสั เงินสมทบประกนัสงัคม เงินสมทบกองทนุทดแทนและอื่นๆ บริษัทได้จดัตัง้
กองทุนส ารองเลีย้งชีพกับบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวมบวัหลวง จ ากัด โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างขวญัและ
ก าลงัใจให้แก่พนกังานและเพื่อจงูใจให้พนกังานท างานกบับริษัทในระยะยาว 

ในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา บริษัทไมม่ีข้อพิพาทด้านแรงงาน  

บุคลำกรและนโยบำยเกี่ยวกับบุคลำกร 



 

นโยบำยเกี่ยวกับบุคลำกร 

•  นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกร 

บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและ
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิงานต่างๆ โดยบริษัทได้จดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปีทัง้ภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มพนู
ทกัษะงานตามความรับผิดชอบของพนกังานแต่ละคน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันางานโดยรวมของบริษัท 
บริษัทมีนโยบายรับนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับบริษัท เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
รวมถึงการรับนกัศกึษาที่จบใหมเ่ข้าร่วมงานกบับริษัท  เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพให้กบันกัศึกษาจบใหม่ที่ยงัไม่มี
ประสบการณ์การท างานได้มีงานท า ทัง้นี ้บริษัทจะท าการจ้างงานตามวฒุิ ความรู้ความสามารถของแต่ละต าแหน่งงาน
อยา่งถกูต้องและเป็นธรรมตามอตัราและสญัญาคา่จ้างตามมาตรฐานท่ีพงึปฏิบตัิโดยทัว่ไป   

•  นโยบำยด้ำนควำมปลอดภยัในสถำนที่ท ำงำน 

บริษัทจดัให้มีระบบรักษาความปลอดภยัภายในสถานที่ท างานตามมาตรฐานสากลและได้จดัให้มีสวสัดิการ
ขัน้พืน้ฐานส าหรับพนกังานภายในบริษัท เช่น น า้ดื่ม ห้องสขุา สถานที่รับประทานอาหาร บริเวณพกัผ่อน เพื่อลดความ
เหนื่อยล้าจากการปฏิบตัิงาน รถรับ – สง่พนกังาน และอปุกรณ์ด้านความปลอดภยัที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน เป็นต้น 
รวมถึงมีคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบการเป็นตวัแทนพนกังานและผู้บริหารเพื่อดแูลสิทธิประโยชน์ให้กับ
พนกังานอยา่งเทา่เทียมกนั 

•  นโยบำยด้ำนควำมเท่ำเทียมกนัในกำรท ำงำน 

บริษัทมีระเบียบปฏิบตัิงานในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามสญัญาว่าจ้างแรงงานพิจารณา
สง่เสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งงานของบริษัทโดยไมกี่ดขวางหรือเลอืกปฏิบตัิอย่างหนึ่งอย่างใดกบัพนกังานแต่ละคน 
โดยจดัให้มีกรรมการบริหารให้การก ากบัดแูลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตอ่พนกังานทกุคน 

 

 
 

 

บริษัทได้ตระหนกัและให้ความส าคญัตอ่ระบบการบริหารจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบ
ได้ ซึง่จะท าให้เกิดความเช่ือมัน่กบัผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุ และผู้ที่เก่ียวข้องทกุฝ่าย และสง่ผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่าง
ยัง่ยืนภายใต้การเนินงานอยา่งมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง บริษัทจึงได้ก าหนดนโยบายการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดีเพื่อยกระดบัการด าเนินการท่ีมีอยูแ่ล้วให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชดัเจนและกระจายการปฏิบตัิไปสู่
พนกังานของบริษัททกุระดบัชัน้ อนัเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวฒันธรรมการก ากบัดแูลกิจการอยา่งแท้จริง 
  

กำรก ำกับดูแลกจิกำร 
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นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ส านกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ซึง่อ้างอิงหลกัการการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีที่เป็นมาตรฐานสากล  ครอบคลมุหลกัการ 5 หมวด ดงันี ้

หมวดที่  1 สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 

1. การประชมุผู้ ถือหุ้น 
• คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายในการสนบัสนนุหรือสง่เสริมผู้ ถือหุ้นทุกกลุม่ รวมถึงผู้ ถือหุ้น

ประเภทสถาบนัให้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในหนงัสอืเชิญประชมุ 
• คณะกรรมการจะดแูลให้บริษัทให้ข้อมลู วนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีค าชีแ้จงและ

เหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไว้ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น
หรือในเอกสารแนบวาระการประชุม และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากัดโอกาสของผู้ ถือหุ้น  
ในการศกึษาสารสนเทศของบริษัท 

• คณะกรรมการจะอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
อยา่งเต็มที่ และจะละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น 

•  คณะกรรมการจะให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนด
หลกัเกณฑ์การสง่ค าถามลว่งหน้าให้ชดัเจน และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมกบัการน าสง่หนงัสือ
เชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

• คณะกรรมการจะสนบัสนนุให้ผู้ ถือหุ้นใช้หนงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบที่ผู้ ถือหุ้นสามารถก าหนด
ทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และจะเสนอช่ือกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกใน
การมอบฉนัทะของผู้ ถือหุ้น 

2. การด าเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
• คณะกรรมการจะส่งเสริมให้บริษัทน าเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียน

ของผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชมุสามารถกระท าได้รวดเร็ว 
ถกูต้อง แมน่ย า 

• คณะกรรมการจะสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้น  โดยเฉพาะประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยและกรรมการที่เป็นผู้ บริหาร เพื่อผู้ ถือหุ้ นสามารถซักถามในเร่ืองที่
เก่ียวข้องได้ 

• คณะกรรมการจะจดัให้มีการลงมติเป็นแตล่ะรายการ ในกรณีที่วาระนัน้มีหลายรายการ 
• คณะกรรมการจะสง่เสริมให้บริษัทจดัให้มีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนน

เสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 
• คณะกรรมการจะสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวาระท่ีส าคญั 
• ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดง

ความเห็นและตัง้ค าถามตอ่ที่ประชมุในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทได้ 
3. การจดัท ารายงานการประชมุ และการเปิดเผยมติการประชมุผู้ ถือหุ้น 



 

•  รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นจะบนัทกึการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนน
ให้ที่ประชมุทราบก่อนด าเนินการประชมุ รวมทัง้การเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นตัง้ประเด็นหรือซกัถาม 
นอกจากนี ้จะบนัทึกค าถาม ค าตอบ และผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้ ถือหุ้นเห็นด้วย 
คัดค้าน และงดออกเสียง เป็นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายช่ือกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมและ
กรรมการท่ีไมไ่ด้เข้าประชมุด้วย 

หมวดที่  2  กำรปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

1. การให้ข้อมลูก่อนการประชมุผู้ ถือหุ้น 
• คณะกรรมการจะดแูลให้บริษัทแจ้งก าหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของ

คณะกรรมการต่อผู้ ถือหุ้นในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสมก่อน  
วนัประชมุไมน้่อยกวา่ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

• คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ตอน
การออกเสยีงลงมติ รวมทัง้สทิธิการออกเสยีงลงคะแนนตามแตล่ะประเภทของหุ้นในหนงัสอืเชิญ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. การคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 
• คณะกรรมการจะก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลว่งหน้า

ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
• คณะกรรมการจะก าหนดวิธีการให้ผู้ ถือหุ้ นส่วนน้อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อ เข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการ  
• คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน 

3. การป้องกนัการใช้ข้อมลูภายใน 
• คณะกรรมการจะก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกนัการใช้ข้อมลูภายในเป็นลายลกัษณ์

อกัษร และแจ้งแนวทางดงักลา่วให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตัิ และจะก าหนดให้กรรมการทกุคน
และผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลกัทรัพย์ตามกฎหมายจดัสง่รายงานดงักลา่วให้แก่
คณะกรรมการด้วย รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยผ่านช่องทางที่เหมาะสมหรือที่หน่วยงานรัฐที่ก ากับ
ดแูลการด าเนินงานของบริษัทก าหนด 

4. การมีสว่นได้เสยีของกรรมการ 
•  คณะกรรมการจะให้กรรมการรายงานการมีสว่นได้เสยีอยา่งน้อยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และ

บนัทกึไว้ในรายงานการประชมุคณะกรรมการ 
• คณะกรรมการจะให้กรรมการที่มีสว่นได้เสยีอยา่งมีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าให้กรรมการราย

ดงักลา่วไมส่ามารถให้ความเห็นได้อยา่งอิสระ งดเว้นจากการมีสว่นร่วมในการประชุมพิจารณา
ในวาระนัน้  
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หมวดที่  3  บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)  

1. นโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 
• คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงสทิธิของผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ ทัง้ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร 

ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้ตลอดจนสงัคมและสว่นรวม โดยคณะกรรมการจะดแูลให้มีระบบการบริหาร
จดัการท่ีสามารถเชื่อมัน่ได้ว่า บริษัทรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้เสียกลุ่มต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม 
รวมทัง้ได้มีการก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรที่ชดัเจนไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตัิ โดยแนวนโยบายหลกัๆ ที่กรรมการและ
ฝ่ายจดัการจะปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ ได้แก่ 
•   ตอ่ผู้ ถือหุ้น 

- ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ด้วยความสจุริตใจ 
เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

- รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ของบริษัท แนวโน้มในอนาคตทัง้ด้านบวกและลบ
ด้วยเหตผุลสนบัสนนุอยา่งเพียงพอโดยสม ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 

•  ตอ่ลกูค้า ผู้บริโภค  
- พฒันาและส่งมอบผลิตภณัฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสงูตรงตามความต้องการของ
ลกูค้า 

- รักษาข้อมลูที่เป็นความลบัของลกูค้า  
•   ตอ่เจ้าหนี ้ 

- ปฏิบัติต่อเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับ
ผลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย 

- รายงานข้อมลูทางการเงินท่ีถกูต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนีอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
•   ตอ่พนกังาน 

- ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้  ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการ
ปฏิบตัิงานอยา่งเป็นธรรม  

- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของ
พนกังาน 

- ให้ความส าคญัต่อการพฒันาความรู้ความสามารถ และทกัษะของพนกังานโดยให้โอกาส
พนกังานอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

- ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 
•   ตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า 

- ไมแ่สวงหาข้อมลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการค้าด้วยวิธีการที่ไมส่จุริตหรือไมเ่หมาะสม 
- ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่ง 
มลูความจริง  



 

•   ตอ่หนว่ยงานรัฐทีก่ ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัท 
- ปฏิบตัิและควบคมุให้มีการปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ออกโดยหนว่ยงานรัฐที่ก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัท 

•   ตอ่สงัคมและสว่นรวม 
- ป้องกนัอบุตัิเหตแุละควบคมุการปลอ่ยของเสยีให้อยูใ่นระดบัต ่ากวา่คา่มาตรฐานที่ยอมรับได้ 
- สนบัสนนุและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อชุมชน สงัคม และ
สิง่แวดล้อมอยา่งสม ่าเสมอ 

• คณะกรรมการจะจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจดัการกับข้อร้องเรียนของผู้มี
สว่นได้เสยีผา่น E-mail ของบริษัท โดยมีผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้ รับผิดชอบกลัน่กรอง
ข้อร้องเรียนสง่ให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้อง รวมทัง้รายงานให้คณะกรรมการรับทราบ 

2. การเปิดเผยการปฏิบตัิตามนโยบายและการจดัท ารายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
• บริษัทจะเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามนโยบายการปฏิบตัิต่อผู้มี

สว่นได้เสยีดงักลา่วข้างต้น รวมถึงการมีสว่นร่วมของพนกังานในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว
ข้างต้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีผา่นช่องทางที่เหมาะสม 

หมวดที่  4  กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  

• คณะกรรมการจะจดัให้มีกลไกที่จะดูแลให้มัน่ใจได้ว่าข้อมลูที่เปิดเผยต่อนกัลงทนุถูกต้อง ไม่ท าให้
ส าคญัผิดและเพียงพอตอ่การตดัสนิใจของนกัลงทนุ 

• คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหาร
ความเสี่ยง และนโยบายเก่ียวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสงัคมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป 
และผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าว รวมทัง้กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวได้ 
พร้อมด้วยเหตผุล โดยจะรายงานผา่นช่องทางตา่งๆ ท่ีเหมาะสม 

• คณะกรรมการจะจดัให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดง
ควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจ าปีที่บริษัทต้องจดัท าตามที่กฎหมายก าหนด 

• คณะกรรมการจะดแูลให้มีการเปิดเผยคา่สอบบญัชีและคา่บริการอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริการไว้ด้วย 
• คณะกรรมการจะดแูลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด

ย่อย จ านวนครัง้ของการประชุม  จ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา 
ความเห็นจากการท าหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพฒันาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของ
คณะกรรมการ 

• คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายการจา่ยคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูที่สะท้อนถึง
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแตล่ะคน รวมทัง้รูปแบบหรือลกัษณะของคา่ตอบแทนด้วย 

หมวดที่ 5  ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of Directors)  

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
• โครงสร้างของคณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในด้าน
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ทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กบับริษัท และจะเปิดเผยจ านวน
ปีการด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทของกรรมการแตล่ะคนผา่นช่องทางที่เหมาะสม 

• คณะกรรมการจะมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยต้องมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน 

•  คณะกรรมการจะมีจ านวนกรรมการที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีอย่าง
อิสระในจ านวนที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 
ปัจจบุนัคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่จ านวน 4 คน (โดย 4 ใน 10 คน ด ารงต าแหน่งเป็นผู้บริหารและ/หรือด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการบริหาร) และกรรมการอิสระจ านวน 6 คน (โดย 5 ใน 6 คน ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการตรวจสอบ) ทัง้นี ้จ านวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่ส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย
หนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งจะท าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการ
พิจารณาเร่ืองตา่งๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน 

• วาระการด ารงต าแหนง่หรือการพ้นจากต าแหนง่ของกรรมการ นอกจากจะเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดแล้ว ยงัจะต้องเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทที่ก าหนดให้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจ าปีทกุครัง้ กรรมการต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่
อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสาม
สว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกบัส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระด้วยเหตนุีอ้าจได้รับเลอืกตัง้ใหมอ่ีกได้โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

• คณะกรรมการจะก าหนดคณุสมบตัิของบคุคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของส านักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. นอกจากนี ้จะให้กรรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่ง
ตอ่เนื่องไมเ่กิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระครัง้แรก เว้นแต่
มีความจ าเป็นท่ีจะแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระนัน้ตอ่ไปอีก 

• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการจะต้องไมใ่ช่บคุคลคนเดียวกนั 
• คณะกรรมการจะเลอืกให้กรรมการอิสระด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ  
• เพื่อให้มัน่ใจว่ากรรมการจะสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ

คณะกรรมการจะก าหนดจ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งไม่ควรเกิน 5 
บริษัทท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

• บริษัทจะมีเลขานกุารบริษัทท าหน้าที่ตามที่กฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ
ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

2. คณะกรรมการชดุยอ่ย 
• นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการจะแต่งตัง้คณะกรรมการชุดย่อยอื่น

เพิ่มเติม เพื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีได้อีก เมื่อพิจารณาแล้วเห็นวา่มคีวามจ าเป็นและเหมาะสม 
• ประธานคณะกรรมการจะไมเ่ป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ยใดๆ 



 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจะครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1) การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท เช่น 
วิสยัทศัน์ และภารกิจ กลยทุธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสี่ยง แผนงาน และงบประมาณ 
เป็นต้น 

(2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

(3) การควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทัง้กลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนและการ
ด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส  

(4) การดูแลให้การด าเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทัง้แผนการพฒันาพนกังาน
ความตอ่เนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan) 

• คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายการก ากบัดูแลกิจการและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วเป็น
ประจ าอยา่ง น้อยปีละ 1 ครัง้ 

• คณะกรรมการก าหนดให้บริษัทจดัท าจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดย
คณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงักลา่วและปรับปรุงให้เหมาะสมกบั
สภาพการณ์ทัง้ภายในและภายนอกบริษัทท่ีมีการเปลีย่นแปลง 

• คณะกรรมการจะพิจารณาเร่ืองความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการ
ท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์จะมีแนวทางที่ชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์
ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
และคณะกรรมการจะก ากบัดแูลให้มีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการด าเนินการ
และการเปิดเผยข้อมลูของรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้องครบถ้วน 

• คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบการควบคมุด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และ
ด้านการปฏิบตัิตามกฎระเบียบและนโยบาย รวมทัง้จะจดัให้มีบคุคลหรือหนว่ยงานท่ีมีความเป็น
อิสระในการปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดงักลา่ว และจะ
ทบทวนระบบท่ีส าคญัอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

• คณะกรรมการจะให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ ในการด าเนินการ
ด้านการบริหารความเสี่ยง ทัง้นี ้จะมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการ
ความเสีย่งอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

• คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายใน และการบริหารความเสีย่งไว้ในรายงานประจ าปีหรือผา่นช่องทางที่เหมาะสม  
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4. การจดัประชมุคณะกรรมการ 
• บริษัทจะจดัให้มีก าหนดการประชมุและวาระการประชมุคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้าและแจ้ง

ให้กรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดงักลา่ว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วม
ประชมุได้ 

• จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และ  
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

• นอกจากวาระการประชมุคณะกรรมการจะก าหนดโดยบริษัทแล้ว กรรมการแตล่ะคนมีอิสระที่จะ
เสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทเข้าสูว่าระการประชมุได้ด้วย 

• เอกสารประกอบการประชมุจะสง่ให้แก่กรรมการเป็นการลว่งหน้าอยา่งน้อย 5 วนัท าการก่อนวนั
ประชมุ 

• คณะกรรมการจะขอให้กรรมการทกุคนควรเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการ
ประชมุคณะกรรมการทัง้หมดที่ได้จดัให้มีขึน้ในรอบปี 

• ประธานคณะกรรมการจะจดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่
กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคญักนัอยา่งรอบคอบโดยทัว่กนั  ประธานกรรมการจะสง่เสริมให้
กรรมการมีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ รวมถึงให้ความสนใจกบัประเด็นทกุเร่ืองที่น าสูท่ี่ประชมุ 

• คณะกรรมการจะสนับสนุนให้กรรมการผู้ จัดการเชิญผู้ บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศและรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรง 
และเพื่อมีโอกาสรู้จกัผู้บริหารระดบัสงู ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสบืทอดงาน 

• คณะกรรมการจะสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จดัการ เลขานกุาร
บริษัท หรือผู้บริหารอื่นท่ีได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็น 
คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ป รึกษาหรือผู้ ประกอบวิชาชีพภายนอก 
โดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

• คณะกรรมการจะสนบัสนนุให้กรรมการท่ีไมเ่ป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกนัเองตาม
ความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่าย
จดัการร่วมด้วย และจะแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบถึงผลการประชมุด้วย 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
• คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยจะประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองอยา่งน้อยปีละ

หนึง่ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนโดยตนเองของคณะกรรมกำร  

• ในปี 2558 บริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยตนเองของคณะกรรมการ เพื่อช่วย
ให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่
ผา่นมา และเพิ่มประสทิธิผลในการท างาน โดยการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
จดัท าเป็น 2 ลกัษณะ คือ การประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ
และการประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยตนเองของกรรมการรายบคุคล ซึ่งแบบประเมินผลการ



 

ปฏิบตัิงานที่ก าหนดจะสอดคล้องก ากับหลกัการก ากบัดแูลกิจการและหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการใน 6 หวัข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคณุสมบตัิของคณะกรรมการ (2) บทบาท 
หน้าที ่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชุมคณะกรรมการ (4) การท าหน้าที่
ของกรรมการ (5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และ (6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการ
พฒันาผู้บริหาร 

• ทัง้นี ้ผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยตนเองของคณะกรรมการประจ าปี 2558 ทัง้การ
ประเมินผลของคณะกรรมการทัง้คณะและกรรมการรายบคุคล อยูใ่นระดบั “ดี” 

6. คา่ตอบแทน 
• ค่าตอบแทนของกรรมการจะจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน

อตุสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability 
and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากกรรมการแตล่ะคน 

• ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่
คณะกรรมการก าหนดภายในกรอบที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและเพื่อประโยชน์สูงสดุ
ของบริษัท 

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทัง้หมดจะเป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จัดการเป็นประจ าทุกปี เพื่อ
น าไปใช้ในการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการ โดยใช้บรรทดัฐานที่ได้ตกลง
กนัลว่งหน้ากบักรรมการผู้จดัการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนของกรรมกำรผู้จัดกำร  

• ในปี 2558 บริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ โดยกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารทัง้หมดจะเป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จัดการ เพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงาน
เปรียบเทียบกบัเป้าหมายและแผนงานประจ าปี  

• ทัง้นี ้ผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการประจ าปี 2558 อยูใ่นระดบั “ดี” 
7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

• คณะกรรมการจะสง่เสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบการก ากับ
ดแูลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบนัภายนอก 

• ทกุครัง้ที่มีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการแนะน าลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 

• คณะกรรมการจะก าหนดให้กรรมการผู้จดัการรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละครัง้ถึงแผนการ
พฒันาและสืบทอดงานในต าแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดบัสงู เพื่อรองรับกับการ
ขยายงานของบริษัทหรือเหตกุารณ์ที่ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 
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กำรอบรมกรรมกำรประจ ำปี 2558 

• ในปี 2558 นายกิตติศกัดิ์ เบญจฤทธ์ิ ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ ได้เข้าอบรมหลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP รุ่น 
19/2015) 

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

ในการคดัเลอืกบคุคลที่จะแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการบริษัท แม้วา่บริษัทจะไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่การสรรหา
กรรมการของบริษัทจะกระท าโดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลกัเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ วิสยัทศัน์ และความนา่เช่ือถือ รวมทัง้เป็นผู้มีคณุสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด 
เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ โดยบริษัทได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซึ่งสามารถสรุป
สาระส าคญัได้ดงันี ้

1. กรรมกำรอิสระ 

บริษัทก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอยา่งน้อย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดของบริษัท และมีจ านวนกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
(แล้วแตก่รณี) เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษัท โดยคณุสมบัติของ 
ผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาจากคณุสมบตัิและลกัษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบญัญตัิ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงประกาศ 
ข้อบังคับและ/หรือระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกนั เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้เป็น
กรรมการของบริษัทตอ่ไป ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัท
อาจแต่งตัง้กรรมการอิสระที่มีคุณสมบตัิตามที่ก าหนดข้างต้นเข้ามาด ารงต าแหน่งแทน  โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็น
กรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ดงันี ้
• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้ นของผู้ ที่
เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

• ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นกรรมการท่ีมีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือ
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกว่าสองปีก่อน
วนัท่ียื่นขออนญุาตตอ่ส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการหรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 



 

• ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่ เป็น
บิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

• ไมม่ีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจ
มีความขดัแย้งในลกัษณะที่อาจขดัขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคย
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบั
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแต่ได้พ้นจากการมี
ลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนวนัท่ียื่นขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

• ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สินทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน 
รวมถึงพฤติกรรมอื่นท านองเดียวกนั ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สญัญา มีภาระหนีท้ี่ต้องช าระต่ออีกฝ่าย
หนึ่งตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไปแล้วแต่
จ านวนใดจะต ่ากวา่  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมลูคา่ของรายการ
ที่เ ก่ียวโยงกันตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการ
ปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้
ดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบุคคล
เดียวกนั 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน 
ผู้จดัการของส านกังานสอบบญัชี ซึง่มีผู้สอบบญัชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคล
ที่อาจมีความขดัแย้งสงักดัอยู ่เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อน
วนัท่ียื่นค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

• ไมเ่ป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึง่รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึง่ได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 
หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี  ้ ในกรณีที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้รวมถึงการ
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้ ให้บริการ
ทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวนัยื่น 
ค าขออนญุาตตอ่ส านกังาน 

• ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  

• ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้ นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสีย ง
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ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

• ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
• มีความรู้และเข้าใจลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี รวมทัง้มีความรู้ ความสามารถที่

เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 
• กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทนัทีหากเห็นว่ามีเหตกุารณ์ใดๆ ที่อาจจะ  

ท าให้ตนต้องขาดคณุสมบตัิความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ 

ภายหลงัได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระอยู่ในต าแหน่ง
คราวละ 3 ปี โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคล้องกบัประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 
2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

• ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) 
• เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้น และไม่เป็นกรรมการที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น
กรรมการของบริษัทยอ่ย บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหนง่กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้และมีประสบการณ์
ด้านการบญัชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้ นอกจากนี  ้
บริษัทจะพิจารณาคณุสมบตัิในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่เก่ียวข้อง
กบัธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น 

กรรมการตรวจสอบซึง่ออกจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ กรณีที่
ต าแหนง่กรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตอุื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้บคุคลที่
มีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
โดยบคุคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงวาระที่เหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน  



 

3. คณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จัดกำร 

• คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอยา่งน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยูใ่นราชอาณาจกัร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคณุสมบตัิตาม
กฎหมายก าหนด 

• การเลอืกตัง้กรรมการโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ใช้วิธีเสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี  ้
1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสยีงหนึง่ 
2. ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
3. บคุคลที่ได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ

ที่จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนน
เสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี ให้ประธานท่ีประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

• ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการในขณะนัน้  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม  กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงั
จดทะเบียนนัน้ ให้จับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

• กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้อบงัคบัหรือตามที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิ ซึ่งอาจก าหนดเป็น
จ านวนแนน่อน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะ
มีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท
ทัง้นี ้สิทธิดงักลา่วจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตัง้เป็น
กรรมการในอนัท่ีจะได้รับคา่ตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 

• กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหนง่ให้ยื่นใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัที่ใบลาออกถึง
บริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

• ในกรณีที่ต าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บคุคลซึง่มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัและกฎหมายว่า
ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป เว้นแต่
วาระของกรรมการผู้นัน้จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดงักล่าวจะอยู่ใน
ต าแหนง่ของกรรมการได้เพียงเทา่วาระที่ยงัเหลอือยูข่องกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการ
ดงักลา่วยงัประกอบด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู่ 

• ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้ นนบัรวมกนัได้ 
ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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•  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร และจะเลอืกกรรมการคนหนึง่หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ 

4. คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดย
คดัเลือกจากกรรมการหรือจากพนกังานหรือผู้มีความรู้ความสามารถ โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ท า
หน้าที่ดูแลบริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายแทนคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการ
บริหารจะต้องรับผิดชอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท 

5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง โดยพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการหรือผู้บริหาร
ระดบัสงูของบริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนบัสนุน เพื่อท าหน้าที่พิจารณาในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัความเสี่ยงของ
บริษัท  

กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยงัไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้

• ให้ความรู้แก่กรรมการรวมทัง้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกบัหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลกัทรัพย์ของตน 
คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ตามมาตรา 59 และบท
ก าหนดโทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

• บริษัทก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลีย่นแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 
แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และจดัสง่ส าเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัทในวนั
เดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

• บริษัทได้ด าเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผู้ บริหารทราบว่า ผู้ บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคญัซึง่มีผลตอ่การเปลีย่นแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงบัการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัทในช่วง 
1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมลูที่เป็น
สาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 

• บริษัทได้ก าหนดโทษทางวินยัส าหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมลูภายในบริษัทไปใช้หรือน าไป
เปิดเผยจนอาจท าให้บริษัทได้รับความเสยีหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตกัเตือนด้วย
วาจา การตกัเตือนเป็นตวัหนงัสอื การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลกิจ้างพ้นสภาพการเป็นพนกังานด้วยเหตไุลอ่อก 
ปลดออกหรือให้ออกแล้วแตก่รณี เป็นต้น 

  



 

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในปี 2558 คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีส าหรับการตรวจสอบงบการเงินประจ าปีและการ
สอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสส าหรับปี 2558 เท่ากบั 1.1 ล้านบาท และค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีส าหรับการสอบทาน
การใช้สทิธิประโยชน์ BOI เทา่กบั 100,000 บาท 

 
 
 

 

นโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบริษัทด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อควำมยั่งยนืของ

กิจกำรและสังคมโดยรวม (CSR-in-process) มีแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 

• กำรแข่งขนัในธุรกิจที่เป็นธรรม 

บริษัทมีนโยบายการท าธุรกิจอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทกุขัน้ตอน  ไม่มีนโยบายกระท าการใดที่
จะได้มาซึง่การได้เปรียบคูแ่ขง่ในการท าธุรกิจโดยมิชอบ เช่น การบิดเบือนข้อมลูทางธุรกิจท าให้ลกูค้าหรือคู่ค้าเข้าใจเป็น
อย่างอื่น เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งที่ด าเนินธุรกิจลกัษณะเดียวกันกับบริษัท  และท าให้ได้มาซึ่งลูกค้ารายนัน้โดยการ
ด าเนินการทางธุรกิจที่ไมเ่ป็นธรรมตอ่คูแ่ขง่ 

• ควำมเป็นธรรมต่อคู่ ค้ำ 

บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและรับผิดชอบต่อคู่ค้าทกุรายที่ท าธุรกิจกบับริษัท โดยไม่
เลือกปฏิบตัิต่อรายหนึ่งรายใดเป็นพิเศษ บริษัทค านึงถึงการปฏิบตัิภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัอาหารในประเทศและ
ประเทศคู่ค้าเป็นส าคัญ โดยก าหนดให้มีการติดตามและปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอาหารที่
เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ รวมถึงการจดัให้มีการติดตามผลความพงึพอใจตอ่คณุภาพของสนิค้าและการให้บริการของบริษัท 

กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ัน 

• นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต 

บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยดึมัน่ในความถกูต้อง จดัให้มีแนวทางในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั่น 
รวมถึงการสนบัสนนุกิจกรรมที่สง่เสริมและปลกูนิสยัให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบงัคบัที่
เก่ียวข้อง ไมส่นบัสนนุให้มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วยวิธีทจุริต 

เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้ บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทจะประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมและ
ประเทศชาติ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรก าหนดนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่กบัทกุกิจกรรมทัง้ภายในและ
ภายนอกบริษัท ดงันี ้

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
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1. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานทกุคนกระท าการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับ
สินทรัพย์หรือผลประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้ อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการ
ปฎิบตัิหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจท าให้บริษัทเสยีผลประโยชน์อนัชอบธรรม 

2. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานให้หรือเสนอที่จะให้สินทรัพย์หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่
บคุคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนัน้กระท าหรือละเว้นการกระท าใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อ
ต าแหนง่หน้าที่ของตน 

3. ครอบคลมุถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทกุคนในบริษัท คูค้่า ลกูค้า ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ โดยจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  
เป็นประจ าทกุ 2 ปี หรือทกุครัง้ที่มีการเปลีย่นแปลงกระบวนการท างาน ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบตัิและ
ข้อก าหนดในการด าเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบข้อบงัคับ และ
ข้อก าหนดทางกฎหมาย 

• แนวปฏิบตัิในหน่วยงำนที่เป็นไปตำมนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 

บริษัทได้ตระหนักถึงความส าคญัของการท าธุรกรรมกับบุคคลและบริษัทภายนอก  โดยก าหนดนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นไว้ในระเบียบเก่ียวกับการท างานและจรรยาบรรณของบริษัท  นอกจากนี ้เพื่อให้การ
ปฏิบตัิงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ บริษัทได้จัดตัง้คณะท างานต่อต้านการทุจริตคอรรัปชั่น โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างจิตส านึกและส่งเสริมให้พนักงานปฏิบตัิงานอย่างโปร่งใส พร้อมทัง้ก าหนดกลยุทธ์และหลกัการในการน า
แนวทางไปสูก่ารปฏิบตัิ โดยให้พนกังานและนกัเรียนซึ่งจะเป็นพนกังานในอนาคตได้รับทราบและฝึกการท างานอย่าง
โปร่งใส และบริษัทได้ก าหนดแนวทางด้านเอกสารที่สามารถเผยแพร่การท างานอย่างสจุริต โปร่งใสในสญัญาต่างๆ เช่น 
สญัญาจ้างแรงงาน สญัญากบัคูค้่า พร้อมรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ 

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ยตุิธรรม และโปร่งใส ยึดมัน่ใน
ความรับผิดชอบตอ่สงัคมและผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ (Corporate Governance 
Policy) รวมถึงคูม่ือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพงึปฏิบตัิในการท างาน (Code of Conduct) อยา่งเคร่งครัด โดยมีข้อก าหนด
ในการด าเนินการ ดงันี ้

1. ตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนในบริษัทต้องปฏิบตัติาม
แนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว้ในคูม่ือนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิใน
การท างาน นโยบายแนวร่วมปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีทกุกลุม่ ระเบียบ คูม่ือปฏิบตัิงานที่เก่ียวข้อง รวมถึง
แนวทางปฏิบตัิอื่นๆ ที่บริษัทจะก าหนดขึน้ตอ่ไป 

2. นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นี ้ให้ครอบคลมุทกุกิจกรรมที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
3. ก าหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดทจุริตคอร์รัปชัน่ทัว่ทัง้องค์กรเป็นประจ าทกุ 2 ปี หรือทุก

ครัง้ที่มีการเปลีย่นแปลงกระบวนการท างาน 
4. เพื่อให้เกิดความชดัเจนเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุคน

ในบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงัในเร่ืองตอ่ไปนี ้



 

4.1 การให้ การรับของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรอง และคา่ใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
คูม่ือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ 

4.2 การให้หรือการรับเงินสนบัสนุน หรือเงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเร่ียไร ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถกูต้องตามกฎหมาย และต้องมัน่ใจวา่การรับเงินสนบัสนนุ เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินเร่ียไร
ตา่งๆ ไมไ่ด้ถกูน ามาใช้เป็นข้ออ้างในการติดสนิบน 

4.3 ห้ามให้หรือรับสินบนในการจัดซือ้ จดัจ้าง และการแสดงความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทกุชนิดกับคู่ค้า 
คู่สญัญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ด าเนินธุรกิจกบับริษัท และต้องด าเนินการให้เป็นไป
อยา่งโปร่งใส และถกูต้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

• กำรเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนและควำมคืบหน้ำในกำรปฏิบัต ิ

บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วและเป็นธรรมโดยมุ่งหวงัว่า 
พนกังานทกุคนจะร่วมกนัสอดสอ่งดแูลการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ 
และสอบถามเลขานกุารบริษัทหรือฝ่ายบคุคลกรณีมีข้อสงสยัเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจ หรือร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมหรือขดัต่อจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ นอกจากนี ้บริษัทจะรับฟังข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค  โปร่งใส 
เอาใจใส ่ให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย มีระยะเวลาสอบสวนอยา่งเหมาะสม มีการรักษาความลบัและคุ้มครองผู้ ร้องเรียน
ไม่ให้ถกูกลัน่แกล้งทัง้ในระหว่างการสอบสวนและภายหลงัการสอบสวน ทัง้นี  ้หน่วยงานภายในที่เก่ียวข้องจะทบทวน
กรอบการบริหารจดัการความเสี่ยงด้านการทจุริต รวมถึงการพฒันากระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการ
ทจุริตเพื่อให้มีความสมบรูณ์และมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ พนกังานและผู้มีสว่นได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ
โดยการพูดคุยผ่านหวัหน้าแผนกหรือโดยการกรอกข้อมูลลงในแบบร้องเรียน  พร้อมแสดงเอกสารหลกัฐานประกอบ 
การร้องเรียน (ถ้ามี) และน าสง่ให้บคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

 เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท  
E-mail:  pichayada@exoticfoodthailand.com  หรือ 
สง่ผา่นไปรษณีย์ถงึ เลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
เลขที่ 130-132 ชัน้ 9 อาคารสนิธร ทาวเวอร์ 2 แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์:  (02) 650 7779   โทรสาร: (02) 650 7779   

 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ     
E-mail:  ia@exoticfoodthailand.com   หรือ 
สง่ผา่นไปรษณีย์ถงึ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  
เลขที่ 49/42 หมู ่5 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ  20230  
โทรศพัท์:  (038) 493 752-3  โทรสาร:  (038) 401 493  

 เลขานกุารบริษัท 
E-mail:  pichayada@exoticfoodthailand.com  หรือ  
สง่ผา่นไปรษณีย์ถงึ เลขานกุารบริษัท 
เลขที่ 130-132 ชัน้ 9 อาคารสนิธร ทาวเวอร์ 2 แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท์:  (02) 650 7779   โทรสาร: (02) 650 7779   
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 ผู้จดัการแผนกบคุคล 
E-mail:  hr@exoticfoodthailand.com  หรือ  
สง่ผา่นไปรษณีย์ถงึ ผู้จดัการแผนกบคุคล   
เลขที่ 49/42 หมู ่5 ต.ทุง่สขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบรีุ  20230  
โทรศพัท์:  (038) 493 752-3 โทรสาร:  (038) 401 493   

 ผา่นระบบ Online บนเว็บไซต์: www.exoticfoodthailand.com  

 ผา่นกลอ่งรับความคิดเห็นภายในบริษัท ในบริเวณห้องน า้และหน้าห้องซกัล้างของพนกังาน  

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

• กำรเคำรพสทิธิมนุษยชนภำยในองค์กร 

บริษัทให้ความเคารพสทิธิมนษุยชนภายในองค์กรอยา่งเทา่เทียมกนัและดแูลไม่ให้เกิดความเหลื่อมล า้ในการ
ปฏิบตัิตอ่พนกังานของบริษัทตามสญัญาวา่จ้างแรงงาน ไมกี่ดกนัทางเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา หรืออื่นใดที่จะน ามาซึ่งความ
แตกแยกและไมเ่สมอภาค โดยยดึกฎระเบียบและข้อบงัคบัในการท างานท่ีประกาศให้พนกังานทกุคนทราบและถือปฏิบตัิ
อย่างเท่าเทียม เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นของพนกังานในทกุระดบั เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในการ
ท างานและการอยูร่่วมกนั นอกจากนี ้บริษัทได้สง่เสริมพนกังานให้มคีวามก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถของแตล่ะคน
โดยไมกี่ดกนัโดยปัจจยัอื่นๆ อนันอกเหนือจากความรู้ความสามารถเฉพาะตวัของพนกังาน 

• กำรเคำรพสทิธิมนุษยชนภำยนอกองค์กร  

บริษัทให้ความเคารพสิทธิมนษุยชนกบัผู้อื่นที่เก่ียวข้องกบัองค์กรเสมอมา โดยปฏิบตัิต่อคู่ ค้าและผู้ที่ต้องท า
การติดตอ่เก่ียวข้องทางธุรกิจกบัองค์กรโดยไม่ค านึงถึงเชือ้ชาติ ศาสนา หรือปัจจยัอื่นใดที่จะน ามาซึ่งการไม่เคารพสิทธิ
มนษุยชนอยา่งเคร่งครัด 

กำรปฏิบัตต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

• กำรจ้ำงงำนอย่ำงเท่ำเทียม  

บริษัทมีระเบียบปฏิบตัิงานในการจ้างงานอยา่งเทา่เทียม และเป็นธรรมตามสญัญาว่าจ้างแรงงาน มีนโยบาย
รับนกัศกึษาที่ยงั ไมส่ าเร็จการศกึษาเข้าร่วมฝึกงานกบับริษัท เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  การรับนกัศึกษาที่จบ
ใหมเ่ข้าร่วมงานกบับริษัท เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพให้กบันกัศกึษาจบใหมท่ี่ยงัไมม่ีประสบการณ์ท างานได้มีงานท า 
ทัง้นี ้บริษัทจะท าการจ้างงานตามวฒุิ ความรู้ความสามารถของแตล่ะต าแหนง่งานอยา่งถกูต้องและเป็นธรรม ตามอตัรา
และสญัญาคา่จ้างตามมาตรฐานท่ีพงึปฏิบตัิโดยทัว่ไป 

• ควำมสะดวกและปลอดภยัในสถำนที่ท ำงำน 

บริษัทจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภยัภายในสถานท่ีท างานตามมาตรฐานสากลและได้จัดให้มีสวสัดิการ 
ขัน้พืน้ฐานส าหรับพนกังานภายในบริษัท เช่น น า้ดื่ม ห้องสขุา สถานที่รับประทานอาหาร บริเวณพกัผ่อน เพื่อลดความ
เหน่ือยล้าจากการปฏิบตัิงาน รถรับ –  สง่พนกังาน และอปุกรณ์ด้านความปลอดภยัที่จ าเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน เป็นต้น 
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• โอกำสในควำมก้ำวหน้ำ 

บริษัทค านึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของพนกังาน โดยบริษัทจะสง่เสริมให้พนกังานได้รับการอบรม เพื่อ
เพิ่มศกัยภาพทางความรู้ความสามารถให้ปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาส่งเสริมความก้าวหน้าใน
ต าแหนง่งานของบริษัทตามความรู้ความสามารถของพนกังานแต่ละคน โดยไม่กีดขวางหรือเลือกปฏิบตัิอย่างหนึ่งอย่าง
ใดกบัพนกังานแตล่ะคน 

ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

• กำรมุ่งเน้นที่ลูกค้ำ 

บริษัทพิจารณาก าหนดความต้องการของลกูค้าอย่างชดัเจนและตอบสนองความต้องการของลกูค้าตามที่
ก าหนด เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลกูค้า และใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของลกูค้าเป็นเคร่ืองมือในการวดัผลการ
ปฏิบัติตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า  และสื่อสารให้พนกังานได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
คณุภาพของสนิค้าและกระบวนการผลติอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า บริษัทจดัให้มีการประเมิน
ความพงึพอใจของลกูค้าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

• นโยบำยด้ำนควำมปลอดภยัของอำหำร 

บริษัทมุง่เน้นในความรับผิดชอบตอ่ความปลอดภยัของสนิค้าที่ได้ท าการผลิต โดยก่อนสง่มอบสินค้าให้ลกูค้า 
บริษัทต้องมัน่ใจว่า สินค้ามีความปลอดภยั และมีคณุภาพตามระบบคณุภาพที่ก าหนดโดยประเทศคู่ค้าและด้วยความ
มุ่งมัน่ของบริษัท ท าให้บริษัทได้รับการรับรองโดยระบบมาตรฐานคณุภาพด้านอาหาร ได้แก่ GMP HACCP BRC IFS 
HALAL ISO 22000:2005 และ ISO  9001:2008 โดยนโยบายความปลอดภยัของอาหารของบริษัท คือ “บริษัท เอ็กโซติค 
ฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) มุ่งมัน่ผลิตสินค้าที่มีคณุภาพถกูสขุอนามยั ใสใ่จสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม ถกูต้องตามกฎหมาย 
ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค สง่มอบตรงเวลา และพฒันาอยา่งตอ่เนื่องเพื่อความยัง่ยืนและสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า” 

กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม 

• กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงอนุรักษ์เพื่อควำมยั่งยนื 

บริษัทรณรงค์ให้พนกังานลดการใช้วสัดุสิน้เปลืองที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณการใช้กระดาษใน
การปฏิบตัิงาน โดยการใช้กระดาษ Reuse การรณรงค์ให้มีการปิดไฟและปิดเคร่ืองปรับอากาศวนัละ 1 ชัว่โมง ในช่วง
เวลาพกักลางวนั รวมทัง้รณรงค์การใช้พลงังานอยา่งคุ้มคา่และมีประสทิธิภาพภายในองค์กร 

• กำรป้องกนัมลพิษ 

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริษัท รวมทัง้การป้องกันมลพิษ โดยจัดให้มีบ่อบ าบัด 
น า้เสยีก่อนปลอ่ยออกนอกโรงงาน และควบคมุให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ค านงึถึงผลกระทบตอ่ชมุชนโดยรอบ 
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กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม 

• บทบำทในตลำดแรงงำน 

บริษัทมีบทบาทในการจ้างแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศ การจ้างแรงงานของประชากรในพืน้ท่ี การเปิด
โอกาสให้ผู้พิการได้มีงานท า โดยการจ้างแรงงานพิการท่ีมีความรู้ความสามารถ และปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเทา่เทียมและ
เสมอภาค เปิดโอกาสให้นกัเรียน นกัศกึษาที่ปิดภาคเรียนได้มีรายได้ โดยการรับเข้าเป็นพนกังานชัว่คราวในระยะเวลาที่
ปิดภาคเรียน ทัง้นี ้บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัของกระทรวงแรงงานว่าด้วยกฎหมายแรงงานอย่าง
เคร่งครัด เพื่อสง่เสริมให้เกิดความแข็งแกร่งในชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง 

• กำรมีส่วนร่วมในชุมชน 

บริษัทมีสว่นร่วมในกิจกรรมของชมุชน ทัง้สถานศกึษา สถานท่ีราชการ บ้านพกัคนชรา บ้านพกัผู้พิการ เป็นต้น 
โดยการสนบัสนนุงบประมาณในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมวนัเด็ก และกิจกรรมวนัส าคญัทาง
ศาสนา เพื่อสนบัสนนุในการสืบสานวฒันธรรมและสง่เสริมให้เกิดความแข็งแกร่งในชุมชน สนบัสนนุให้พนกังานมีสว่น
ร่วมในการพฒันาสงัคม เช่น กิจกรรมการปลกูปะการัง และโครงการน า้ดื่มอาสาเพื่อช่วยผู้ประสบอทุกภยั เป็นต้น 

กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 

• กำรคิดค้นวิจัยและพัฒนำสนิค้ำกลุ่ม All Natural  

บริษัทมุ่งเน้นในการพฒันาสินค้าที่ใช้วตัถุดิบจากธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วตัถุดิบที่ได้จากการสงัเคราะห์
จากสารเคมีมาเป็นวตัถดุิบผสม โดยเน้นสขุภาพของผู้บริโภคเป็นส าคญั โดยมีกระบวนการในการตรวจสอบคณุภาพของ
วตัถดุิบก่อนน าเข้าสูก่ารผลิต และตรวจสอบคณุภาพของผลิตภณัฑ์หลงัการผลิตแล้วเสร็จให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐาน
ของระบบการตรวจสอบคณุภาพอาหารก่อนสง่มอบให้ลกูค้า 

กำรบริจำคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่ำง ๆ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ (CSR after process) 

บริษัทมุ่งมัน่ที่จะพฒันาศกัยภาพต่างๆ ในทกุๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง และนอกจากความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่นได้
เสยีแล้ว บริษัทยงัค านงึถึงสภาพแวดล้อมและสงัคมสว่นรวม ในปี 2558 บริษัทได้เข้าร่วมและจดัท าโครงการต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมกบัสถานการณ์ของสงัคมในโครงการดงัตอ่ไปนี ้

1. กิจกรรมส่งมอบฝำยกนัน ำ้ให้กับชุมชนหมู่บ้ำนวังดินเหนียว อ ำเภอเนินมะปรำง จังหวดัพษิณุโลก  

โครงการนีเ้ป็นโครงการตอ่เนื่องของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) จากปี 2557 ที่ตัง้ใจจะพฒันาในด้าน
การศึกษา สิ่งแวดล้อม และชีวิตความเป็นอยู่ให้กบัเกษตรกรผู้ปลกูพริกให้กบัทางบริษัท ดงันัน้ บริษัทจึงท าโครงการนีข้ึน้
เพื่อพฒันาชมุชนหมูบ้่านวงัดินเหนียวอยา่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2558 นี ้โครงการฝายกัน้น า้ได้แล้วเสร็จ และสง่มอบให้กบั
ประชาชนในพืน้ท่ี เพื่อพฒันาการเกษตรและช่วยเหลอืเกษตรกรในหน้าแล้ง  



 

2. กิจกรรมมอบทุนกำรศึกษำแก่บุตรพนักงำนที่มีผลกำรเรียนดี ประจ ำปี 2558 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการศึกษาและการพฒันาเยาวชนที่มีความสามารถ จึงจดัให้มีการมอบ
ทนุการศึกษาเป็นประจ าทกุปีส าหรับบตุรพนกังานที่มีผลการเรียนดี เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีก าลงัใจ มมุานะ และ
มุง่มัน่ในการเรียนตอ่ไป เพื่อท่ีจะเป็นแรงขบัเคลือ่นท่ีส าคญัของประเทศไทยในระยะยาว 

3. กิจกรรมสมทบทุนช่วยเหลอืผู้ประสบภยัจำกแผ่นดนิไหวในประเทศเนปำลให้กบัองค์กำรยนิูเซฟ

และสภำกำชำดไทย 

จากเหตกุารณ์ธรณีพิบตัิแผ่นดินไหวขนาด 7.9 แมกนิจูด ที่ประเทศเนปาล ห่างจากกรุงกาฐมาณฑไุปทาง
ตะวนัตกเฉียงเหนือประมาณ 80 กิโลเมตร ในปี 2558 ได้สง่ผลให้อาคารบ้านเรือนในกรุงกาฐมาณฑแุละบริเวณใกล้เคียง
เกิดความเสยีหายรุนแรงในวงกว้าง นบัเป็นแผ่นดินไหวครัง้รุนแรงที่สดุในรอบ 81 ปีที่ผ่านมา บริษัทจึงได้ร่วมสมทบทนุ
ช่วยเหลือผู้ประสบภยัจากเหตุการณ์ดงักล่าวผ่านทางองค์การยูนิเซฟและสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยั
แผน่ดินไหวนีใ้ห้สามารถฟืน้ตวัจากสถานการณ์ที่เลวร้ายนีไ้ด้ 

4. สนับสนุนอำหำรและเคร่ืองดื่ม ในงำนรดน ำ้ด ำหัวผู้สูงอำยุ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำคันทรง 

ประจ ำปี 2558 

บริษัทได้ร่วมสนบัสนนุอาหารและเคร่ืองดื่มให้กบัองค์การบริหารสว่นต าบลเขาคนัทรง จ.ชลบรีุ ในงานรดน า้
ด าหวัผู้สงูอาย ุ(งานสงกรานต์ประจ าปี 2558) เพื่อเป็นการสง่เสริมการสบืสานวฒันธรรมอนัดีงามของไทย ท่ีแสดงให้เห็น
ถึงความเคารพตอ่ผู้สงูอาย ุและช่วยเสริมสร้างสขุภาพจิตให้แก่ผู้สงูอายใุห้รู้สกึมีคณุคา่ความส าคญั 
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กำรป้องกนักำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบตัิตามกฎหมายต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่โดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ 
ดงันี ้

• สร้างจิตส านกึ คา่นิยม ทศันคติให้แก่พนกังานในการปฏิบตัิงานตามกฎระเบียบด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

• จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้
อ านาจให้เหมาะสม เพื่อป้องกนัมิให้พนกังานทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

• ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานกระท าการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับซึ่งทรัพย์สิน
หรือผลประโยชน์อื่นใด ส าหรับตนเองหรือผู้ อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ในทางที่มิชอบ หรืออาจท าให้บริษัทเสยีประโยชน์อนัชอบธรรม 

• ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้สินทรัพย์หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่
บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนัน้กระท าหรือละเว้นการกระท าใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อ 
ต าแหนง่หน้าที่ของตน 

บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์โดยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นกับโค รงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) นอกจากนี ้บริษัทได้
ก าหนดนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฎิบตัิในการท างาน (Code of Conduct) 
เพื่อให้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 
 
 
 
 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2558 เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2558 
ซึง่มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส านกังาน ก.ล.ต. โดยการ
สอบถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารในด้านตา่งๆ 5 องค์ประกอบ คือ 

1.  องค์กรและสภาพแวดล้อม (Control Environment) 
2.  การบริหารความเสีย่ง (Risk Assessment) 
3.  การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 
4.  ระบบสารสนเทศและการสือ่สารข้อมลู (Information & Communication) 
5.  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ โดยทุกส่วนมีการ
ปฏิบัติตามอย่างมีประสิทธิผล โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่ยอมรับโดยทั่ วไป ประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงาน

กำรควบคุมภำยใน 



 

งบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีของบริษัทตามที่ควรอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีกระบวนการจัดท าและ
เปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอยา่งถกูต้องครบถ้วน เพียงพอ และทนัเวลา มีระบบการควบคมุภายในที่เพียงพอ เหมาะสม 
และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด าเนินงานของ
บริษัทบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  ทัง้นี ้ไม่พบประเด็นปัญหา
หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัซึง่อาจก่อให้เกิดความเสยีหายตอ่การด าเนินงานของบริษัทแตป่ระการใด รวมถึงบริษัทมี
ระบบการควบคุมภายในในเร่ืองการท าธุรกรรมกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักลา่วอย่างเพียงพอแล้ว โดยสามารถป้องกนัทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มี
อ านาจ 

ผู้บริหารของบริษัทได้สนบัสนนุให้ตระหนกัถึงความจ าเป็นในการควบคมุภายใน โดยจดัให้มีการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน รวมทัง้ได้ก าหนดระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย ระดบัอ านาจการบริหาร 
และระดบัการอนุมัติรายการที่เหมาะสมอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษร อีกทัง้บริษัทได้จัดให้มีส่วนตรวจสอบภายในที่มี
ความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ซึง่รายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบ
ทานระบบการปฏิบตัิงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบริษัทโดยรวม โดยผลการ
ตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญต่อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด ส าหรับการ
ควบคมุภายในในหวัข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกนั 

กำรประเมินระบบควบคุมภำยใน 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเร่ือง
ความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

นอกจากนี ้ ผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปี 2558 ได้ให้ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทอยา่งไมม่ีเง่ือนไขวา่ งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน
และผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี ้
ยังให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเก่ียวกับการควบคุมทั่วไปด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของการเข้าถึง
โปรแกรมและข้อมลู การพฒันาโปรแกรม การปฎิบตัิงานคอมพิวเตอร์ และการควบคมุเฉพาะระบบงาน ในสว่นของการ
บริหารสนิทรัพย์ถาวร อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้ด าเนินการแก้ไขตามที่ผู้สอบบญัชีแนะน าเรียบร้อยแล้ว 

ข้อมูลหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2558 ได้แต่งตัง้บริษัท ดี ไอ เอ ออดิท 
จ ากดั ให้ปฏิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทส าหรับปี 2558 ซึ่งบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั ได้มอบหมายให้  
นายวิโรจน์  สจัจธรรมนกุูล ต าแหน่ง หุ้นส่วน เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท  
เพื่อท าการสอบทานและประเมินระบบควบคมุภายในของบริษัท ซึง่ผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้มีข้อเสนอแนะต่างๆ และ
บริษัทได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้
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ครอบคลมุถึงการประเมินองค์ประกอบของการควบคมุภายในของ The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission (COSO) 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท ดี ไอ เอ ออดิท จ ากดั ประกอบกบัประวตัิของผู้ รับผิดชอบ
หลกัในการปฎิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในแล้วเห็นวา่ มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่ว เนื่องจาก
มีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการปฏิบตัิงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลากวา่ 20 ปี  

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทจะต้องผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำตรวจสอบภำยใน 

คุณวุฒกิำรศึกษำ  

• ปริญญาตรีสาขาบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

• ประกาศนียบตัรบณัฑิตทางการสอบบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ประวัติกำรท ำงำน 

มีประสบการณ์การตรวจสอบภายในตัง้แต่ปี 2538 - ปัจจุบนั ทัง้ในกลุม่อตุสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม และ
อตุสหากรรมอื่นๆ 

 
 

 
 

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

บุคคลที่อำจมคีวำมขัดแย้ง ควำมสัมพนัธ์ 

1.  คณุจิตติพร จนัทรัช 

 

•   ต าแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการผู้จดัการ 

•   ถือหุ้นในบริษัทรวมบตุรที่ยงัไม่บรรลนุิติภาวะ คิดเป็นร้อยละ 9.00 ของทนุ
ที่เรียกช าระแล้ว ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2559 

2.  คณุวาสนา จนัทรัช 

 

•  ต าแหนง่กรรมการ กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จดัการ 

•   ถือหุ้นในบริษัทรวมคู่สมรส คิดเป็นร้อยละ 17.89 ของทนุที่เรียกช าระแล้ว 
ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2559 

3.  คณุวฒันา จนัทรัช 

 

•  ต าแหน่งกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่ง 

•   ถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 14.17 ของทนุที่เรียกช าระแล้ว ณ วนัที่ 16 
มีนาคม 2559 

รำยกำรระหว่ำงกัน 



 

บุคคลที่อำจมคีวำมขัดแย้ง ควำมสัมพนัธ์ 

4.  คณุสร้อยเพชร จนัทรัช •   ต าแหนง่กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร 

•   ถือหุ้นในบริษัท คิดเป็นร้อยละ 21.45 ของทนุที่เรียกช าระแล้ว ณ วนัที่ 16 
มีนาคม 2559 

5.  บริษัท มิสทิค เอเชีย จ ากดั  
(มิสทิค เอเชีย) 

             

•   มิสทิค เอเชีย เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2549  
ทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าระแล้ว 0.10 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจจ าหน่าย
เคร่ืองดื่มสขุภาพ 

•   เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เนื่องจากพญ.ศิริวรรณ ตัง้เจริญชยัชนะ ซึง่
เป็นภรรยาของคุณจิตติพร จันทรัช เป็นกรรมการและถือหุ้ นในมิสทิค 
เอเชีย คิดเป็นร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้วของมิสทิค เอเชีย ณ วนัที่ 31 
มีนาคม 2557 

•   ณ 31 ธันวาคม 2558 มิสทิค เอเชีย ได้ปิดกิจการ และยื่นช าระบญัชีกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้ว 

6.  บริษัท ไวต้าฟู้ ดแฟคทอร่ี 
(1989) จ ากดั (ไวต้าฟู้ ด) 

  

•   ไวต้าฟู้ ดแฟคทอร่ี เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 
2532 ทุนจดทะเบียน 380 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตผลิตภณัฑ์
ผลไม้กระป๋อง 

•   เป็นกิจการที่เ ก่ียวข้องกับบริษัท เนื่องจากคุณสิงห์ ตัง้เจริญชัยชนะ 
กรรมการและผู้ ถื อหุ้ นใหญ่ของไว ต้าฟู้ ดแฟคทอร่ี  เ ป็นบิดาของ 
พญ.ศิริวรรณ ตัง้เจริญชัยชนะ ซึ่งเป็นคู่สมรสของคุณจิตติพร จนัทรัช ซึ่ง
เป็นกรรมการ กรรมการผู้จดัการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

7.  บริษัท แวนด้าพรีเสร์ิฟฟู้ ด 
จ ากดั (แวนด้าพรีเสร์ิฟฟู้ ด) 

 

 

•   แวนด้าพรีเสร์ิฟฟู้ ด เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวนัที่ 28 พฤศจิกายน 
2543 ทนุจดทะเบียนท่ีเรียกช าาระแล้ว 70.00 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ
ผลติผลไม้อบแห้งสง่ออก 

•   เป็นกิจการที่เ ก่ียวข้องกับบริษัท เนื่องจากคุณสิงห์ ตัง้เจริญชัยชนะ 
กรรมการและผู้ ถือหุ้นใหญ่ (Ultimate shareholder) ของแวนด้าพรีเสิร์ฟฟู้ ด 
เป็นบิดาของพญ.ศิริวรรณ ตัง้เจริญชัยชนะ ซึ่งเป็นคู่สมรสของคุณจิตติพร 
จนัทรัช ซึง่เป็นกรรมการ กรรมการผู้จดัการ และผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

8.  บริษัท ทิพยประกนัชีวติ จ ากดั 
(มหาชน) (ทิพยประกนัชีวิต) 

•   ทิพยประกันชีวิต เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวนัที่ 16 พฤษภาคม 
2527 ทนุจดทะเบียน 2,525 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจประกนัชีวิต 

•   เป็นกิจการที่เก่ียวข้องกบับริษัท เนื่องจากคณุบรรพต หงษ์ทอง เป็นประธาน
กรรมการและกรรมการอิสระของทัง้บริษัทและทิพยประกนัชีวิต  
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บุคคลที่อำจมคีวำมขัดแย้ง ควำมสัมพนัธ์ 

9.  บริษัท ธนากรผลติภณัฑ์น า้มนั
พืช จ ากดั (ธนากรน า้มนัพืช) 

 

•   ธนากรน า้มนัพืช เป็นบริษัทท่ีจดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวนัที่ 28 สิงหาคม 2517 
ทนุจดทะเบียน 300.00 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
น า้มนัพืช 

•   เป็นกิจการที่เก่ียวข้องกับบริษัท เนื่องจากคณุจิตติน สีบญุเรือง กรรมการ
และผู้ ถือหุ้นของธนากรน า้มนัพืช เป็นบิดาของคณุนชุา สีบญุเรือง ซึ่งเป็น 
คูส่มรสของคณุวาสนา จนัทรัช ซึง่เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

10. บริษัทหลกัทรัพย์ ฟินนัเซีย ไซรัส 
จ ากดั (มหาชน) (ฟินนัเซีย) 

•   ฟินนัเซีย เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตัง้เมื่อวนัที่ 11 กุมภาพนัธ์ 2547 ทนุ
จดทะเบียน 930.24 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจนายหน้าซือ้ขาย
หลกัทรัพย์และจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ 

•   เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เนื่องจากคณุกิตตศิกัดิ์ เบญจฤทธ์ิ เป็น
กรรมการอิสระของทัง้บริษัทและฟินนัเซีย 

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในปีที่ผ่ำนมำ   

บุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้ง 

ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร 
ระหว่ำงกนั  
(ล้ำนบำท) 

ปี 2557 ปี 2558 

ไวต้าฟู้ ด บริษัทซือ้วัตถุดิบ - 0.76 

ซือ้เนือ้ว่านหางจรเข้ เนือ้สบัปะรด และน า้ว่านหางจระเข้ เพื่อใช้เป็น
วตัถดุิบในการผลิตสินค้าตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาและ
เง่ือนไข ทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกนัได้กบัผู้ประกอบการรายอื่น 

แวนด้าพรีเสร์ิฟ
ฟู้ ด 

บริษัทซือ้วัตถุดิบ 0.02 - 

ซือ้ผลไม้อบแห้งเพื่อใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตสินค้าตามธุรกิจปกติของ
บริษัท โดยมีราคาและเง่ือนไข ทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกนัได้กบั
ผู้ประกอบการ รายอื่น 

ทิพยประกนัชีวติ  บริษัทท ำประกันกับทิพยประกันชีวติ 0.56 0.69 

ท าประกันชีวิตแบบกลุ่มให้กับพนักงานซึ่งเป็นไปตามนโยบายการให้
สวสัดิการแก่พนกังาน 

ค่ำใช้จ่ำยจ่ำยล่วงหน้ำ 0.63 - 
  



 

บุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้ง 

ลักษณะรำยกำร 

มูลค่ำรำยกำร 
ระหว่ำงกนั  
(ล้ำนบำท) 

ปี 2557 ปี 2558 

คณุวฒันา จนัทรัช 
และคณุวาสนา 
จนัทรัช 

รายการคา่ใช้จ่ายที่กรรมการจา่ยแทนบริษัทไปก่อนและรายการเบกิ
คา่ใช้จา่ยตามนโยบายสวสัดกิารพนกังาน ซึง่กรรมการยงัไมไ่ด้รับช าระคืน 

0.004 - 

ธนากรน า้มนัพืช บริษัทซือ้วัตถุดิบ 3.77 3.03 

บริษัทซือ้น า้มันพืช เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าตามธุรกิจปกติ
ของบริษัท โดยมีราคาและเง่ือนไข ทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกนัได้
กบัผู้ประกอบ การรายอื่น 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 0.26 0.24 

ฟินนัเซีย  ค่ำจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน 2.22 - 

ฟินนัเซียเป็นผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของบริษัท จ านวน 70 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.20 บาท 

มิสทิค เอเชีย บริษัทขำยสนิค้ำและรับจ้ำงผลิตให้แก่มิสทคิ เอเชีย 0.10 - 

ผลติสนิค้าภายใต้ตราสนิค้า Aloe Vista ซึง่เป็นกรรมสทิธ์ิของพญ. ศิริวรรณ 
ตัง้เจริญชยัชนะ เพื่อจ าหนา่ยให้แก่มิสทิค เอเชีย และจ าหนา่ยสนิค้าของ
บริษัทให้มิสทิค เอเชีย เพื่อน าไปจ าหนา่ยตามห้างสรรพสนิค้าในประเทศ
และจ าหนา่ยในราคาต้นทนุบวกอตัราก าไรโดยมีเง่ือนไขการค้าตามปกต ิ

  

 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน 

ในช่วงปี 2557 – 2558 บริษัทมีการท ารายการระหว่างกนักบับคุคลที่เก่ียวข้องกนัหลายรายการ โดยแบ่งการท า
รายการออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ เช่น การซือ้วตัถดุิบเพื่อใช้ในการผลิต 
การวา่จ้างจดัท าเอกสารสง่ออก และการท าประกนัชีวิตให้แก่พนกังานซึง่เป็นสวสัดิการที่บริษัทให้แก่พนกังาน เป็นต้น ซึ่ง
เป็นรายการที่มีความจ าเป็นและสมเหตุสมผล โดยมีเง่ือนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เป็นรายการค้าปกติ  การ
ก าหนดราคาสามารถเปรียบเทียบได้กบัการท ารายการกบับุคคลอื่นที่ไม่มีความเก่ียวข้องกนั อย่างไรก็ตาม ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2558 มิสทิค เอเชีย ได้เลิกกิจการและเสร็จการช าระบญัชีแล้ว โดยในปี 2558 บริษัทไม่มีรายการกับ มิสทิค 
เอเชีย แล้ว 

รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติในปี 2557 และ 2558 เช่น การท า
รายการระหวา่งกนัเพื่อการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ เช่น การขายที่ดินสิ่งปลกูสร้าง และสินทรัพย์อื่นให้แก่กรรมการเพื่อ
แบง่แยกทรัพย์สนิระหวา่งบริษัทและกรรมการให้ชดัเจน ซึง่จ าหนา่ยในราคามลูคา่ตามบญัชีซึ่งได้สะท้อนการท ารายการ
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ดงักลา่วในงบการเงินเรียบร้อยแล้ว รายการตดับญัชีบริษัทอตัโนมตัิ เพื่อจ่ายคา่สาธารณปูโภคให้แก่กรรมการ ซึง่ปัจจบุนั
ได้ยกเลกิการตดับญัชีดงักลา่วแล้ว และกรรมการได้ช าาระค่าสาธารณปูโภคคงค้างดงักลา่วเรียบร้อยแล้ว ทัง้นี ้รายการ
ในกลุม่นีเ้ป็นรายการท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับโครงสร้างทางธุรกิจจึงเป็นรายการที่เกิดขึน้เพียงครัง้เดียวและในอนาคตจะ
ไม่เกิดขึน้อีก คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณารายการระหว่างกันดงักล่าวแล้วเห็นว่า  มีความจ าเป็นและ
สมเหตสุมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

มำตรกำรหรือขัน้ตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

การท ารายการระหว่างกนัของบริษัทที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาโดยกรรมการบริษัท ซึ่งในขณะนัน้บริษัทยงัไม่มี
การก าหนดข้อบงัคบัที่เก่ียวกบัการท ารายการระหว่างกนั เนื่องจากบริษัทยงัมีสภาพเป็นบริษัทจ ากดั  และภายหลงัจาก
บริษัทได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว การอนมุตัิรายการระหวา่งกนัได้มีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมในการ
พิจารณาด้วย โดยการพิจารณาเข้าท ารายการระหวา่งกนั ได้ค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั 

ปัจจบุนับริษัทได้มีการก าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการระหว่างกนั โดยรายการระหว่างกนัที่อาจ
เกิดขึน้ในอนาคตกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่นได้เสีย บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของบริษัทเป็นผู้ ให้
ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหว่างกันดงักลา่ว  เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ /หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสว่นได้เสียใน
การท ารายการ จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว 

นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน  

นโยบาย 

หากบริษัทมีความจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ บริษัทมี
นโยบายที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ใน
กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะให้
ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้ สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้
ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการหรือผู้ ถือหุ้นแล้วแตก่รณี 

นโยบายของบริษัทในการท ารายการระหวา่งกนัจ าแนกตามประเภทรายการมดีงันี ้

1. รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซือ้ และขายสินค้า วัตถุดิบ เป็นต้น การท า
รายการดังกล่าวจะต้องมีเง่ือนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่ง
เทียบเคียงได้กบัการท ารายการระหวา่งบริษัทและบคุคลทัว่ไป หรือการท ารายการระหวา่งบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับคุคลทัว่ไป หรือการท ารายการในลกัษณะเดียวกบัของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ 
ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบัเหตผุลและความ
จ าเป็นตอ่การท ารายการดงักลา่วเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และ



 

ตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
การปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

2. รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการเก่ียวกบั
การซือ้ขายทรัพย์สิน เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็น
เก่ียวกับเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดงักล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและการได้มา
หรือจ าหนา่ยไปซึง่ทรัพย์สนิท่ีส าคญัของบริษัท บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืมเงินเพื่อให้บคุคลที่อาจมีความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์น าไปประกอบธุรกิจหรือด าเนินงานแทนบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และข้อบังคับ 
ประกาศ ค าสัง่หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกับการท า
รายการที่เก่ียวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคญัของบริษัท เพื่อให้การตดัสินใจเข้าท ารายการ
ดงักล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้นทุกราย โดยบริษัทจะเปิดเผย
รายการระหว่างกนัดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปีของบริษัท และหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 

แนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนั 

รายการระหว่างกันที่จะยังคงมีการท ารายการต่อไปในอนาคต จะคงเหลือเพียงรายการค้าปกติและรายการ
สนบัสนนุการประกอบธุรกิจตามปกติ ซึง่ได้แก่ 

1. การซือ้วตัถดุิบ เช่น เนือ้วา่นหา่งจระเข้ ผลไม้อบแห้ง จากไวต้าฟู้ ดและแวนด้าพรีเสร์ิฟฟู้ ด 
2. การท่ีกรรมการจ่ายเงินทดรองจ่ายที่เก่ียวข้องกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทไปก่อน เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พกั

ในระหวา่งไปพบลกูค้าตา่งประเทศ และคา่รับรอง เป็นต้น 
3. การค า้ประกนัสญัญาเชา่ซือ้ยานพาหนะให้แก่บริษัท 
4. สญัญาประกนัชีวิตแบบกลุม่ให้กบัพนกังาน ซึง่ท ากบัทิพยประกนัชีวิต 

ส าหรับรายการระหวา่งกนัดงักลา่วที่จะเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทจะปฏิบตัิตามนโยบายการท ารายการระหว่างกนั
ตามที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น 
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ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน)  

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ    

     สิน้สดุ 31 ธ.ค. 56       สิน้สดุ 31 ธ.ค. 57       สิน้สดุ 31 ธ.ค. 58
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด            49.41        20.68        67.46        14.10        110.47      17.94        
เงินลงทนุชัว่คราว -             -             190.58      39.83        133.16      21.62        
ลกูหนีก้ารค้า                                          30.43        12.74        50.23        10.50        33.48        5.44           
ลกูหนีอ่ื้น                                                   5.15           2.16           4.44           0.93           4.73           0.77           
สินค้าคงเหลือ                                          46.29        19.38        60.73        12.69        78.88        12.81        
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน       2.37           0.99           3.95           0.83           13.83        2.25           
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่ถือไว้เพ่ีอขาย     -             -             -             -             -             -             
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                    133.65    55.95      377.39    78.87      374.55    60.82      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีข้อจํากัดในการเบกิใช้ 2.49           1.04           2.35           0.49           38.12        6.19           
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์                         95.43        39.95        91.31        19.08        193.60      31.44        
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน                                    6.90           2.89           6.97           1.46           7.28           1.18           
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี             -             -             -             -             -             -             
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน                            0.40           0.17           0.49           0.10           2.27           0.37           
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               105.22      44.05        101.12      21.13        241.26      39.18        
รวมสินทรัพย์                               238.87    100.00    478.51    100.00    615.81    100.00    



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน)  

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)    

   สิน้สดุ 31 ธ.ค. 56   สิน้สดุ 31 ธ.ค. 57    สิน้สดุ 31 ธ.ค. 58
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงิน
กู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน                 2.04         0.85         0.88         0.18         33.28      5.40         
เจ้าหนีก้ารค้า                                           34.94      14.63      49.12      10.27      45.35      7.37         
เจ้าหนีอ่ื้น                                                23.16      9.70         29.25      6.11         40.34      6.55         
ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 3.88         1.62         0.93         0.19         -           -           
หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 1.73         0.72         0.81         0.17         2.74         0.45         
ภาษีเงินได้ค้างจา่ย                                     -           -           -           -           -           -           
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน                                    0.40         0.17         0.39         0.08         0.81         0.13         
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน                        66.15     27.69     81.38     17.01     122.53   19.90     

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10.54      4.41         -           -           -           -           
หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 0.81         0.34         -           -           7.61         1.24         
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 0.50         0.21         0.66         0.14         0.80         0.13         
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 11.85     4.96      0.66      0.14      8.41      1.37      

รวมหนีสิ้น 78.00     32.65     82.04     17.14     130.94   21.26     

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
    ทนุจดทะเบยีน 175.00    73.26      175.00    36.57      176.75    28.70      
    ทนุที่ออกและชําระแล้ว 140.00    58.61      175.00    36.57      175.00    28.42      
ส่วนเกินมลูคา่หุ้น -           -           113.82    23.79      113.82    18.48      
ส่วนเกินทนุจากรายการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 7.49         3.14         7.49         1.57         8.19         1.33         
กําไรสะสม -           
    จดัสรร - ทนุสํารองตามกฎหมาย                     10.32      4.32         14.63      3.06         17.68      2.87         
    ยังไมจ่ดัสรร                                    3.06         1.28         84.95      17.75      167.75    27.24      
องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น              -           -           0.58         0.12         2.42         0.39         
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น                      160.87   67.35     396.47   82.86     484.87   78.74     

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น        238.87   100.00   478.51   100.00   615.81   100.00   
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน)  

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ    

     สิน้สดุ 31 ธ.ค. 56       สิน้สดุ 31 ธ.ค. 57       สิน้สดุ 31 ธ.ค. 58
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายสินค้า 608.65 100.00 734.95 100.00 740.11 100.00
ต้นทนุขายสินค้า 471.73 77.50 494.07 67.22 507.16 68.53
ก ำไรขัน้ต้น 136.92 22.50 240.88 32.78 232.95 31.47

รายได้จากการลงทนุ 0.09 0.01 0.78 0.11 1.62 0.22
กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศสทุธิ 6.25           1.03           (5.73)          (0.78)          2.55           0.34           
รายได้อ่ืน 1.04 0.17 3.08 0.42 3.24 0.44
คา่ใช้จา่ยในการขาย 39.08 6.42 50.00 6.80 48.79 6.59
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 94.93 15.60 102.15 13.90 105.49 14.25
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 10.29 1.69 86.86 11.82 86.09 11.63

ต้นทนุทางการเงิน 1.23 0.20 0.66 0.09 0.24 0.03
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 9.06 1.49 86.20 11.73 85.84 11.60

ภาษีเงินได้ 0.19 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00
ก ำไรสุทธิส ำหรับงวด 8.87 1.46 86.20 11.73 85.84 11.60

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน :
   การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยุติธรรมของเงินลงทนุเผ่ือขาย -             -             0.58           0.08           1.84           0.25           
   การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยุติธรรมของเงินลงทนุเผ่ือขาย -             -             -             -             -             -             
      ส่วนที่โอนไปกําไรหรือขาดทนุ
ภาษีเงินได้เก่ียวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -             -             -             -             -             -             
รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -          -          0.58        0.08        1.84        0.25        

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด 8.87 1.46 86.78 11.81 87.69 11.85

กําไรตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.03 0.28 0.25
จํานวนหุ้นสามญัที่ออกจําหนา่ยแล้ว (ล้านหุ้น) 280.00 350.00 350.00
มลูคา่ที่ตราไว้ (บาทตอ่หุ้น) 0.50 0.50 0.50



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน)  

งบกระแสเงนิสด    

หนว่ย : ล้านบาท
สิน้สดุ 31 ธ.ค. 56 สิน้สดุ 31 ธ.ค. 57 สิน้สดุ 31 ธ.ค. 58

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

กําไรสําหรับปี 8.87               86.20            85.84                       
รายการปรับปรุง
คา่เสื่อมราคา 19.30            17.66            14.86                       
คา่ตดัจําหนา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 0.16               0.21               1.39                         
ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย -                 -                 -                           
รายได้จากการลงทนุ (0.09)             (0.78)             (1.62)                        
ต้นทนุทางการเงิน 1.23               0.66               0.24                         
คา่เผ่ือหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 1.42               -                 0.27                         
คา่เผ่ือ (กลบัรายการ) ขาดทนุจากสินค้ามลูคา่ลดลง 6.31               1.56               (2.05)                        
คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 0.43               0.16               0.14                         
คา่ใช้จา่ยที่เกิดจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 7.49               -                 0.70                         
(กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเ่กิดขึน้จริง 0.29               (0.21)             (0.58)                        
(กําไร) ขาดทนุจากการจําหนา่ยที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 0.03               (1.45)             (1.50)                        
ขาดทนุจากการจําหนา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน -                 0.13               -                           
ภาษีเงินได้ 0.19               -                 -                           

45.63         104.14       97.71                 

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน

ลกูหนีก้ารค้า 3.36               (20.21)           16.83                       
ลกูหนีอ่ื้น 0.48               1.09               (0.57)                        
สินค้าคงเหลือ (14.31)           (16.00)           (16.10)                      
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 0.41               (1.59)             (9.88)                        
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (0.53)             (0.08)             (1.78)                        
เจ้าหนีก้ารค้า (6.97)             14.18            (3.78)                        
เจ้าหนีอ่ื้น 3.48               6.72               7.97                         
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 0.11               (0.01)             0.42                         
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 31.66            88.24            90.82                       
จา่ยภาษีเงินได้ (1.37)             -                 -                           
เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 30.29 88.24 90.82
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน)  

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)    

หนว่ย : ล้านบาท
สิน้สดุ 31 ธ.ค. 56 สิน้สดุ 31 ธ.ค. 57 สิน้สดุ 31 ธ.ค. 58

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีข้อจํากัดในการเบกิใช้ (0.04)             0.14               (35.77)                      
เงินปันผลรับ -                 -                 -                           
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย 5.81               -                 -                           
ดอกเบีย้รับ 0.09               0.40               1.90                         
เงินสดจา่ยในการซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (8.55)             (13.66)           (70.54)                      
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 11.18            1.56               1.50                         
เงินสดจา่ยในการซือ้เงินลงทนุชัว่คราว -                 (190.00)         59.27                       
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุเผ่ือขาย 27.09            -                 -                           
เงินสดจา่ยในการซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (0.59)             (0.42)             (1.69)                        
เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 34.99         (201.98)      (45.33)                

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร 0.91               (1.15)             0.52                         
จา่ยต้นทนุทางการเงิน (1.23)             (0.66)             (0.24)                        
จา่ยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท (62.40)           -                 -                           
ทรัสต์รีซีท (0.89)             -                 -                           
จา่ยชําระหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน (3.59)             (1.73)             (1.82)                        
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 40.00            148.83          -                           
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน -                 -                 -                           
ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน -                 -                 -                           
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -                 -                 -                           
ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (3.66)             (13.50)           (0.93)                        
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงนิ (30.86)        131.79       (2.47)                  

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 34.43 18.05 43.01
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นปี 14.99 49.41 67.46
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันสิน้ปี 49.41 67.46 110.47



 

 

 

 

  

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ

รายการ หนว่ย 2556 2557 2558
อตัราส่วนสภาพคล่อง
อตัราส่วนสภาพคล่อง เทา่ 2.02           4.64           3.06           
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว เทา่ 1.21           3.79           2.26           
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด เทา่ 0.41           1.20           0.89           
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า เทา่ 19.12         18.22         17.68         
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย วัน 18.83         19.75         20.36         
อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ เทา่ 192.74       102.03       49.82         
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย วัน 1.87           3.53           7.23           
อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า เทา่ 12.30         11.76         10.74         
ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย วัน 29.28         30.62         33.53         
Cash cycle วัน (8.58)          (7.34)          (5.95)          
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกําไร
อตัรากําไรขัน้ต้น % 22.50         32.78         31.47         
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน % 1.69           11.82         11.63         
อ้ตรากําไรอ่ืน % 0.01           0.11           0.22           
อตัราส่วนเงินสดตอ่การทํากําไร % 294.36       101.59       105.50       
อตัรากําไร (ขาดทน)ุ สทุธิ % 1.44           11.67         11.48         
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น % 5.41           30.93         19.48         
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 3.52           24.03         15.69         
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 27.37         111.23       70.69         
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ เทา่ 2.45           2.06           1.37           
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อตัราหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น เทา่ 0.48           0.21           0.27           
อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ เทา่ 26.74         134.70       375.64       
อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั เทา่ 0.41           0.41           1.24           
อตัราส่วนการจา่ยเงินปันผล % 353.00       -             -             
อตัราส่วนอ่ืนๆ
มลูคา่หุ้นตามบญัชีตอ่หุ้น บาท 0.57           1.13           1.39           
กําไรสทุธิตอ่หุ้น บาท 0.04           0.28           0.25           
เงินปันผลตอ่หุ้น บาท 0.12           -             -             
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น บาท 0.50           0.50           0.50           
จํานวนหุ้น หุ้น 280.00       350.00       350.00       
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กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 

ภำพรวมกำรด ำเนินงำนและปัจจัยที่ท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงส ำคัญ (Overview) 

บริษัทยงัคงด ารงนโยบายหลกัของการด าเนินงานนัน่คือ การวางรากฐานที่มัน่คง สร้างตราสนิค้าให้มีความแข็งแกร่ง 
และท าให้สินค้าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เพื่อต่อยอดในการขยายธุรกิจไปยงักลุ่มเป้าหมายหมายใหม่ๆ  อย่างต่อเนื่อง 
นอกเหนือจากกลุม่ลกูค้าในปัจจุบนั โดยบริษัทมีเป้าหมายจะเพิ่มจ านวนกลุม่ลกูค้าทัง้จากฐานลกูค้าหลกัเดิมในทวีป
ยโุรป และการขยายฐานลกูค้าไปยงัภมูิภาคอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นกลุม่ที่มีแนวโน้มการบริโภคค่อนข้างสงู 
และประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถเพิ่มฐานลกูค้าโดย
การขยายไปยงักลุม่ลกูค้าเป้าหมายใหมใ่นทวีปเอเชียได้มากขึน้ตามกลยทุธ์และแผนการตลาดที่วางเอาไว้ ถึงแม้ว่ากลุม่
ลกูค้าหลกัของบริษัทในปัจจบุนัยงัคงอยูใ่นทวีปยโุรป ซึง่เป็นกลุม่ที่มีก าลงัซือ้มากและให้การตอบรับสนิค้าของบริษัทเป็น
อยา่งดี แตบ่ริษัทยงัคงก าหนดนโยบายในการลดความเสี่ยงของการพึ่งพิงเศรษฐกิจของประเทศในทวีปยโุรปเพียงอย่าง
เดียว โดยการตัง้เป้าหมายที่จะกระจายความเสีย่งไปยงัลกูค้าในทวีปอื่นๆ ให้มากขึน้ โดยในปี 2558 บริษัทมีรายได้จาก
การขายสนิค้าไปยงัทวีปยโุรปเทา่กบั 538.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.77 ของยอดขายรวม ซึ่งลดลงคิดเป็นร้อยละ 
4.48 เมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้จากการขายสินค้าไปยงัทวีปยโุรป จ านวน 563.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.71 
ของยอดขายรวมในปี 2557 ในขณะที่สดัส่วนการขายไปยังกลุ่มเป้าหมายในทวีปเอเชียและทวีปอเมริกาในปี 2558 
เท่ากับ 141.95 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.18 จากยอดขายรวม เพิ่มขึน้จาก 115.82 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.76 ของ
ยอดขายรวมในปี 2557 ซึง่เพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 22.56 อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากนโยบายขยายฐานลกูค้าของบริษัทไป
ยงักลุม่ลกูค้าเป้าหมายใหม่ๆ   

รายได้ของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีสาเหตหุลกัมาจากการขยายตวัของสินค้ากลุ่มซอสปรุงรสและ
น า้จิม้ ผลิตภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน และน า้ผลไม้ส าเร็จรูปซึ่งได้รับการตอบอย่างดีในตลาดเอเชีย และ
บริษัทยงัมุ่งเน้นพฒันาสินค้าสตูรใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค และแนวโน้มความ
นิยมของลกูค้า จนปัจจุบนับริษัทมีสินค้ากว่า 700 SKU ที่ขายไปทัว่โลก บริษัทยังคงเน้นการท าการตลาดร่วมกับ 
ผู้จดัจ าหนา่ยของบริษัทเพื่อเป็นการรักษาฐานลกูค้าเดิม และยงัเข้าร่วมงานแสดงสนิค้าในหลายๆ ประเทศ เพื่อหาลกูค้า
รายใหม่ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าในกลุ่มประเทศอาเซียน ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย และกลุม่ประเทศอื่นๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน และฮ่องกง เป็นต้น อีกทัง้บริษัทยงัมุ่งเน้นการควบคมุต้นทนุ
การผลิตทัง้จากการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และการพฒันาสตูรการผลิต โดยใช้วตัถุดิบใหม่ที่มีราคาต ่ากว่าวตัถดุิบ
เดิม แตย่งัคงรักษารสชาติและคณุภาพของผลติภณัฑ์ตามมาตรฐานของบริษัท 

ปัจจบุนัการผลติสนิค้าในกลุม่ผลติภณัฑ์ซอสปรุงรสและน า้จิม้ตา่งๆ อยูท่ี่ร้อยละ 106 ของก าลงัการผลิตปกติของ
บริษัท ดงันัน้ โรงงานแห่งใหม่ที่จงัหวดัระยองซึ่งคาดว่าจะเร่ิมผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 3 ของปี 2559 จะเพิ่ม
ก าลงัการผลติสนิค้าในกลุม่ดงักลา่ว เพื่อรองรับการเติบโตของยอดขาย และจะช่วยให้บริษัทสามารถควบคมุต้นทนุการ
ผลติจากการเพิ่มประสทิธิภาพการผลติได้อีกด้วย 

ปัจจยัหลกัที่สง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558 คือ สภาวะเศรษฐกิจและความผนัผวนของ
อตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศของสหภาพยโุรป ซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัท เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมาบริษัท
มีนโยบายในการก าหนดราคาขายสนิค้าในสกลุเงินยโูรเป็นหลกั จึงท าให้บริษัทได้รับผลกระทบจากการผนัผวนของสกุล



 

เงินยโูรเป็นอยา่งมาก ผู้บริหารเลง็เห็นถึงผลกระทบดงักลา่ว บริษัทจึงมีนโยบายในการก าหนดราคาสินค้าใหม่ โดยตัง้แต่
ไตรมาส 3 ปี 2558 เป็นต้นมา บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายในการก าหนดราคาสินค้าโดยก าหนดเป็นเงินสกุลเงินบาทเพิ่ม
มากขึน้ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งในปี 2558 บริษัทมีสดัสว่นรายได้เป็นสกุลเงินตรา
ตา่งประเทศ ได้แก่ สกลุเงินยโูรและสกลุเงินดอลลา่ร์สหรัฐ รวมร้อยละ 52.29 และสกลุเงินบาท เป็นสดัสว่นร้อยละ 47.71
ซึง่สดัสว่นของรายได้ที่เป็นสกลุเงินบาทสงูขึน้จากในปี 2557 ทีม่ีสดัสว่นเพียงร้อยละ 16.25 ของรายได้จากการขายสนิค้า 
ทัง้นี ้ในปี 2558 บริษัทยงัคงมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 2.55 ล้านบาท และในอนาคตบริษัทตัง้เป้าหมายการ
รักษาสดัสว่นรายได้เป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศและสกลุเงินบาทในสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนั 

อยา่งไรก็ตาม ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศยงัสง่ผลกระทบส าคญักบัรายได้ของบริษัท 
โดยอตัราแลกเปลีย่นของสกลุเงินยโูรในปี 2558 มีคา่เฉลีย่เทา่กบั 37.68 บาทตอ่ยโูร ซึง่ออ่นคา่ลงจาก 42.78 บาทตอ่ยโูร 
ในปี 2557 สง่ผลให้รายได้จากการขายสินค้าเมื่อแปลงเป็นเงินบาทจะมีมลูค่าลดลง แต่เนื่องจากกลยทุธ์ทางการตลาด
และการจดัการท่ีมีประสทิธิภาพ ท าให้ปริมาณการขายรวมในปี 2558 เพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละ 4.66 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 
2557 จึงท าให้รายได้รวมในปี 2558 ยงัคงเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง  

อตุสาหกรรมสิ่งปรุงอาหารมีการแข่งขนัของจากผู้ผลิตจ านวนมากราย ทัง้จากในประเทศและต่างประเทศที่มี
ตลาดส่งออกเดียวกับบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทประเมินว่า  ถึงแม้จะมีผู้ประกอบการจ านวนมาก แต่
เนื่องจากกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทนัน้ได้แก่ ลกูค้าในทวีปยโุรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกลุม่ที่มีระเบียบมาตรฐานที่สงู 
ผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่เข้มขวดนัน้มีไม่มากราย ประกอบกับการที่บริษัทมีการพฒันา
สินค้าและช่องทางการจัดจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทยงัคงสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขนัไว้ได้ 
นอกจากนี ้แผนการขยายตลาดไปยงักลุม่ประเทศอื่นๆ ไมว่า่จะเป็นประเทศในกลุม่อาเซยีน ฮ่องกง และจีน จะเพิ่มรายได้
ให้บริษัทอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยในปี 2558 ปริมาณการส่งออกโดยรวมของสิ่งปรุงอาหารของไทยมีมลูค่าเท่ากับ 
19,782 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 ซึง่เทา่กบั 19,077 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3.7  

ผลกำรด ำเนินงำน และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Results of Operations) 

รายได้ของบริษัทเติบโตจาก 738.81 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 747.53 ล้านบาท ในปี 2558 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
1.18 ซึง่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการขายในกลุม่ซอสปรุงรสและน า้จิม้ ผลติภณัฑ์เคร่ืองดื่ม และผลิตภณัฑ์อาหาร
ส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน โดยสามกลุม่นีม้ีปริมาณการขายรวม 9,137 ตนั สร้างรายได้รวมกนัเท่ากบั 584.75 หรือคิด
เป็นร้อยละ 78.23 ของรายได้รวม รายได้เติบโตขึน้จากการที่สหภาพยโุรปมีการน าเข้าสินค้ากลุม่ซอสปรุงรสและน า้จิม้
เพิ่มมากขึน้ ท าให้กลุม่สนิค้าดงักลา่วมีอตัราการเติบโตร้อยละ 2.08 และกลุม่ผลติภณัฑ์เคร่ืองดื่ม มีอตัราการเติบโตร้อย
ละ 22.12 โดยกลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มเป็นตลาดที่มีอตัราการขยายตวัมากที่สดุ สาเหตุหลกัมาจากน า้มะพร้าวได้รับ
ความนิยมอยา่งมากในประเทศจีน ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา อีกทัง้ยงัมีลกูค้ารายใหม่ๆ  สนใจซือ้สนิค้าในกลุม่ผลติภณัฑ์
เคร่ืองดื่มเพื่อไปจ าหนา่ยอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่เป็นไปตามกระแสการดแูลสขุภาพของผู้บริโภค  

กลุม่ผลติภณัฑ์อาหารกึ่งส าเร็จรูปมีอตัราการเติบโตที่เพิ่มขึน้เช่นกนั คือ ร้อยละ 6.33 เนื่องจากการขยายตลาดไป
ยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ท าให้มีผู้ สนใจและสั่งซือ้สินค้ากลุ่มดังกล่าวเพิ่มมากขึน้ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรายได้ลดลงคือ 
ผลิตภัณฑ์ปรุงเคร่ืองแกงและเคร่ืองประกอบอาหาร ซึ่งมียอดขายลดลงร้อยละ 22.33 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 
เนื่องจากมีผู้จดัจ าหน่ายรายหนึ่งชะลอการซือ้ผลิตภณัฑ์กลุม่ดงักลา่ว แต่บริษัทยงัคงเป้าหมายในการหาผู้จดัจ าหน่าย
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รายใหม่ๆ และช่องทางในการกระจายสินค้าเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ตลาดส่งออกที่ส าคญัของสินค้าสิ่งปรุงอาหารของ
ประเทศไทย คือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น ฟิลปิปินส์ และออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบนับริษัทยงัมีการสง่ออกไปยงัประเทศดงักลา่ว
ไมม่ากเมื่อเปรียบเทียบกบัคู่แข่งขนั ปัจจยัหนึ่งที่กดดนัการเติบโตรายได้ คือ การที่สกุลเงินยโูรอ่อนค่าลงอย่างมากในปี 
2558 ท าให้รายได้จากการขายสนิค้าเมื่อแปลงเป็นเงินบาทได้น้อยลง  

ความสามารถในการท าก าไรของบริษัทลดลงจากปี 2558 เนื่องมาจากเศรษฐกิจกลุม่ประเทศในทวีปยโุรปที่อยูใ่น
ภาวะชะลอตวั ประกอบกบัผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินสกุลบาทเมื่อเปรียบเทียบกบัสกุลเงินต่างประเทศ สง่ผลให้
แม้ว่าบริษัทจะมีปริมาณการขายสินค้าที่เพิ่มมากขึน้จากปี 2557 แต่เมื่อแปลงรายได้จากการขายเป็นสกุลเงินบาท 
ยอดขายกลบัไมไ่ด้เติบโตในอตัราเดียวกบัปริมาณการขาย อีกทัง้ต้นทนุการผลติที่สงูขึน้เนื่องจากคา่แรงที่เพิ่มขึน้จากการ
ผลิตเกินก าลงัการผลิตปกติ สง่ผลให้อตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทในปี 2558 ซึ่งเท่ากบัร้อยละ 31.47 ลดลงเล็กน้อยจาก
ร้อยละ 32.78 ในปี 2557 แตอ่ยา่งไรก็ดี นโยบายในการก าหนดราคาสนิค้าเป็นสกลุเงินบาทในสดัสว่นท่ีสงูขึน้จากในอดตี 
จะช่วยลดความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศในอนาคต ประกอบกบัโรงงานแหง่ใหมท่ี่
จะเร่ิมผลติในเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2559 จะเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้บริษัทสามารถควบคมุต้นทนุการผลติได้ดขีึน้ รวมถึงการ
ด ารงนโยบายในการพฒันาสว่นผสมในการผลติโดยใช้วตัถดุิบใหม่ๆ  ท่ีมีต้นทนุต ่ากวา่ ในขณะที่ยงัคงรักษาคณุภาพและ
รสชาติได้ในมาตรฐานเดิม และจากการจัดหาผู้จ าหน่ายวตัถุดิบรายใหม่ที่ให้ต้นทนุต ่ากว่าเดิม จะสนบัสนุนให้บริษัท
สามารถรักษาระดบัต้นทนุท่ีเหมาะสมและยงัคงมาตรฐานของสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของบริษัทไว้ได้ 

คา่ใช้จ่ายในการขายในปี 2558 ลดลงร้อยละ 2.42 จากปี 2557 โดยสาเหตเุกิดจากในระหว่างปี 2558 บริษัทได้
ยกเลิกสญัญากับนายหน้ารายหนึ่ง จึงท าให้บริษัทไม่มีค่านายหน้าจากยอดขายในระหว่างที่บริษัทยังไม่ได้แต่งตัง้
นายหน้ารายใหม ่

คา่ใช้จ่ายในการบริหารในปี 2558 เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.27 จากปี 2557 สาเหตหุลกัมาจากค่าเช่าที่เพิ่มขึน้ เนื่องจาก
พืน้ท่ีในการจดัเก็บสนิค้าไมเ่พียงพอและการขยายพืน้ท่ีเช่าอาคารเพื่อรองรับการขยายสว่นงาน คา่วสัดอุปุกรณ์ส านกังาน 
และคา่ตดัจ าหนา่ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

จากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ ซึง่สง่ผลกระทบตอ่รายได้จากการขายและอตัราก าไร
ขัน้ต้นของบริษัทตามที่กลา่วมาแล้วข้างต้น จึงท าให้อตัราก าไรจากการด าเนินงานและอัตราก าไรสทุธิของบริษัทลดลง
จากร้อยละ 11.82 และ 11.67 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 11.63 และ 11.48 ในปี 2558 ตามล าดบั 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2558 เท่ากบั 19.48 ซึ่งลดลงจาก 30.93 ในปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีสว่นของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่มสงูขึน้จากก าไรสทุธิในงวดก่อนหน้า และบริษัทส ารองเงินบางสว่นเพื่อใช้ในการลงทนุก่อสร้างโรงงานแห่ง
ใหมเ่พื่อเพิ่มก าลงัการผลติให้รองรับกบัการเติมโตของยอดขายอยา่งตอ่เนื่อง แตอ่ยา่งไรก็ดี อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นใน
ระดบัดงักลา่วใกล้เคียงกบับริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนักบับริษัท 

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรสนิทรัพย์ 

สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จาก 478.51 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 615.81 ล้านบาท ในปี 2558 โดยบริษัทได้ใช้เงินทนุ
จากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกในการสร้างโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งในระหว่างปี 2558 มี
การลงทนุไปแล้วจ านวน 117.15 ล้านบาท และมีเงินสดเหลอืจ านวน 110.47 ล้านบาท เพื่อใช้ส าหรับลงทนุสร้างโรงงาน



 

แหง่ที่ 2 ให้แล้วเสร็จ และใช้เป็นทนุหมนุเวียน ประกอบกบัรายได้จากการขายสินค้าที่เพิ่มขึน้ ท าให้บริษัทมีสภาพคลอ่ง
และฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง อตัราสว่นหมนุเวียนของลกูหนีก้ารค้าเฉลีย่ในปี 2558 เทา่กบั 17.68 และระยะเวลาการเก็บ
หนีเ้ฉลี่ย 20.36 วนั ซึ่งต ่ากว่าเครดิตเทอมส าหรับลูกค้าต่างประเทศที่ 0 - 45 วนั และลูกค้าภายในประเทศที่ 60 วัน 
บริษัทมีนโยบายการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรับลกูค้าที่ค้างช าาระ 6 - 9 เดือน ในอตัราร้อยละ 50 ค้างช าระ 9 - 12 
เดือน ในอตัราร้อยละ 75 และมากกว่า 12 เดือนในอตัราร้อยละ 100 โดยในปี 2558 บริษัทมีค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
เทา่กบั 2.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.94 ของลกูหนีก้ารค้ารวม โดยลกูหนีท้ี่ถกูตัง้ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดงักลา่ว
เป็นลกูค้ารายเดิมที่ค้างช าระตัง้แต่ปลายปี 2553 และบริษัทยงัคงติดตามทวงหนีอ้ยู่ แต่ไม่ได้ด าเนินการฟ้องร้อง 
เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่คา่ใช้จ่ายในการด าเนินคดีไมคุ่้มกบัมลูหนีท้ี่จะได้รับช าระ  

สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้จาก 60.73 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 78.88 ล้านบาท ในปี 2558 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของ
สนิค้าส าเร็จรูป และวตัถดุิบและวสัดหุีบหอ่ สาเหตขุองการเพิ่มขึน้ดงักลา่วเกิดจากค าสัง่ซือ้สินค้าที่เพิ่มมากขึน้ และเมื่อ
ผลิตเสร็จแล้ว สินค้าจะถูกสง่ออกไปให้ลกูค้าในช่วงเวลาอนัสัน้ ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 7.23 วนั  
คา่เผ่ือสนิค้ามลูคา่ลดลงเท่ากบั 3.85 ล้านบาท ในปี 2558 เทียบกบัปี 2557 ซึง่เทา่กบั 5.90 ล้านบาท  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ลดลง เนื่องจากการลงทนุก่อสร้างอาคาร และซือ้เคร่ืองจกัรเพื่อรองรับการขยาย
ก าลงัผลิตในโรงงานใหม่ที่คาดว่าจะเร่ิมผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ในไตรมาส 3 ปี 2559 จ านวนรวม 117.15 ล้านบาท แต่
โรงงานดงักลา่วยงัก่อสร้างไมแ่ล้วเสร็จ ผลการด าเนินงานในปี 2558 ทัง้หมดจึงมาจากก าลงัการผลิตของโรงงานปัจจุบนั 
จึงสง่ผลให้อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ในปี 2558 ลดลงเหลอืเพียงเทา่กบั ร้อยละ 15.69  

ส าหรับเจ้าหนีก้ารค้า ลดลงจาก 49.12 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 45.35 ล้านบาท ในปี 2558 โดยบริษัทได้รับ
เครดิตเทอมจากเจ้าหนีก้ารค้าในประเทศอยูร่ะหวา่ง 7 วนั (ของสด) - 120 วนั และเจ้าหนีก้ารค้าต่างประเทศอยู่ระหว่าง 
30 วนั ระยะเวลาในการช าระหนีเ้ฉลีย่เทา่กบั 33.53 วนั ซึง่บริษัทได้รับช าระหนีจ้ากลกูค้าในระยะเวลาที่สัน้กว่าการจ่าย
ช าระหนีใ้ห้กบัเจ้าหนีก้ารค้า 

สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงนิทุนของบริษัท 

บริษัทมีสภาพคลอ่งทัง้จากการบริหารลกูหนีก้ารค้าและเจ้าหนีก้ารค้าได้อยา่งมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีคู่ค้าใน
ต่างประเทศที่น่าเช่ือถือซึ่งช าระค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่ก าหนด และมีอ านาจในการต่อรองกับเจ้าหนีม้ากขึน้ตาม
ปริมาณการสัง่ซือ้ที่มากขึน้  จึงสง่ผลให้ระยะเวลาในการช าระหนีใ้ห้เจ้าหนีย้าวกวา่ระยะเวลาที่บริษัทได้รับช าระคา่สนิค้า
จากลกูค้า บริษัทจึงไมม่ีความจ าเป็นต้องส ารองเงินสดในปริมาณมาก อยา่งไรก็ตาม เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด
เพิ่มขึน้จาก 67.46 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 110.47 ล้านบาท ในปี 2558 ในสว่นของหนีส้นิเพิ่มขึน้จาก 82.04 ล้านบาท
ในปี 2557 เป็น 130.94 ล้านบาท ในปี 2558 ซึ่งเพิ่มขึน้จากการรายการกู้ ยืมเงินระยะสัน้เพื่อซือ้เคร่ืองจักรจาก
ต่างประเทศ และสว่นหนึ่งเป็นเจ้าหนีท้ี่เกิดจากการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ และกิจกรรมสง่เสริมการขาย เช่น สว่นลด
การค้าและค่านายหน้าค้างจ่าย เป็นต้น อตัราสว่นสภาพคลอ่งลดลงจาก 4.64 เท่าในปี 2557 เป็น 3.06 เท่าในปี 2558 
อตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุเพิ่มขึน้จาก 0.21 เท่า ในปี 2557 เป็น 0.27 เท่า ในปี 2558 ความสามารถในการช าระดอกเบีย้
เพิ่มขึน้จาก 134.70 เทา่ ในปี 2557 เป็น 375.64 เทา่ในปี 2558 เนื่องจากมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานเพิ่มมากขึน้
จากการบริหารที่มีประสทิธิภาพ และภาระการจ่ายดอกเบีย้ของบริษัทลดลง 
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ปัจจัยที่จะมีผลต่อฐำนะกำรเงนิหรือกำรด ำเนินงำนในอนำคต (Forward Looking) 

บริษัทจะสามารถรักษาการเติบโตของยอดขายและระดบัอตัราก าไรขัน้ต้นได้ หากบริษัทมีก าลงัการผลิตที่เพียงพอ 
ที่จะรองรับการขยายตลาดของบริษัท ดงันัน้ การเร่ิมด าเนินการในเชิงพาณิชย์ของโรงงานแห่งใหม่ในไตรมาส 3 ปี 2559 
จึงเป็นสว่นส าคญัที่จะสนบัสนุนแผนการขยายตลาดไปยงักลุม่ลกูค้าใหม่ๆ ซึ่งนอกจากจะสง่ผลต่อยอดขายของบริษัท
อยา่งมีนยัส าคญัแล้ว โรงงานดงักลา่วจะช่วยเพิ่มประสทิธิภาพการผลิตและลดต้นทนุการผลิตสินค้าลง โดยในระยะแรก
โรงงานดงักลา่วจะผลิตสินค้าในกลุม่ซอสปรุงรสและน า้จิม้ต่างๆ มีก าลงัการผลิตปกติได้ถึงประมาณ 14,750 ตนั/ปี ซึ่ง 
สงูกวา่ก าลงัการผลติในปัจจบุนัมากกวา่เทา่ตวั จากโรงงานเดิมซึ่งก าลงัการผลิตสินค้ากลุม่นีเ้ท่ากบั 7,399 ตนั/ปี แม้ว่า
บริษัทจะมีการขายสินค้าไปต่างประเทศเกือบทัง้หมด แต่เนื่องจากนโยบายในการก าหนดราคาสินค้าเป็นสกุลเงินตรา
ตา่งประเทศและสกลุเงินบาทในสดัสว่นท่ีใกล้เคียงกนั จะช่วยลดความเสีย่งจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่ง
เกิดจากการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้ในระดับนึง นอกจากนี ้บริษัทยังคงด าเนินงานตามกลยุทธ์และ
แผนการตลาดที่วางไว้ โดยการรุกตลาดอื่นๆ นอกเหนือจากทวีปยุโรป ไม่ว่าจะเป็นทวีปเอเชียและทวีปอเมริกา เพื่อลด
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเศรษฐกิจของทวีปใดทวีปหนึ่ง อีกทัง้การพฒันาสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคก็เป็นอีกปัจจยัหนึง่ที่จะสง่ผลให้บริษัทมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ ด จ ากัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
โดยเลอืกใช้นโยบายการบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณ
การที่ดีที่สดุในการจัดท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ส าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มรีะบบบริหารความเสีย่ง รวมทัง้จดัให้มีและด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคมุภายในท่ี
เหมาะสมและมีประสทิธิผล เพื่อให้มัน่ใจอยา่งมีเหตผุลวา่ ข้อมลูทางบญัชีมีความถกูต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะด ารง
รักษาไว้ซึง่ทรัพย์สนิ ตลอดจนเพื่อป้องกนัไมใ่ห้เกิดการทจุริตหรือการด าเนินการท่ีผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 5 ท่าน 
เพื่อท าหน้าที่สอบทานนโยบายการบญัชีและคณุภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคมุภายใน การ
ตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการระหว่างกนั โดยความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2558 ซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ าปีแล้ว 

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดย นางสาวบงกช อ ่าเสง่ียม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3684 สงักดั
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ในการตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสาร
ตา่งๆ เพื่อให้ผู้สอบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผู้สอบ
บญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและ
สามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลได้ว่า งบการเงินของบริษัท เอ็กโซติคฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558 มีความถกูต้องตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบตัิถกูต้องตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 

 

 
 นายบรรพต หงษ์ทอง 

 ประธานคณะกรรมการบริษัท 

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ 

รำยกำรระหว่ำงกัน 
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คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ 
จ านวน 5 ทา่น ได้แก่ นายกิตติศกัดิ์  เบญจฤทธ์ิ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นายประกิจ ประจนปัจจนึก นาย
บุญนริศร์ สวุรรณพูล  นายสุดใจ นิโลดม  และนายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบตาม  
กฎบตัรที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท  

ในระหว่างปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้สิน้ 4 ครัง้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้เข้าร่วม
ประชมุครบทกุครัง้ โดยในการประชมุแตล่ะครัง้มีการหารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีในเร่ือง
ที่เก่ียวข้อง ซึง่สรุปสาระส าคญัของการปฏิบตัิหน้าที่ได้ ดงันี ้

1.  กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ: คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2558 
รวมทัง้การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชี 
ตลอดจนได้หารือร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชีเพื่อพิจารณาถึงนโยบายการบญัชีที่ส าคญั การประมาณการ
และการใช้ดลุยพินิจตา่งๆ ในการจดัท างบการเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ร่วมประชุมกบัผู้สอบบญัชี
โดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย เพื่อหารือเก่ียวกับแผนการสอบบญัชีประจ าปี ความมีประสิทธิผลของระบบ  
การควบคมุภายในท่ีจ าเป็นในการจดัท างบการเงิน รวมทัง้ปัญหาหรืออปุสรรคในการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้สอบบญัชี 

2.  กำรสอบทำนประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน: คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบ
การควบคมุภายในร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชี โดยพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจาก  
ผู้ตรวจสอบภายใน รายงานข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะจากการทดสอบการควบคมุโดยผู้สอบบญัชี และสอบทานผล
การประเมินระบบการควบคมุภายในตามแนวทางที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุซึง่จดัท าโดยฝ่ายบริหาร 

3.  กำรตรวจสอบภำยใน: คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภายในซึ่ง
เป็นบุคคลภายนอก และได้พิจารณาอนุมตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2558 นอกจากนี ้ยงัได้สอบทาน 
ผลการตรวจสอบภายในและติดตามความคืบหน้าของการด าเนินงานเป็นประจ าทกุไตรมาส 

4.  กำรสอบทำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี: คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตัิงานตามระบบที่ก าหนดไว้ 
การด าเนินธุรกิจของบริษัทมีการปฎิบตัิตามกฏหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะเร่ืองรายการ
ที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทมีการด าเนินการตามเง่ือนไข
ทางธุรกิจปกติ มีความสมเหตสุมผล และเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูดงักลา่วให้ถกูต้อง
และครบถ้วน 

5.  กำรพิจำรณำแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2558: คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้
บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี

รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 



 

 

โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชีนัน้ 
รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรท่ีได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบญัชีของบริษัท จึงได้เสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2558 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้สอบทานความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบญัชีในการให้บริการงานสอบบญัชีและงานบริการอื่นที่มิใช่การสอบบญัชี เพื่อให้มัน่ใจว่าความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบญัชีจะไมถ่กูบัน่ทอน 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมดัระวงั รอบคอบ มีความ
เป็นอิสระอยา่งเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีสว่นได้สว่นเสียอย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงาน
ข้อมูลทางการเงินของบริษัทมีความถูกต้องตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายการที่  
เก่ียวโยงกนัมีความสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัท มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและ
เช่ือถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบตัิงานที่สอดคล้องตามระบบการก ากับดูแล
กิจการท่ีดี มีการปฎิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนดและข้อผกูพนัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 
 

 

 

  นายกิตติศกัดิ์  เบญจฤทธ์ิ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  26 กมุภาพนัธ์ 2559  
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เสนอ  ผู้ ถือหุ้นบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ ด จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้นและงบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตซุึง่ประกอบด้วยสรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญัและเร่ืองอื่น ๆ  

ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารต่องบการเงิน 
ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบในการจดัท าและการน าเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชี 
ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ซึ่งก าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบตัิตามข้อก าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึง
วางแผนและปฏิบตัิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดั
ตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลกัฐานการสอบบญัชีเก่ียวกบัจ านวนเงินและการเปิดเผย
ข้อมลูในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบท่ีเลอืกใช้ขึน้อยู่กบัดลุยพินิจของผู้สอบบญัชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจาก
การแสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ในการ
ประเมินความเสีย่งดงักลา่ว ผู้สอบบญัชีพิจารณาการควบคมุภายในท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัท าและการน าเสนองบการเงิน
โดยถกูต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงค์ใน
การแสดงความเห็นตอ่ประสทิธิผลของการควบคมุภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสม
ของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีที่จดัท าขึน้โดยผู้บริหาร รวมทัง้การ
ประเมินการน าเสนองบการเงินโดยรวม 
ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสดส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
 

(บงกช อ ่าเสง่ียม) 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
เลขทะเบียน 3684 

บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
26 กมุภาพนัธ์ 2559 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

งบกำรเงนิ 

 
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2558 2557

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด 5 110,470,160      67,464,389         
เงินลงทนุชัว่คราว 6 133,155,620      190,579,471      
ลกูหนีก้ารค้า 7 33,477,230         50,228,613         
ลกูหนีอ่ื้น 8 4,729,885           4,443,389           
สินค้าคงเหลือ 9 78,881,910         60,727,289         
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 13,831,171         3,953,690           
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนที่ถือไว้เพ่ือขาย 11 -                       -
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 374,545,976    377,396,841    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีข้อจํากัดในการเบกิใช้ 10 38,115,646         2,350,573           
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 11 193,603,703      91,307,757         
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 12 7,276,152           6,970,391           
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 13 - -
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน 2,265,750           486,951              
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 241,261,251    101,115,672    

รวมสินทรัพย์ 615,807,227    478,512,513    

31 ธันวำคม

(บาท)
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2558 2557

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 
    จากสถาบนัการเงิน 14 33,282,100           884,057                
เจ้าหนีก้ารค้า 15 45,354,370           49,122,789           
เจ้าหนีอ่ื้น 16 40,344,889           29,254,127           
สว่นของเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
    ทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 14 - 930,323                
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงินทีถ่ึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี 14 2,744,767             804,638                
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 807,923                386,353                
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 122,534,049       81,382,287         

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน 14 7,609,013             -
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 797,657                655,495                
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 8,406,670          655,495            

รวมหนีสิ้น 130,940,719       82,037,782         

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 18
     ทนุจดทะเบียน 176,750,000         175,000,000         

     ทนุทีอ่อกและชําระแล้ว 175,000,000         175,000,000         
สว่นเกินมลูคา่หุ้น 113,824,900         113,824,900         
สว่นเกินทนุจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 19 8,191,588             7,486,677             
กําไรสะสม 
    จัดสรรแล้ว
      ทนุสํารองตามกฎหมาย 20 17,675,000           14,633,089           
    ยงัไมไ่ด้จัดสรร 167,751,269         84,950,593           
องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น 2,423,751             579,472                
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 484,866,508       396,474,731       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 615,807,227       478,512,513       

31 ธันวาคม

(บาท)



 

 

 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน) 
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ

หมายเหตุ 2558 2557

รายได้
รายได้จากการขายสินค้า 28 740,111,900 734,952,085 
รายได้จากการลงทนุ 1,618,566 778,253 
กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศสทุธิ 2,552,122 -
รายได้อ่ืน 3,242,804 3,081,381 
รวมรำยได้ 747,525,392 738,811,719 

ค่าใช้จ่าย 
ต้นทนุขายสินค้า 9 507,164,564 494,072,564 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 22 48,788,658 50,006,810 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 23 105,487,162 102,150,388 
ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศสทุธิ - 5,730,283 
ต้นทนุทางการเงิน 26 242,421 655,758 
รวมค่ำใช้จ่ำย 661,682,805 652,615,803 

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 85,842,587 86,195,916 
ภาษีเงินได้ 27 - -
ก ำไรส ำหรับปี 85,842,587 86,195,916 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน
รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน
การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยุติธรรมสทุธิของเงินลงทนุเผ่ือขาย 1,844,279                579,472                   
รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจำกภำษี 1,844,279            579,472              

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี 87,686,866 86,775,388 

ก ำไรต่อหุ้น (บาท) 29
กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐาน 0.25 0.28 

กําไรตอ่หุ้นปรับลด 0.25 0.28 

(บาท)

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

องค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของผู้ถอืหุ้น
ผลต่ำงจำกกำร

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน เปล่ียนแปลง

ที่ออกและ ส่วนเกิน จำกกำรจ่ำยโดยใช้ ทุนส ำรอง ยงัไม่ได้ ในมูลค่ำยุติธรรมของ รวมส่วนของ
หมายเหตุ ช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ ตำมกฎหมำย จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขำย ผู้ถอืหุ้น

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557 140,000,000 - 7,486,677 10,323,293 3,064,473 - 160,874,443 

รำยกำรกับผู้ถอืหุ้นที่บนัทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น
    เงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้น

    เพ่ิมหุ้นสามญั 18 35,000,000 113,824,900         - - - - 148,824,900 
รวมรำยกำรกับผู้ถอืหุ้นที่บนัทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น 35,000,000 113,824,900 - - - - 148,824,900 

ก ำไรเบด็เสร็จส ำหรับปี

     กําไรหรือขาดทนุ - - - - 86,195,916 - 86,195,916 
     กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - - - - - 579,472 579,472 
รวมก ำไรเบด็เสร็จส ำหรับปี - - - - 86,195,916 579,472 86,775,388 

โอนไปทนุสํารองตามกฎหมาย 20 - - - 4,309,796 (4,309,796) - -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 175,000,000 113,824,900 7,486,677 14,633,089 84,950,593 579,472 396,474,731 

ก ำไรสะสม

(บาท)



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน) 
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น

องค์ประกอบอ่ืน

ของส่วนของผู้ถอืหุ้น
ผลต่ำงจำกกำร

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุน เปล่ียนแปลง
ที่ออกและ ส่วนเกิน จำกกำรจ่ำยโดยใช้ ทุนส ำรอง ยังไม่ได้ ในมูลค่ำยุติธรรมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช ำระแล้ว มูลค่ำหุ้น หุ้นเป็นเกณฑ์ ตำมกฎหมำย จัดสรร เงนิลงทุนเผื่อขำย ผู้ถอืหุ้น

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558 175,000,000 113,824,900 7,486,677 14,633,089 84,950,593 579,472             396,474,731 

รำยกำรกับผู้ถอืหุ้นที่บนัทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น
    เงนิทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้น
    การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 19 - - 704,911                 - - - 704,911 
    เงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท
รวมรำยกำรกับผู้ถอืหุ้นที่บนัทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถอืหุ้น - - 704,911             - - - 704,911 

ก ำไรเบด็เสร็จส ำหรับปี

     กําไรหรือขาดทนุ - - - - 85,842,587           - 85,842,587 
     กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน - - - - - 1,844,279              1,844,279 
รวมก ำไรเบด็เสร็จส ำหรับปี - - - - 85,842,587 1,844,279 87,686,866 

โอนไปทนุสํารองตามกฎหมาย 20 - - - 3,041,911 (3,041,911) - -
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 175,000,000 113,824,900 8,191,588 17,675,000 167,751,269 2,423,751 484,866,508 

(บาท)

ก ำไรสะสม
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน) 
งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2558 2557

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
กําไรสําหรับปี 85,842,587 86,195,916 
รายการปรับปรุง
คา่เสื่อมราคา 11 14,857,138 17,660,223
คา่ตดัจําหนา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 12 1,386,247 205,717
รายได้จากการลงทนุ (1,618,566) (778,253)
ต้นทนุทางการเงิน 26 242,421 655,758
คา่เผ่ือหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู 270,630             -
(กลบัรายการ) คา่เผ่ือผลขาดทนุจากสินค้ามลูคา่ลดลง 9 (2,050,424) 1,563,410 
คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 17 142,162 159,447 
คา่ใช้จา่ยที่เกิดจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 19 704,911             -
กําไรจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเ่กิดขึน้จริง (578,498) (209,022)
กําไรจากการจําหนา่ยที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (1,495,326) (1,444,611)
ขาดทนุจากการจําหนา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - 139,072 

97,703,282 104,147,657 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลกูหนีก้ารค้า 16,830,792 (20,209,123)      
ลกูหนีอ่ื้น -572,995 1,085,580          
สินค้าคงเหลือ -16,104,198 (16,003,028)      
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน -9,877,481 (1,585,895)         
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (1,778,799)         (83,780)              
เจ้าหนีก้ารค้า (3,775,773)         14,185,748        
เจ้าหนีอ่ื้น 7,970,859          6,717,688          
หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 421,570             (12,492)              
จา่ยภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน - -
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 90,817,257        88,242,355        
จา่ยภาษีเงินได้ - -
เงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 90,817,257 88,242,355 

(บาท)

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รำยกำรที่ไม่ใช่เงนิสด 

ในปี 2558 บริษัทได้ซือ้อาคารและอปุกรณ์ในราคาทนุรวมจ านวนเงิน 117.2 ล้านบาท (2557: 13.7 ล้านบาท) ซึง่ในจ านวนนี ้
บริษัทจดัซือ้โดยเงินสดจ านวนเงินรวม 70.5 ล้านบาท (2557: 13.7 ล้านบาท) โดยคงค้างเป็นเจ้าหนีค้่าซือ้เคร่ืองจกัรและ
อปุกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 จ านวนเงิน 46.7 ล้านบาท และไม่มีคงค้างเป็นเจ้าหนีค้่าซือ้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ณ 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557  

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน) 

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2558 2557

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีข้อจํากัดในการเบกิใช้ลดลง (เพ่ิมขึน้) (35,765,073)      135,559             
เงินปันผลรับ -
ดอกเบีย้รับ 1,895,242          397,088             
เงินสดจา่ยในการซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (70,537,146)      (13,655,524)      
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 1,495,327          1,560,748          
เงินลงทนุชัว่คราวลดลง (เพ่ิมขึน้) 6 59,268,130        (190,000,000)    
เงินสดจา่ยในการซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (1,692,007)         (417,700)            
ขายสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน - -
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (45,335,527) (201,979,829)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
จา่ยต้นทนุทางการเงิน 26 (242,421)            (655,758)            
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้
   จากสถาบนัการเงินเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 518,643             (1,159,105)         
เงินสดจา่ยคืนหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน (1,821,858)         (1,729,973)         
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน -
เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน -
เงินสดรับจากเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -
เงินสดจา่ยคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (930,323)            (13,492,342)      
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั - 148,824,900     
เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหำเงนิ (2,475,959) 131,787,722 

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึน้สุทธิ 43,005,771 18,050,248 

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม 67,464,389 49,414,141 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 5 110,470,160 67,464,389 

(บาท)

ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
1  ข้อมลูทัว่ไป 
2  เกณฑ์การจดัท างบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีที่ส าคญั 
4  บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
5  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
6  เงินลงทนุชัว่คราว 
7  ลกูหนีก้ารค้า 
8  ลกูหนีอ้ื่น 
9  สนิค้าคงเหลอื  
10  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีข้อจ ากดัในการเบิกใช้ 
11  ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
12  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 
13  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
14  หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
15  เจ้าหนีก้ารค้า 
16  เจ้าหนีอ้ื่น 
17  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
18  ทนุเรือนหุ้น 
19  การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
20  ส ารอง 
21  สว่นงานด าเนินงาน 
22  คา่ใช้จ่ายในการขาย 
23  คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 
24  คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ของพนกังาน 
25  คา่ใช้จ่ายตามลกัษณะ  
26  ต้นทนุทางการเงิน 
27  ภาษีเงินได้ 
28  สทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุ 
29  ก าไรตอ่หุ้น 
30  เคร่ืองมือทางการเงิน 
31  ภาระผกูพนักบับคุคลหรือกิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 
32  เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 
33  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไมไ่ด้ใช้ 
 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 

 



 

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงินได้รับอนมุตัิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 

1 ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ ด จ ากดั (มหาชน)  “บริษัท”  เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมีที่อยูจ่ดทะเบียนไว้ดงันี ้ 
ส านกังานใหญ่  : เลขที่ 49/42 หมู ่5 ต าบลทุง่สขุลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ  
ส านกังานสาขา :  เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชัน้ที่ 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 
ส านกังานสาขา :  เลขที่ 7/474 หมูท่ี่ 6 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 

บริษัทจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในเดือนสงิหาคม 2557 

ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ได้แก่ กลุม่ครอบครัวจนัทรัช ซึง่ถือหุ้นในบริษัทรวมร้อยละ 62.5 

บริษัทด าเนินธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลิตและสง่ออกซอสปรุงรส น า้จิม้ปรุงรส น า้ผลไม้ เคร่ืองกระป๋อง รวมถึงผลิตภณัฑ์
จากพืชผกัผลไม้ 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิ  

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัต ิ

งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่ประกาศใช้โดย
สภาวิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้อง 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตร่อบ
ระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 ในเบือ้งต้นการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมน่ัน้ มีผลให้เกิดการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชีของบริษัทในบางเร่ือง  การ
เปลีย่นแปลงนีไ้มม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงิน 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่น ๆ ซึ่งมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือ
หลงัวนัที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการน ามาใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินนี ้มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตขุ้อ 33 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า  

งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้โดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทกึตามราคาทนุเดิม ยกเว้นรายการดงัตอ่ไปนีท้ี่ใช้ทางเลอืกใน
การวดัมลูคา่ในแตล่ะรอบระยะเวลารายงาน 
รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า 
สนิทรัพย์ทางการเงินเผ่ือขาย มลูคา่ยตุิธรรม 
หนีส้นิของการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ มลูคา่ยตุิธรรม 
หนีส้นิผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สทุธิ มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชน์

ที่ก าหนดไว้ ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตขุ้อ 17 
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(ค) สกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงนิ   

งบการเงินนีจ้ดัท าและแสดงหนว่ยเงินตราเป็นเงินบาทซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษัท ข้อมลู
ทางการเงินทัง้หมดมีการปัดเศษในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเว้นที่ระบุ
ไว้เป็นอยา่งอื่น 

(ง) การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ   

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ  
การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบัญชีและการ
รายงานจ านวนเงินที่เก่ียวกับ สินทรัพย์ หนีส้ิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึน้จริงอาจแตกต่างจาก 
ที่ประมาณไว้ 

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง  การปรับ
ประมาณการทางบญัชีจะบนัทกึโดยวิธีเปลีย่นทนัทีเป็นต้นไป 

ข้อสมมติฐานและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 

ข้อมูลเก่ียวกบัความไม่แน่นอนของการประมาณการที่ส าคญัซึ่งมีความเสี่ยงอย่างมีนยัส าคญัที่เป็นเหตใุห้
ต้องมีการปรับปรุงจ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ซึง่ประกอบด้วยหมายเหตปุระกอบงบการเงินตอ่ไปนี ้

หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3 (ต) ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 17 การวดัมลูคา่ของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 19 การวดัมลูคา่ของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 30 การตีมลูคา่ของเคร่ืองมือทางการเงิน 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทหลายข้อก าหนดให้มีการวดัมลูค่ายตุิธรรม ทัง้สินทรัพย์
และหนีส้นิทางการเงินและไมใ่ช่ทางการเงิน 

บริษัทก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม  กรอบแนวคิดนีร้วมถึงกลุ่ม 
ผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่า
ยตุิธรรมระดบั 3 และรายงานโดยตรงตอ่ผู้บริหารสงูสดุทางด้านการเงิน  

กลุม่ผู้ประเมินมลูคา่มีการทบทวนข้อมลูที่ไมส่ามารถสงัเกตได้ และปรับปรุงการวดัมลูค่าที่มีนยัส าคญัอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใช้ข้อมลูจากบคุคลที่สามเพื่อวดัมลูคา่ยตุิธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตัง้ราคา 
กลุม่ผู้ประเมินได้ประเมินหลกัฐานท่ีได้มาจากบคุคลที่สามทีส่นบัสนนุข้อสรุปเก่ียวกบัการวดัมลูคา่รวมถึงการ
จดัระดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรมวา่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  

ประเด็นปัญหาของการวดัมลูคา่ที่มีนยัส าคญัจะถกูรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

เมื่อวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ บริษัทได้ใช้ข้อมลูที่สามารถสงัเกตได้ให้มากที่สดุเท่าที่จะท าได้
มลูคา่ยตุิธรรมเหลา่นีถ้กูจดัประเภทในแตล่ะล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรมตามข้อมลูที่ใช้ในการประเมินมลูค่า 
ดงันี ้ 
 ข้อมลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลอ่งส าหรับสินทรัพย์หรือ

หนีส้นิอยา่งเดียวกนั 



 

 

 ข้อมลูระดบั 2  เป็นข้อมลูอื่นที่สงัเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) 
ส าหรับสนิทรัพย์นัน้หรือหนีส้นินัน้นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นข้อมลูระดบั 1 

 ข้อมลูระดบั 3  เป็นข้อมลูส าหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิท่ีไมไ่ด้มาจากข้อมลูที่สงัเกตได้ (ข้อมลูที่ไม่สามารถ
สงัเกตได้) 

หากข้อมลูที่น ามาใช้ในการวดัมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ินถกูจดัประเภทล าดบัชัน้ของมลูค่ายตุิธรรม 
ที่แตกตา่งกนั การวดัมลูคา่ยตุิธรรมโดยรวมจะถกูจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชัน้ของมลูคา่
ยตุิธรรมของข้อมลูที่อยูใ่นระดบัต ่าสดุทีม่ีนยัส าคญัส าหรับการวดัมลูคา่ยตุิธรรมโดยรวม 
บริษัทรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึน้ 
ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัข้อสมมติฐานท่ีใช้ในการวดัมลูคา่ยตุิธรรม อยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ดงัตอ่ไปนี ้

 หมายเหตขุ้อ  19    การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
 หมายเหตขุ้อ  30  เคร่ืองมือทางการเงิน 

3 นโยบำยกำรบัญชทีี่ส ำคัญ 

นโยบายการบญัชีที่น าเสนอดงัตอ่ไปนีไ้ด้ถือปฏิบตัิโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทกุรอบระยะเวลาที่รายงาน  

(ก) เงนิตราต่างประเทศ  

รายการบญัชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน  โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพย์และหนีส้ินที่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ใน
การด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้   

สินทรัพย์และหนีส้ินที่ไม่เป็นตวัเงินซึ่งเกิดจากรายการบญัชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบนัทึกตามเกณฑ์
ราคาทนุเดิม แปลงคา่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นที่เกิดขึน้จากการแปลงคา่ ให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทนุในงวดบญัชีนัน้ 

(ข) เคร่ืองมือทางการเงนิที่เป็นตราสารอนุพันธ์ 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนพุนัธ์ได้ถกูน ามาใช้เพื่อจดัการความเสีย่งที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสาร
อนพุนัธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม ตราสารอนพุนัธ์ที่ไม่เข้าเง่ือนไข การก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือป้องกัน
ความเสีย่งถือเป็นรายการเพื่อค้า 

(ค) การป้องกันความเสี่ยง 

การป้องกนัความเสีย่งจากรายการทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศทีจ่ะมีในอนาคต 

ก าไรหรือขาดทุนจากสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ที่ถูกใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่คาดว่าจะเกิดขึน้ในอนาคต จะถกูบนัทึกรอไว้ในบญัชีจนกว่ารายการที่
คาดไว้เกิดขึน้  



110 
(ง) เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด และยอดเงินฝากธนาคาร
ประเภทเผ่ือเรียก และเงินลงทนุระยะสัน้ที่มีสภาพคลอ่งสงู เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึ่งจะต้องช าระคืนเมื่อ
ทวงถามถือเป็นสว่นหนึง่ของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

(จ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีห้กัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูประเมินโดยการวิเคราะห์ประวตัิการช าระหนี ้และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหนี ้
ในอนาคตของลกูค้า ลกูหนีจ้ะถกูตดัจ าหนา่ยบญัชีเมื่อทราบวา่เป็นหนีส้ญู 

(ฉ) สินค้าคงเหลือ 

สนิค้าคงเหลอืแสดงในราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิที่จะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต ่ากวา่ 

ต้นทนุของสนิค้าค านวณโดยใช้วธีิเข้าก่อน ออกก่อน ต้นทนุสนิค้าประกอบด้วยต้นทนุท่ีซือ้ ต้นทนุแปลงสภาพ
หรือต้นทนุอื่นเพื่อให้สนิค้าอยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจบุนั ในกรณีของสนิค้าส าเร็จรูปและสนิค้าระหวา่งผลติ
ที่ผลติเอง ต้นทนุสนิค้ารวมการปันสว่นของคา่โสหุ้ยการผลติอยา่งเหมาะสม โดยค านงึถึงระดบัก าลงัการผลิต
ตามปกติ  

มลูค่าสทุธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหกัด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น
โดยประมาณในการขาย  

(ช) เงนิลงทุน 

เงินลงทนุในตราสารทนุ  

ตราสารทนุซึง่เป็นหลกัทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตัง้ใจถือไว้จนครบ
ก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทนุเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มลูค่าในครัง้แรกเงินลงทนุเผ่ือขายแสดงในมลูค่า
ยตุิธรรม และการเปลีย่นแปลงที่ไมใ่ช่ผลขาดทนุจากการด้อยคา่และผลตา่งจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการที่เป็นตวัเงิน บนัทึกโดยตรงในส่วนของผู้ ถือหุ้น สว่นผลขาดทนุจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ
แลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ เมื่อมีการตดัจ าหน่ายเงินลงทนุ จะรับรู้ผลก าไรหรือ
ขาดทนุสะสมที่เคยบนัทกึในสว่นของผู้ ถือหุ้นโดยตรงเข้าก าไรหรือขาดทนุ  

มลูคา่ยตุิธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพย์เผ่ือขายจะใช้ราคาเสนอซือ้ ณ วนัท่ีรายงาน 

การจําหน่ายเงินลงทนุ 

เมื่อมีการจ าหนา่ยเงินลงทนุ ผลตา่งระหว่างจ านวนเงินสทุธิที่ได้รับและมลูค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือ
ขาดทนุสะสมจากการตีราคาหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องที่เคยบนัทึกในสว่นของผู้ ถือหุ้น จะถกูบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทนุ 

ในกรณีที่บริษัทจ าหนา่ยบางสว่นของเงินลงทนุท่ีถืออยู ่การค านวณต้นทนุส าหรับเงินลงทนุที่จ าหน่ายไปและ
เงินลงทนุท่ียงัถืออยูใ่ช้วิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัปรับใช้กบัมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุท่ีเหลอือยูท่ัง้หมด  

(ซ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

การรบัรู้และการวดัมูลค่า 



 

 

สินทรพัย์ทีเ่ป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์แสดงด้วยราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยคา่  

ราคาทนุรวมถึงต้นทนุทางตรงที่เก่ียวข้องกบัการได้มาของสนิทรัพย์ ต้นทนุของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดหา
สินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์นัน้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์  ต้นทุนในการรือ้ถอน_ 
การขนย้าย การบรูณะสถานท่ีตัง้ของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ ยืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิ
ซอฟแวร์ ซึ่งไม่สามารถท างานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟแวร์นัน้ให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ดงักล่าวเป็น 
สว่นหนึง่ของอปุกรณ์และถือเป็นท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  

สว่นประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์แตล่ะรายการท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไมเ่ทา่กนัต้องบนัทกึ
แตล่ะสว่นประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกตา่งหากจากกนั  

ก าไรหรือขาดทนุจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสทุธิที่ได้รับจาก
การจ าหนา่ยกบัมลูคา่ตามบญัชีของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ โดยรับรู้สทุธิเป็นรายได้อื่นในก าไรหรือขาดทนุ 

สินทรพัย์ทีเ่ช่า 

การเช่าซึง่บริษัทได้รับสว่นใหญ่ของความเสีย่งและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านัน้ๆ ให้จดั
ประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยท าสญัญาเช่าการเงินบนัทึกเป็น
สนิทรัพย์ด้วยมลูคา่ยตุิธรรมหรือมลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่จ านวน
ใดจะต ่ากว่าหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ช าระจะแยกเป็นส่วนที่เป็น
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน และสว่นที่จะหกัจากหนีต้ามสญัญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบีย้แต่ละงวดเป็นอตัราคงที่
ส าหรับยอดคงเหลอืของหนีส้นิ  คา่ใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทกึโดยตรงในก าไรหรือขาดทนุ 

ตน้ทนุทีเ่กิดข้ึนในภายหลงั 

ต้นทนุในการเปลีย่นแทนสว่นประกอบจะรับรู้เป็นสว่นหนึ่งของมลูค่าตามบญัชีของรายการที่ดิน  อาคารและ
อปุกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ 
และสามารถวดัมลูคา่ต้นทนุของรายการนัน้ได้อยา่งนา่เช่ือถือ ชิน้สว่นท่ีถกูเปลีย่นแทนจะถกูตดัจ าหนา่ยตาม
มลูคา่ตามบญัชี ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในการซอ่มบ ารุงที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ที่เกิดขึน้เป็นประจ าจะรับรู้ในก าไร
หรือขาดทนุเมื่อเกิดขึน้ 

ค่าเสือ่มราคา 

ค่าเสื่อมราคาค านวณจากมลูค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอปุกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทนุของ
สนิทรัพย์หรือต้นทนุในการเปลีย่นแทนอื่น หกัด้วยมลูคา่คงเหลอืของสนิทรัพย์  

คา่เสือ่มราคาบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทนุ ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารให้ประโยชน์
โดยประมาณของสว่นประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์
แสดงได้ดงันี ้

อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 20 ปี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 5 ถึง 10 ปี 
เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้และเคร่ืองใช้ส านกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
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บริษัทไมค่ิดคา่เสือ่มราคาส าหรับท่ีดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน และสนิทรัพย์ที่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

วิธีการคิดคา่เสือ่มราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมลูค่าคงเหลือ ถกูทบทวนอย่างน้อยที่สดุทกุ
สิน้รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทซือ้มาและมีอายกุารใช้งานจ ากดั แสดงในราคาทนุหกัคา่ตัดจ าหนา่ยสะสมและ
ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ 

รายจ่ายภายหลงัการรบัรู้รายการ 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสนิทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวม
เป็นสนิทรัพย์ที่สามารถระบไุด้ที่เก่ียวข้องนัน้   

ค่าตดัจําหน่าย 

คา่ตดัจ าหนา่ยค านวณจากราคาทนุของสนิทรัพย์หรือจ านวนอื่นท่ีใช้แทนราคาทนุหกัด้วยมลูคา่คงเหลอื 

ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสนิทรัพย์นัน้ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่
มีตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเมื่อสินทรัพย์นัน้พร้อมที่จะให้ประโยชน์  ระยะเวลาที่คาดว่า
จะได้รับประโยชน์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือ 5 ปี 

วิธีการตดัจ าหนา่ย ระยะเวลาที่คาดวา่จะได้รับประโยชน์ และ มลูคา่คงเหลือ จะได้รับการทบทวนทกุสิน้รอบ
ปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

บริษัทไมค่ิดคา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยูร่ะหวา่งติดตัง้ 

(ญ) การด้อยค่า 

ยอดสินทรัพย์ตามบญัชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัที่รายงานว่ามีข้อบ่งชีเ้ร่ืองการด้อยค่าหรือไม่   
ในกรณีที่มีข้อบง่ชีจ้ะท าการประมาณมลูคา่สนิทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน ส าหรับสินทรัพย์ไม่มีตวัตนที่มีอายุ
การให้ประโยชน์ไมท่ราบแนน่อน หรือ ยงัไมพ่ร้อมใช้งาน จะประมาณมลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทกุปี ในช่วง
เวลาเดียวกนั  

ขาดทนุจากการด้อยคา่รับรู้เมื่อมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์สงูกวา่มลูคา่ที่จะได้รับคืน ขาดทนุจากการด้อยคา่
บนัทกึในก าไรหรือขาดทนุ  

เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผ่ือขาย ซึ่งได้บันทึกในส่วนของผู้ ถือหุ้น และมี
ความชดัเจนว่าสินทรัพย์ดงักลา่วมีการด้อยค่า ยอดขาดทนุซึ่งเคยบนัทึกในสว่นของผู้ ถือหุ้นจะถกูบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บันทึกในก าไรหรือ
ขาดทนุเป็นผลตา่งระหวา่งราคาทนุท่ีซือ้กบัมลูคา่ยตุิธรรมในปัจจบุนัของสนิทรัพย์ หกัขาดทนุจากการด้อยคา่
ของสนิทรัพย์ทางการเงินนัน้ๆ ซึง่เคยรับรู้แล้วในก าไรหรือขาดทนุ 

  



 

 

การคํานวณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน 

มลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส าหรับหลกัทรัพย์เผ่ือขาย ค านวณโดยอ้างอิงถึงมลูค่า
ยตุิธรรม 

มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืนของสนิทรัพย์ที่ไมใ่ช่สนิทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มลูค่าจากการใช้ของสินทรัพย์
หรือมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์หกัต้นทนุในการขายแล้วแตม่ลูคา่ใดจะสงูกวา่ ในการประเมินมลูค่าจากการ
ใช้ของสนิทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลด
ก่อนค านงึถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมลูคา่ที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความ
เสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ ส าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่นจะพิจารณา
มลูคา่ที่คาดวา่จะได้รับคืนรวมกบัหนว่ยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สนิทรัพย์นัน้เก่ียวข้องด้วย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ทางการเงินจะถกูกลบัรายการ เมื่อมลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึน้ใน
ภายหลงั และการเพิ่มขึน้นัน้สมัพนัธ์โดยตรงกบัขาดทนุจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุส าหรับ
สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีเป็นตราสารทนุท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขาย การกลบัรายการจะถกูรับรู้โดยตรง
ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

ขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถกูประเมิน ณ ทุก
วนัท่ีที่ออกรายงานวา่มีข้อบง่ชีเ้ร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทนุจากการด้อยค่าจะถกูกลบัรายการ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการค านวณมลูค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทนุจากการด้อยค่าจะถกูกลบั
รายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามลูค่าตามบญัชีภายหลงัหกัค่าเสื่อมราคาหรือ  
คา่ตดัจ าหนา่ย เสมือนหนึง่ไมเ่คยมีการบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่มาก่อน  

(ฎ) หน้ีสนิที่มีภาระดอกเบี้ย 

หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้บนัทึกเร่ิมแรกในมลูค่ายตุิธรรมหกัค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกบัการเกิดหนีส้ิน  ภายหลงัจาก
การบนัทกึหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จะบนัทกึตอ่มาโดยวิธีราคาทนุตดัจ าหนา่ย ผลตา่งระหว่างยอดหนีเ้ร่ิมแรก
และยอดหนีเ้มื่อครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุตลอดอายกุารกู้ยืมโดยใช้วิธีอตัราดอกเบีย้ที่
แท้จริง 

(ฏ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นแสดงในราคาทนุ  

(ฐ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

ภาระผกูพนัในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถกูรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนกังานในก าไรหรือขาดทนุในรอบ
ระยะเวลาที่พนกังานได้ท างานให้กบักิจการ 

โครงการผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไว ้

ภาระผกูพนัสทุธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ถกูค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  
ผลประโยชน์ดงักลา่วได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมลูคา่ปัจจบุนั  
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การค านวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้นัน้จดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่ได้รับ
อนญุาตเป็นประจ าทกุปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการค านวณอาจท าให้บริษัทมี
สินทรัพย์เกิดขึน้ ซึ่งการรับรู้เป็นสินทรัพย์จะใช้มูลค่าปัจจุบนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการ
ได้รับคืนในอนาคตจากโครงการหรือการหกัการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการค านวณมลูค่าปัจจุบนั
ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทนุขัน้ต ่าส าหรับโครงการตา่งๆ ของบริษัท 

ในการวดัมลูคา่ใหมข่องหนีส้นิผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สทุธิ ก าไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถกูรับรู้รายการในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นทนัที บริษัทก าหนดดอกเบีย้จ่ายของ
หนีส้นิผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สทุธิโดยใช้อตัราคิดลดที่ใช้วดัมลูคา่ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ 
ต้นปี โดยค านงึถึงการเปลีย่นแปลงใดๆ ในหนีส้นิผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สทุธิซึง่เป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบีย้จ่ายสทุธิและคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้
รายการในก าไรหรือขาดทนุ  

เมื่อมีการเปลีย่นแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์
ที่เก่ียวข้องกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทนุจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ
ทนัที บริษัท รับรู้ก าไรและขาดทนุจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกิดขึน้ 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังานรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายเมื่อพนกังานท างานให้ หนีส้นิรับรู้ด้วยมลูค่าที่คาดว่าจะ
จ่ายช าระ หากบริษัทมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัโดยอนมุานที่จะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจาก
การท่ีพนกังานได้ท างานให้ในอดีตและภาระผกูพนันีส้ามารถประมาณได้อยา่งสมเหตสุมผล 

การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์      

มลูค่ายตุิธรรมของสิทธิซือ้หุ้น ณ วนัที่ให้สิทธิแก่พนกังาน (ช าระด้วยตราสารทนุ) รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ 
ไปกับการเพิ่มขึน้ในส่วนของผู้ ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิได้อย่างไม่มีเง่ือนไข 
จ านวนที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงจ านวนสิทธิซือ้หุ้ นที่แท้จริงซึ่งเข้าเง่ือนไขการ
ให้บริการท่ีเก่ียวข้องและเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทนุ ซึ่งเป็นจ านวนที่เดิมเคยรับรู้ตาม
จ านวนสทิธิซือ้หุ้นท่ีเข้าเง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวข้องและเง่ือนไขการได้รับสทิธิที่ไมใ่ช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทนุ 
ณ วนัท่ีได้รับสทิธิ ส าหรับเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มลูค่ายตุิธรรมของสิทธิ
ซือ้หุ้น ณ วนัที่ให้สิทธิจะถกูวดัค่าเพื่อให้สะท้อนถึงเง่ือนไขนัน้และไม่มีการปรับปรุงส าหรับผลต่างระหว่าง
จ านวนที่คาดไว้กบัผลที่เกิดขึน้จริง  

มลูค่ายุติธรรมของจ านวนที่จ่ายให้แก่พนกังานจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึน้ที่ช าระด้วยเงินสดรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
พร้อมๆ ไปกับการเพิ่มขึน้ในส่วนของหนีส้ิน ตลอดระยะเวลาที่พนกังานมีสิทธิได้รับช าระอย่างไม่มีเง่ือนไข 
หนีส้นิถกูวดัมลูคา่ใหมท่กุ ๆ วนัท่ีในรายงานและวนัท่ีจ่ายช าระ การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายตุิธรรมของหนีส้ิน
รับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายพนกังานในก าไรหรือขาดทนุ  

(ฑ) ประมาณการหน้ีสนิ 

ประมาณการหนีส้ินจะรับรู้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระหนีส้ินตามกฎหมายที่เกิดขึน้ในปัจจุบันหรือที่ ก่อตัวขึน้ 
อนัเป็นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนน่อนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถกู
จ่ายไปเพื่อช าระภาระหนีส้ินดงักลา่ว  ประมาณการหนีส้ินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายใน



 

 

อนาคตโดยใช้อตัราคดิลดในตลาดปัจจบุนักอ่นค านงึถึงภาษีเงินได้  เพื่อให้สะท้อนจ านวนที่อาจประเมินได้ใน
ตลาดปัจจุบนัซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนีส้ิน  ประมาณการหนีส้ินส่วนที่เพิ่มขึน้เนื่องจาก
เวลาที่ผา่นไปรับรู้เป็นต้นทนุทางการเงิน 

(ฒ) รายได้ 

รายได้ที่รับรู้ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มและแสดงสทุธิจากสว่นลดการค้า 

การขายสินคา้ 

รายได้จะรับรู้ในงบก าไรขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระส าคัญของความเป็น
เจ้าของสนิค้าที่มีนยัส าคญัไปให้กบัผู้ซือ้แล้ว  และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคมุหรือบริหาร
สินค้าที่ขายไปแล้วนัน้หรือมีความไม่แน่นอนที่มีนยัส าคญัในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขาย
สนิค้านัน้ ไมอ่าจวดัมลูคา่ของจ านวนรายได้และต้นทนุที่เกิดขึน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ มีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
แนน่อนที่จะต้องรับคืนสนิค้า   

การลงทนุ 

รายได้จากการลงทนุประกอบด้วยรายได้ เงินปันผลและดอกเบีย้รับจากการลงทนุและเงินฝากธนาคาร 

เงินปันผลรบั 

เงินปันผลรับบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุในวนัท่ีบริษัทมีสทิธิได้รับเงินปันผล   

ดอกเบีย้รบั 

ดอกเบีย้รับบนัทกึในงบก าไรขาดทนุตามเกณฑ์คงค้าง  

(ณ) ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทนุทางการเงินประกอบด้วยดอกเบีย้จ่ายของเงินกู้ยืมและประมาณการหนีส้นิสว่นท่ีเพิ่มขึน้เนื่องจากเวลา
ที่ผา่นไป และสิง่ตอบแทนที่คาดวา่จะต้องจ่าย ขาดทนุจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อขาย 
ขาดทนุจากมลูคา่ยตุธิรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ หรือขาดทนุจากการด้อยคา่ของ
สนิทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือลกูหนีก้ารค้า) รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 

ต้นทุนการกู้ยืมที่ไม่ได้เก่ียวกับการได้มา  การก่อสร้างหรือ การผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทนุ โดยใช้วิธีอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง 

(ด) สัญญาเช่าด าเนินงาน  

รายจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  

คา่เช่าที่อาจเกิดขึน้ต้องน ามารวมค านวณจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลอืของสญัญาเช่า 
เมื่อได้รับการยืนยนัการปรับคา่เช่า 

การจําแนกประเภทสญัญาเช่า 

ณ วนัท่ีเร่ิมต้นข้อตกลง บริษัทจะพิจารณาวา่ข้อตกลงดงักลา่วประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
สว่นประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถ้าการปฏิบตัิตามข้อตกลงนัน้
ขึน้อยูก่บัการใช้สนิทรัพย์ที่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนัน้จะน าไปสูส่ิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าท า
ให้บริษัทมีสทิธิในการควบคมุการใช้สนิทรัพย์  
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ณ วนัท่ีเร่ิมต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม ่บริษัทแยกคา่ตอบแทนส าหรับสญัญาเช่า และสว่นท่ี
เป็นองค์ประกอบอื่นโดยใช้มลูคา่ยตุิธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากบริษัทสรุปว่าเป็นสญัญาเช่าการเงิน แต่
ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักล่าวได้อย่างน่าเช่ือถือ จะรับรู้สินทรัพย์และหนี ส้ินในจ านวนที่เท่ากบัมลูค่า
ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ที่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนัน้ หลงัจากนัน้จ านวนหนีส้นิจะลดลงตามจ านวนที่จ่าย และ
ต้นทนุทางการเงินตามนยัจากหนีส้นิจะรับรู้โดยใช้อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมสว่นเพิ่มของบริษัท 

(ต) ภาษีเงนิได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  ภาษี
เงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเว้นแตใ่นสว่นที่เก่ียวกบัรายการ
ที่เก่ียวข้องในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในสว่นของผู้ ถือหุ้นหรือก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัได้แก่ภาษีที่คาดวา่จะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทนุ
ประจ าปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที่รายงาน ตลอดจน
การปรับปรุงทางภาษีที่เก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ  

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึน้ระหว่างมูลค่าตามบญัชีของ
สนิทรัพย์และหนีส้นิและจ านวนที่ใช้เพื่อความมุง่หมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถกูรับรู้เมื่อ
เกิดจากผลแตกตา่งชัว่คราวตอ่ไปนี ้ การรับรู้คา่ความนิยมในครัง้แรก  การรับรู้สนิทรัพย์หรือหนีส้นิในครัง้แรก
ซึง่เป็นรายการท่ีไมใ่ช่การรวมธุรกิจและรายการนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่ก าไรขาดทนุทางบญัชีหรือทางภาษี และ
ผลแตกตา่งที่เก่ียวข้องกบัเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้ว่าจะไม่มีการกลบัรายการ
ในอนาคตอนัใกล้    

การวดัมลูคา่ของภาษีเงินได้รอการตดับญัชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลกัษณะวิธีการที่
บริษัทคาดวา่จะได้รับผลประโยชน์จากสนิทรัพย์หรือจะจ่ายช าระหนีส้ินตามมลูค่าตามบญัชี ณ วนัที่สิน้รอบ
ระยะเวลาที่รายงาน  

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวัดมูลค่าโดยใช้อตัราภาษีที่คาดว่าจะใช้กับผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลบั
รายการโดยใช้อตัราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน  

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตดับัญชี  บริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีที่ไมแ่นน่อนและอาจท าให้จ านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึน้ และมีดอกเบีย้ที่
ต้องช าระ บริษัทเช่ือวา่ได้ตัง้ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึง่เกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การ
ประเมินนีอ้ยู่บนพืน้ฐานการประมาณการและข้อสมมติฐาน และอาจจะเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจเก่ียวกับ
เหตุการณ์ในอนาคต ข้อมูลใหม่ๆ อาจจะท าให้บริษัทเปลี่ยนการตดัสินใจโดยขึน้อยู่กับความเพียงพอของ
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู ่การเปลีย่นแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่
เกิดการเปลีย่นแปลง 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหกักลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ
ตามกฎหมายที่จะน าสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัมาหกักลบกับหนีส้ินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
และภาษีเงินได้นีป้ระเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วย
ภาษีตา่งกนั ส าหรับหนว่ยภาษีตา่งกนันัน้กิจการมีความตัง้ใจจะจ่ายช าระหนีส้นิและสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของ
งวดปัจจบุนัด้วยยอดสทุธิหรือตัง้ใจจะรับคืนสนิทรัพย์และจ่ายช าระหนีส้นิในเวลาเดียวกนั  



 

 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะบนัทกึตอ่เมื่อมีความเป็นไปได้คอ่นข้างแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกตา่งชัว่คราวดงักลา่ว  สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเทา่ที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง  

(ถ) ก าไรต่อหุ้น  

บริษัทแสดงก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับหุ้นสามญั  ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณ
โดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผู้ ถือหุ้นสามัญของบริษัท ด้วยจ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักที่
ออกจ าหนา่ยระหวา่งปี ก าไรตอ่หุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทนุของผู้ ถือหุ้นสามญัที่ปรับปรุง
ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักที่ออกจ าหน่ายและปรับปรุงด้วยผลกระทบของตราสารที่อาจ
เปลีย่นเป็นหุ้นสามญัปรับลดทัง้หมดและสทิธิซือ้หุ้นของพนกังาน 

(ท) รายงานทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

ผลการด าเนินงานของสว่นงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ผู้มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุ
ด้านการด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึน้จากสว่นงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รับ
การปันสว่นอยา่งสมเหตสุมผล  

4 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับบริษัท หาก
บริษัทมีอ านาจควบคมุหรือควบคมุร่วมกนัทัง้ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบคุคลหรือ
กิจการในการตดัสนิใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษัทอยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกนัหรือ
อยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบับคุคลหรือกิจการนัน้ การเก่ียวข้องกนันีอ้าจเป็นรายบคุคลหรือ
เป็นกิจการ 

ความสมัพนัธ์ที่มีกบัผู้บริหารส าคญัและบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัอื่น มีดงันี ้

ชื่อกิจกำร ประเทศที่จัดตัง้ 
/สัญชำต ิ

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

ผู้บริหารส าคญั  ไทย บุคคลที่มีอ านาจและความรับผิดชอบในการวางแผน  
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้นี ้รวมถึงกรรมการของบริษัท 
(ไมว่า่จะท าหน้าที่ในระดบับริหารหรือไม)่ 

- นางสร้อยเพชร จนัทรัช ไทย เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นกรรมการของบริษัท 
- นางสาววาสนา จนัทรัช ไทย เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นกรรมการของบริษัท 
- นายวฒันา จนัทรัช ไทย เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นกรรมการของบริษัท 
- นายจิตติพร จนัทรัช ไทย เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นกรรมการของบริษัท 
บริษัท ทิพยประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 

ไทย มีกรรมการร่วมกนั 

บริษัท ไวต้าฟู้ ด แฟคทอร่ี  (1989) 
จ ากดั 

ไทย เก่ียวข้องกนักบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

บริษัท แวนด้า พรีเสร์ิฟ ฟู้ ด จ ากดั ไทย เก่ียวข้องกนักบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
บริษัท ธนากรผลติภณัฑ์น า้มนัพืช 
จ ากดั 

ไทย เก่ียวข้องกนักบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
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ชื่อกิจกำร ประเทศที่จัดตัง้ 

/สัญชำต ิ
ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษัท มิสทิค เอเชีย จ ากดั ไทย เก่ียวข้องกนักบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแตล่ะประเภทอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี ้
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
ขายสนิค้า ราคาที่ตกลงร่วมกนั 
ซือ้วตัถดุิบและสนิค้า ราคาที่ตกลงร่วมกนั 
ซือ้สญัญาประกนัชีวิตแบบกลุม่ ราคาตามที่ระบใุนสญัญา 
คา่ใช้จ่ายในการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหุ้น ราคาตามที่ระบใุนสญัญา 

รายการท่ีส าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัส าหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปได้ดงันี ้   

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558  2557 
 (พนับาท) 
กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกนั    
ขายสนิค้า -  100 
ซือ้วตัถดุิบและสนิค้า 3,797  3,793 
ซือ้สญัญาประกนัชีวิตแบบกลุม่ 693  562 
คา่ใช้จา่ยในการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหุ้น -  2,220 
ผู้บริหำรส ำคัญ    
คา่ตอบแทนผู้บริหารส าคญั    

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 18,270  16,433 
รวมคา่ตอบแทนผู้บริหารส าคญั 18,270  16,433 

ยอดคงเหลอืกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงันี ้

 2558  2557 
 (พนับาท) 
เจ้าหน้ีการค้า - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
บริษัท ธนากรผลติภณัฑ์น า้มนัพืช จ ากดั 240  258 
รวม 240  258 

เจ้าหน้ีอืน่ - บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
กรรมการ -  4 
รวม -  4 

    
  



 

 

สัญญาส าคัญทีท่ ากับกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

สญัญาประกนัภยั 

บริษัทได้ท าสญัญารับบริการประกนัภยัจากกิจการที่เก่ียวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยกิจการที่เก่ียวข้องกันดงักลา่วจะ
ให้บริการทางด้านการประกันภัยแก่บริษัท ทัง้นี ้บริษัทต้องจ่ายค่าบริการเป็นจ านวนเงินตามที่ระบุในสญัญา 
สญัญาดงักลา่วมีอาย ุ1 ปี 

สญัญาในการจดัจําหน่ายและรบัประกนัการจําหน่ายหุน้ 

บริษัทได้ท าสญัญารับบริการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหุ้นจากกิจการที่เก่ียวข้องกนัแหง่หนึง่ โดย
กิจการที่เก่ียวข้องกนัดงักลา่วจะให้บริการทางด้านการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหน่ายหุ้น ทัง้นี ้บริษัทต้อง
จ่ายคา่บริการเป็นจ านวนเงินตามที่ระบใุนสญัญา สญัญาดงักล่าวได้สิน้สดุในวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 

 

5 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
 2558  2557 

 (พนับาท) 

เงินสดในมือ 60  157 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 110,410  67,307 
รวม 110,470  67,464 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราได้ดงันี ้

 2558  2557 
 (พนับาท) 

สกลุเงินบาท 110,448  67,364 
สกลุเงินยโูร 22  100 
รวม 110,470  67,464 

 

6 เงนิลงทุนชั่วครำว 
   2558  2557 

   (พนับาท) 

เงนิลงทุนช่ัวคราว      
เงินฝากระยะสัน้กบัสถาบนัการเงิน   30,732  90,000 
ตราสารทนุท่ีเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขาย   102,424  100,579 
รวม    133,156  190,579 

เงินลงทนุชัว่คราวทัง้หมดของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 เป็นสกลุเงินบาท 
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รายการเคลือ่นไหวในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของตราสารทนุท่ีอยูใ่นความต้องการของตลาดมีดงันี ้

   2558  2557 
   (พนับาท) 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย      
หน่วยลงทนุ      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   100,579  - 
ซือ้ระหวา่งปี   -  100,000 
ขายระหวา่งปี   -  - 
รายการปรับปรุงจากการปรับมลูคา่   1,845  579 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม    102,424  100,579 

 

7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 หมายเหต ุ  2558  2557 

   (พนับาท) 

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 4  -   -  
กิจการอื่นๆ   36,364  52,845 
รวม   36,364  52,845 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู   (2,887)  (2,616) 
สุทธิ   33,477  50,229 

      
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูส าหรับปี   271  - 

การวิเคราะห์อายขุองลกูหนีก้ารค้ามีดงันี ้

 2558  2557 
 (พนับาท) 

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน    
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ -  - 
เกินก าหนดช าระ    
   น้อยกวา่ 3 เดือน -  - 
   3 – 6 เดือน -  - 
 -  - 
    

  



 

 

 2558  2557 
 (พนับาท) 
กิจกำรอื่น ๆ    
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 1,460  5,349 
เกินก าหนดช าระ    
น้อยกวา่ 3 เดือน 32,017  43,381 
3 – 6 เดือน -  1,462 
6 – 12 เดือน -  16 
มากกวา่ 12  เดือน 2,887  2,637 

 36,364  52,845 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (2,887)  (2,616) 
 33,477  50,229 
    
สุทธิ 33,477  50,229 

โดยปกติระยะเวลาการให้สนิเช่ือแก่ลกูค้าของบริษัท มีระยะเวลาตัง้แต ่20 วนัถึง 60 วนั   

ยอดลกูหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราได้ดงันี ้

 2558  2557 

 (พนับาท) 

สกลุเงินบาท 22,627  14,571 

สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 6,755  1,750 

สกลุเงินยโูร 4,095  33,908 

รวม 33,477  50,229 

 
8 ลูกหนีอ้ื่น 

   2558  2557 
   (พนับาท) 

กิจกำรอื่น      
คา่ใช้จา่ยจ่ายลว่งหน้า   2,537  1,855 
เงินมดัจ า   1,447  2,068 
อื่น ๆ   746  520 
รวม   4,730  4,443 
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9 สินค้ำคงเหลือ  

 2558  2557 
 (พนับาท) 
สนิค้าส าเร็จรูป 12,323  8,040 
สนิค้าระหวา่งผลติ 24,986  25,808 
วตัถดุิบและวสัดหุีบหอ่ 45,228  32,057 
สนิค้าระหวา่งทาง 195  722 
รวม 82,732  66,627 
หกั  คา่เผ่ือสนิค้ามลูคา่ลดลง (3,850)  (5,900) 
สุทธิ 78,882  60,727 

    
ต้นทนุของสนิค้าคงเหลอืที่บนัทกึเป็น    
       คา่ใช้จ่ายและได้รวมในบญัชีต้นทนุขาย  

 
 

- ต้นทนุขาย 509,214  492,509 
- การปรับลดมลูคา่เป็นมลูคา่สทุธิที่คาดวา่จะได้รับ (2,050)  1,563 

สุทธิ 507,164  494,072 

 
10 เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิที่มีข้อจ ำกัดในกำรเบกิใช้ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินฝากประจ าจ านวนเงิน 38.1 ล้านบาท (2557: 2.4 ล้านบาท) ซึ่งใช้ค า้
ประกนัในการให้ธนาคารออกหนงัสอืค า้ประกนั (ดหูมายเหต ุ31) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

11 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  
 

       เคร่ืองตกแตง่    สนิทรัพย์   
 ที่ดนิ  อาคาร  เคร่ืองจกัร  ติดตัง้    ระหวา่ง   
 และส่วน  และสว่น  และอปุกรณ์  และเคร่ืองใช้    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงที่ดนิ  ปรับปรุงอาคาร  โรงงาน  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ติดตัง้  รวม 
 (พนับาท) 
ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 35,720  44,031  106,918  10,079  34,478  353  231,579 
เพิ่มขึน้ 98  -  8,903  1,283  -  5,088  15,372 
จ าหนา่ย -  -  -  -  (3,999)  (1,716)  (5,715) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557              
   และ 1 มกรำคม 2558 35,818  44,031  115,821  11,362  30,479  3,725  241,236 
เพิ่มขึน้ -  -  5,690  3,562  17,098  90,803  117,153 
โอน -  -  5,515  2,830  -  (8,345)  - 
จ าหนา่ย -  -  -  -  (4,399)  -  (4,399) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 35,818  44,031  127,026  17,754  43,178  86,183  353,990 
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       เคร่ืองตกแตง่    สนิทรัพย์   
 ที่ดนิ  อาคาร  เคร่ืองจกัร  ติดตัง้    ระหวา่ง   
 และส่วน  และสว่น  และอปุกรณ์  และเคร่ืองใช้    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงที่ดนิ  ปรับปรุงอาคาร  โรงงาน  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ติดตัง้  รวม 
 (พนับาท) 
ค่าเสื่อมราคาสะสม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 -  22,087  82,321  5,915  25,827  -  136,150 
คา่เสือ่มราคาส าหรับปี -  2,226  9,961  1,598  3,876  -  17,661 
จ าหนา่ย -  -  -  -  (3,883)  -  (3,883) 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557              
   และ 1 มกรำคม 2558 -  24,313  92,282  7,513  25,820  -  149,928 
คา่เสือ่มราคาส าหรับปี -  2,216  6,915  2,120  3,606  -  14,857 
จ าหนา่ย -  -  -  -  (4,399)  -  (4,399) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 -  26,529  99,197  9,633  25,027  -  160,386 

              
มูลค่าสุทธิทางบัญชี 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557 

             

ภายใต้กรรมสทิธ์ิของบริษัท 35,720  21,944  24,597  4,164  3,162  353  89,940 
ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  5,489  -  5,489 
 35,720  21,944  24,597  4,164  8,651  353  95,429 



 

   

       เคร่ืองตกแตง่    สนิทรัพย์   
 ที่ดนิ  อาคาร  เคร่ืองจกัร  ติดตัง้    ระหวา่ง   
 และส่วน  และสว่น  และอปุกรณ์  และเคร่ืองใช้    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงที่ดนิ  ปรับปรุงอาคาร  โรงงาน  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ติดตัง้  รวม 
 (พนับาท) 
 
 
 
 

 

 

 

 

         

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557              
   และ 1 มกรำคม 2558              
ภายใต้กรรมสทิธ์ิของบริษัท 35,818  19,718  23,539  3,849  813  3,725  87,462 
ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  3,846  -  3,846 
 35,818  19,718  23,539  3,849  4,659  3,725  91,308 

              
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558              
ภายใต้กรรมสทิธ์ิของบริษัท 35,818  17,502  27,829  8,121  2,444  86,183  177,897 
ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  15,707  -  15,707 
 35,818  17,502  27,829  8,121  18,151  86,183  193,604 
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ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ์ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ านวน
แล้ว แตย่งัคงใช้งานจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีจ านวน 109.5 ล้านบาท (2557: 82.0 ลา้นบาท) 

การค้ําประกนั 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ทรัพย์สินของบริษัทมลูค่าตามบญัชีจ านวน 53.3 ล้านบาท (2557: 55.5 ล้านบาท)  
ได้ใช้เป็นหลกัประกนัเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน (ดหูมายเหต ุ14) 

ทีดิ่น อาคารและอปุกรณ์ระหว่างก่อสร้าง 

ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทเร่ิมก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ ทัง้นีต้้นทนุที่เกิดขึน้จนถึง ณ วนัที่
รายงาน มีจ านวนทัง้สิน้ 86.2 ล้านบาท (2557:ไม่มี) 

ต้นทนุการกู้ยืมที่เก่ียวข้องกบัการได้มาซึง่ที่ดินและก่อสร้างโรงงานใหมไ่ด้บนัทกึเป็นสว่นหนึ่งของต้นทนุสินทรัพย์
จ านวน 0.2 ล้านบาท (2557:ไม่มี) มีอตัราดอกเบีย้ที่รับรู้ร้อยละ 2.15  (2557 : ไม่มี) 

12 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
   โปรแกรม   
 โปรแกรม  คอมพิวเตอร์   
 คอมพิวเตอร์  ระหวา่งติดตัง้  รวม 
 (พนับาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 1,409  6,105  7,514 
เพิ่มขึน้ 245  173  418 
ลดลง (455)  -  (455) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ 1 มกรำคม 2558 1,199  6,278  7,477 
เพิ่มขึน้ 432  1,260  1,692 
โอน 6,683  (6,683)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 8,314  855  9,169 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 617  -  617 
คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับปี 206  -  206 
จ าหนา่ย (316)  -  (316) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557  และ 1 มกรำคม 2558 507  -  507 
คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับปี 1,386  -  1,386 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 1,893  -  1,893 

มูลค่าสุทธิทางบัญช ี      
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2557 792  6,105  6,897 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 และ1 มกรำคม 2558 692  6,278  6,970 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 6,421  855  7,276 



 

           

13 ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี    

สนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงันี ้     

 สินทรัพย์  หนีส้นิ 
 2558  2557  2558  2557 
 (พนับาท) 
รวม -  -  -  - 
การหกักลบรายการของภาษี  -  -  -  - 
สินทรัพย์ (หนีส้นิ) ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ  -  -  -  - 

รายการเคลือ่นไหวของสนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่เกิดขึน้ในระหวา่งปีมีดงันี  ้

   บนัทกึเป็น(รายจา่ย) / รายได้ใน    
 ณ วันที่  

1 มกรำคม  
 ก าไร 
หรือขาดทนุ 

 ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม  

 2558  (หมายเหต ุ27)  2558 
 (พนับาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
ลกูหนีก้ารค้า (ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ) -  -  -  - 
สนิค้าคงเหลอื (ค่าเผือ่สินคา้มูลค่าลดลง) -  -  -  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -  -  -  - 
รวม -  -  -  - 

 

   บนัทกึเป็น(รายจา่ย) / รายได้ใน    
 ณ วันที่  

1 มกรำคม  
 ก าไร 
หรือขาดทนุ 

 ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสร็จอื่น 

 ณ วันที่  
31 ธันวำคม  

 2557  (หมายเหต ุ27)  2557 
 (พนับาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
ลกูหนีก้ารค้า (ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญ) -  -  -  - 
สนิค้าคงเหลอื (ค่าเผือ่สินคา้มูลค่าลดลง) -  -  -  - 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -  -  -  - 
รวม -  -  -  - 
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สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่ยงัไมไ่ด้รับรู้เกิดจากรายการดงัตอ่ไปนี ้  
 2558  2557 
 (พนับาท) 
ผลแตกตา่งชัว่คราว  319  738 
ยอดขาดทนุยกไป   8,749  4,674 
รวม 9,068  5,412 

ก าไรสทุธิสว่นใหญ่ของบริษัทเกิดจากธุรกรรมที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุ โดยก าไรสทุธิจากธุรกรรมดงักลา่วไม่
ต้องเสียภาษีเงินได้ อย่างไรก็ตามในปีปัจจุบนับริษัทมีขาดทุนทางภาษีที่เป็นขาดทุนจากกิจการที่ไม่ได้รับการ
สง่เสริมการลงทนุ ซึง่จะสิน้อายใุนปี 2561 บริษัทยงัไม่ได้รับรู้รายการดงักลา่วเป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชี เนื่องจากผู้บริหารคาดวา่ยงัไม่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า บริษัทจะมีก าไรทางภาษีจากกิจการที่ไม่ได้
รับการสง่เสริมการลงทนุในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์ทางภาษีดงักลา่ว   

14 หนีส้นิที่มีภำระดอกเบีย้ 
 2558  2557 
 (พนับาท) 
ส่วนทีห่มุนเวียน    
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร – สว่นที่มีหลกัประกนั 1,403  884 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - สว่นท่ีมีหลกัประกนั 31,879  - 
 33,282  884 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
     สว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี - สว่นท่ีมีหลกัประกนั 

 
- 

  
930 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงินสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 2,745  805 
รวมหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ระยะสัน้ 36,027  2,619 

ส่วนที่ไม่หมุนเวียน    
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 7,609  - 
รวมหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ไม่หมุนเวียน 7,609  - 

    
รวมหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ 43,636  2,619 

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ซึง่ไมร่วมหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ  ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม ได้ดงันี ้
 2558  2557 
 (พนับาท) 
ครบก าหนดภายในหนึง่ปี  33,282  1,814 
ครบก าหนดหลงัจากหนึง่ปีแตไ่มเ่กินห้าปี -  - 
รวม 33,282  1,814 



 

           

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้สว่นที่มีหลกัประกนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซึ่งเป็นสินทรัพย์
ดงันี ้
 2558  2557 
 (พนับาท) 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 53,319  55,535 
รวม 53,319  55,535 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินสินเช่ืออื่นกับธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งมีภาระ
ดอกเบีย้ดงันี ้
 2558  2557 
 (พนับาท) 
วงเงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร 5,000  5,000 
วงเงินกู้ยืมระยะยาว 140,000  - 
วงเงินทรัสต์_รีซีทภายใต้สนิเช่ือเพื่อการน าเข้า  211,000  - 
วงเงินสนิเช่ืออื่น 75,000  29,000 
อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี (ร้อยละ)    
- เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร MOR  MOR 
- เงินกู้ยืมระยะสัน้ ร้อยละ 2.15  - 
- เงินกู้ยืมระยะยาว MLR หกัร้อยละ 2  MLR หกัร้อยละ 1.5 

วงเงินสนิเช่ือดงักลา่วจดจ านองค า้ประกนัโดยอาคารสิง่ปลกูสร้าง และที่ดินของบริษัท 
ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีวงเงินสินเช่ือซึ่งยงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 349.1 ล้านบาท (2557: 
10.0 ลา้นบาท) 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที่_31_ธันวาคม 2558 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินในประเทศแห่งหนึ่งรวมทัง้หมด 0.8 
ล้านยโูร (เทียบเทา่เงินบาท 31.9 ล้านบาท) และมีอตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.15 ตอ่ปี 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

เมื่อวนัท่ี 27 กนัยายน 2555 บริษัทได้ท าสญัญากู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินจ านวนเงิน 19.0 ล้านบาท
เงินกู้ยืมนีม้ีอตัราดอกเบีย้ MLR หกัลบร้อยละ 1.5 ต่อปี และมีก าหนดการจ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมรายเดือนงวดละ 
0.4 ล้านบาท (รวมดอกเบีย้) เร่ิมตัง้แต่เดือนกนัยายน 2555 ถึงกนัยายน 2560 เงินกู้ยืมนีค้ า้ประกนัโดยการจด
จ านองที่ดินของบริษัทจ านวนเงิน 35.7 ล้านบาท ภายใต้สญัญาเงินกู้ยืมระยะยาวดงักลา่ว บริษัทจะต้องปฏิบตัิ
ตามเง่ือนไขต่าง ๆ รวมถึงการด ารงอตัราส่วนหนีส้ินรวมต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) และ
อตัราสว่นความสามารถในการช าระหนี ้(Debt Service Coverage Ratio) ทัง้นีเ้มื่อวนัท่ี 30 ตลุาคม 2557 บริษัท
ได้ช าระเงินกู้ยืมดงักลา่วจ านวน 10 ล้านบาท นอกจากนีบ้ริษัทแก้ไขข้อก าหนดของสญัญาเงินกู้  โดยบริษัทต้อง
จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมรายเดือนงวดละ 0.2 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้ MLR หกัลบร้อยละ 1.5 ต่อปี เร่ิมตัง้แต่เดือน
ตลุาคม 2557 ถึง พฤษภาคม 2558 ทัง้นีใ้นระหวา่งปี 2558 บริษัทได้จ่ายช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวดงักลา่วเต็ม
จ านวนแล้ว 
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หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงันี ้

 2558  2557 

 

มลูคา่
อนาคตของ
จ านวนเงิน
ขัน้ต ่าที่ต้อง

จ่าย 

  
 
 
 

ดอกเบีย้ 

 มลูคา่ 
ปัจจบุนัของ
จ านวนเงิน
ขัน้ต ่าที่ต้อง

จ่าย 

 มลูคา่
อนาคตของ
จ านวนเงิน
ขัน้ต ่าที่ต้อง

จ่าย 

  
 
 
 

ดอกเบีย้ 

 มลูคา่ 
ปัจจบุนัของ
จ านวนเงิน
ขัน้ต ่าที่ต้อง

จ่าย 
 (พนับาท) 
ครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 3,306  (561)  2,745  820  (15)  805 
ครบก าหนดช าระหลงัจากหนึง่ปี            
     แตไ่มเ่กินห้าปี 8,271  (662)  7,609  -  -  - 
รวม 11,577  (1,223)  10,354  820  (15)  805 

บริษัทได้ท าสญัญาเช่าการเงินส าหรับยานพาหนะ สญัญามีระยะเวลาการเช่า 3 - 4 ปี ซึ่งจะสิน้สดุในปี 2563 
และมีก าหนดช าระค่าเช่ารายเดือนเดือนละ 0.28 ล้านบาท ทัง้นีเ้มื่อครบก าหนดสญัญา บริษัทสามารถใช้สิทธิ 
ขอซือ้ยานพาหนะดงักลา่วในราคาที่ก าหนดในสญัญา  

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราได้ดงันี ้
 2558  2557 

 (พนับาท) 

สกลุเงินบาท 11,757  2,619 
สกลุเงินยโูร 31,879  - 
รวม 43,636  2,619 

15 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
    หมายเหต ุ  2558  2557 

   (พนับาท) 

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 4  240  258 
กิจการอื่น ๆ   45,114  48,865 
รวม   45,354  49,123 

 ยอดเจ้าหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราได้ดงันี ้
 2558  2557 

 (พนับาท) 

สกลุเงินบาท 43,996  49,123 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 1,358  - 
รวม 45,354  49,123 



 

           

16 เจ้ำหนีอ้ื่น 
 หมายเหต ุ  2558  2557 
    (พนับาท)  

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 4  -  4 
   -  4 

อื่นๆ      
คา่สว่นลดการขายค้างจ่าย   11,139  10,103 
คา่นายหน้าค้างจ่าย   9,840  7,960 
โบนสั และ คา่ตอบแทนพนกังานอื่นค้างจ่าย   6,548  6,260 
เงินมดัจ ารับจากลกูค้า   2,074  2,240 
เจ้าหนีเ้งินคา่ก่อสร้าง   1,724  - 
อื่น ๆ   9,020  2,687 
   40,345  29,250 
      
รวม   40,345  29,254 

เจ้าหนีอ้ื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราได้ดงันี ้
 2558  2557 

 (พนับาท) 

สกลุเงินบาท 27,282  11,379 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 7,267  3,717 
สกลุเงินยโูร 5,796  14,158 
รวม 40,345  29,254 

17 ภำระผูกพันของผลประโยชน์พนักงำน 
 2558  2557 

 (พนับาท) 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ภำระผูกพันในงบแสดงฐำนะกำรเงนิส ำหรับ  

 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 798  655 
รวม 798  655 
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 2558  2557 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  (พนับาท) 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ    
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน    
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 143  159 
รวม 143  159 

บริษัทจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามข้อก าหนดของพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนกังานตามสทิธิและอายงุาน 

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 2558  2557 
 (พนับาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 655  496 
    
รับรู้ในก ำไรขำดทุน    
ต้นทนุบริการปัจจบุนั 109  128 
ดอกเบีย้จากภาระผกูพนั 34  31 
 143  159 
    
ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 798  655 

คา่ใช้จ่ายที่รับรู้ในรายการตอ่ไปนีใ้นงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
 2558  2557 
 (พนับาท) 
ต้นทนุขาย 112  131 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 31  28 
รวม 143  159 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วง
น า้หนกั) ได้แก่ 

 2558  2557 
 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  4.97  4.97 
การเพิม่ขึน้ของเงินเดือนในอนาคต  8.06 - 8.19  8.06 - 8.19 

ข้อสมมุติเก่ียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติที่เผยแพร่ทั่วไปและตารางมรณะไทย 2551 
(TMO08) 



 

           

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติฐานที่เก่ียวข้องในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยัที่อาจ
เป็นไปได้อย่างสมเหตสุมผล ณ วนัที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติฐานอื่น  ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผกูพนั
ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้เป็นจ านวนเงินดงัตอ่ไปนี ้
 (พนับาท) 

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 เพิ่มขึน้  ลดลง 

อตัราคิดลด  (เปลีย่นแปลงร้อยละ 0.5) 686  726 
การเพิม่ขึน้ของเงินเดือนในอนาคต  (เปลีย่นแปลงร้อยละ 0.5) 732  680 

แม้ว่าการวิเคราะห์นีไ้ม่ได้ค านึงถึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักลา่ว แตไ่ด้แสดงประมาณการความออ่นไหวของข้อสมมติฐานตา่ง ๆ 

18 ทุนเรือนหุ้น  
 มลูคา่หุ้น 2558  2557 
 ตอ่หุ้น จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน  จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พนัหุน้ / พนับาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุ้นสามญั 0.5 350,000  175,000  350,000  175,000 
ออกหุ้นใหม ่ 0.5 3,500  1,750  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม          
-  หุ้นสำมัญ 0.5 353,500  176,750  350,000  175,000 
         
ทุนที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุ้นสามญั 0.5 350,000  175,000  280,000  140,000 
ออกหุ้นใหม ่ 0.5     70,000  35,000 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม          
-  หุ้นสำมัญ 0.5 350,000  175,000  350,000  175,000 

ผู้ ถือหุ้นสามญัจะได้รับสทิธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนหนึ่ง
เสยีงตอ่หนึง่หุ้นในที่ประชมุของบริษัท  

การเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนแรกเร่ิม 

ในเดือนสงิหาคม 2557 บริษัทได้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกจ านวน 70.0 ล้านหุ้น
โดยการขายหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ จองในราคาหุ้นละ 2.2 บาท (ทุน 0.5 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1.7 บาท) เป็น
จ านวนเงินรวม 154.0 ล้านบาท บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่  
21 สิงหาคม 2557 และหุ้นของบริษัทเร่ิมการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ในวนัที่ 25 สิงหาคม 
2557 ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนจ านวนเงิน 5.2 ล้านบาท แสดงหกัจาก
สว่นเกินมลูคา่หุ้นท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นแก่ผู้ลงทนุใหม่ 



134 
การเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2558 มีมติอนมุตัิการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังานของบริษัท ดงันัน้ ที่ประชุมสามญัประจ าปีของผู้ ถือหุ้นของบริษัทจึงมีมติ
อนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1.75 ล้านบาท จากทนุจดทะเบียนจ านวน 175.0 ล้านบาท เป็น
ทนุจดทะเบียนใหมจ่ านวน 176.75 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 3.5 ล้านหุ้น ซึ่งมีมลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 0.5 บาท การออกหุ้นดงักลา่วได้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2558 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสงู
กว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน าค่าหุ้นส่วนเกินนีต้ัง้เป็นทุนส า รอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกิน
มลูคา่หุ้นนีจ้ะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 

ส่วนเกินทุนจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

สว่นเกินทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่บนัทึกในสว่นของผู้ ถือหุ้นคือ มลูค่ายตุิธรรมของสิทธิในการซือ้หุ้น
ของพนกังานและคูค้่า ณ วนัท่ีให้สทิธิโดยอ้างอิงจากมลูคา่ยตุิธรรมของหุ้นท่ีก าหนดไว้และสิง่ตอบแทนที่ต้องจ่าย
และบนัทึกค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง พร้อมๆไปกบัรับรู้การเพิ่มขึน้ของสว่นของผู้ ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 

19 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผู้ ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2558 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิให้เพิ่มทนุ 
จดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1.75 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 3.5 ล้านหุ้น ซึ่งมีมลูค่าที่ตราไว้ 
หุ้นละ 0.5 บาท (ดหูมายเหต ุ18) ทัง้นีก้ารออกหุ้นดงักลา่ว เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้หุ้นแก่พนกังาน ในราคา ใช้
สิทธิ 2.50 บาทต่อหุ้น โดยวนัที่ให้สิทธิ คือวนัที่ 4 มิถนุายน 2558 ทัง้นีใ้บส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วมีระยะเวลา
การใช้สทิธิไมเ่กิน 3 ปีนบัตัง้แตม่ีการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ รายการดงักลา่วถือเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็น
เกณฑ์ ดงันัน้บริษัทจึงต้องวดัมลูค่ายุติธรรมของสิทธิในการซือ้หุ้นให้แก่กลุม่บคุคลดงักล่าว ณ วนัที่ให้สิทธิโดย
อ้างอิงจากมลูคา่ยตุิธรรมของหุ้นท่ีก าหนดไว้และสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายและบนัทึกค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง พร้อม  ๆ 
ไปกบัรับรู้การเพิ่มขึน้ของสว่นของผู้ ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

บริษัทได้บนัทึกบญัชีโดยพิจารณามูลค่ายตุิธรรมโดยประมาณของสิทธิซือ้หุ้นในโครงการนี -้โดยใช้แบบจ าลอง
American-Option-Trinomial-Tree และค านวณแยกแตล่ะช่วงระยะเวลาการใช้สทิธิ 3 ครัง้ ดงันี ้

ครัง้ที่ ระยะเวลำใช้สทิธ ิ จ ำนวนหุ้นที่สำมำรถใช้สทิธ ิ รำคำใช้สทิธิ 
(บำท) 

1 วนัท าการสดุท้ายของสถาบนัการเงินใน
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 

ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 25 ของจ านวนสิทธิ
ท่ีได้รับจดัสรรทัง้หมด 

2.50 

2 วนัท าการสดุท้ายของสถาบนัการเงินใน
วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 

ใช้สิทธิได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของจ านวนสิทธิ
ท่ีได้รับจดัสรรทัง้หมด  

(โดยนบัรวมถงึการใช้สิทธิครัง้แรก) 

2.50 

3 ไม่เกินวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญั
แสดงสิทธิในวนัท่ี 1 มิถนุายน 2561 

สิทธิคงเหลอื 2.50 



 

           

ตามสมมติฐาน ราคาหุ้น ณ วนัท่ีให้สทิธิ เทา่กบั 5.10 บาท ความผนัผวนที่คาดหวงัร้อยละ 38.1 อายโุครงการ 3 
ปี และอตัราดอกเบีย้ปลอดความเสีย่งร้อยละ 1.66 มลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิซือ้หุ้นใน 3 ครัง้ เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.63 
บาทตอ่หนว่ย 

บริษัทบนัทกึมลูคา่ยตุิธรรมเป็นค่าใช้จ่ายพนกังานจากการให้สิทธิซือ้หุ้นแก่พนกังานตลอดระยะเวลาที่พนกังาน
สามารถเข้าใช้สิทธิได้ในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และบนัทึกไว้ในบญัชี 
“สว่นเกินทนุจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์”  เป็นจ านวนเงิน 0.7 ล้านบาท  

ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ 

ในระหวา่งปี 2558 บริษัทได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้แก่พนกังานของบริษัทซึ่งมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ 2,835,000 หนว่ย 
อตัราการใช้สทิธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิ จ านวน 1 หนว่ย ตอ่ หุ้นสามญั 1หุ้น 
ราคาใช้สทิธิ  2.50 บาท ตอ่หุ้น 
อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ  3 ปี    

ทัง้นีไ้ม่มีการใช้สิทธิระหว่างปี 2558 ณ วนัที่-31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญั 
ที่ยงัมิได้มีการใช้สทิธิจ านวน 2.8 ล้านหนว่ย 

20 ส ำรอง 
ส ารองประกอบด้วย 

การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 

ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตามบทบญัญตัิแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจดัสรรทนุส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อยา่งน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่
ส ารองดงักลา่วมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เงินส ารองนีจ้ะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 

บริษัทได้จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจ านวนเงิน 3.0 ล้านบาท 
(2557: 4.3 ล้านบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ทนุส ารองตามกฎหมายของบริษัท มีจ านวนเทา่กบัร้อยละ 10   ของทนุจดทะเบียน 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงนิลงทุนเผ่ือขำย 

ผลต่างจากการเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุิธรรมแสดงในสว่นของเจ้าของประกอบด้วยผลรวมการเปลี่ยนแปลงใน
มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินเผื่อขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการด้อยคา่ 

กำรเคลื่อนไหวในทุนส ำรอง 

การเคลือ่นไหวในทนุส ารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น 
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21 ส่วนงำนด ำเนินงำน 

ส่วนงานธุรกิจ 

บริษัทด าเนินกิจการในสว่นงานธุรกิจหลกัคือ การผลติและจ าหนา่ยซอสปรุงรส น า้จิม้ปรุงรส น า้ผลไม้ เคร่ืองกระป๋อง รวมถึงผลติภณัฑ์จากพืชผกัผลไม้ โดยฝ่ายบริหารพิจารณาวา่
บริษัทมีสว่นงานธุรกิจเพียงสว่นงานเดียว 

ส่วนงานภมิูศาสตร์ 

บริษัทด าเนินธุรกิจการผลติในประเทศไทย และด าเนินธุรกิจการจ าหน่ายทัง้ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ โดยฝ่ายบริหารพิจารณาว่าบริษัทมีข้อมูลทางการเงินเก่ียวกบั
การด าเนินงานของบริษัทจ าแนกตามสว่นงานทางภมูิศาสตร์ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 มีดงัตอ่ไปนี ้

 ธุรกิจซอสปรุงรส น ำ้จิม้ปรุงรส น ำ้ผลไม้ เคร่ืองกระป๋อง รวมถงึผลิตภณัฑ์จำกพชืผักผลไม้ 

 ยุโรป  เอเชีย  อเมริกำ  รวมส่วนงำนที่
รำยงำน 

 อื่น ๆ  รวม 

 (พนับาท) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
รายได้จากลกูค้าภายนอก 538,556  563,811  76,318  63,559  65,635  52,264  680,509  679,634  59,603  55,318  740,112  734,952 
รำยได้รวม 538,556  563,811  76,318  63,559  65,635  52,264  680,509  679,634  59,603  55,318  740,112  734,952 

ก าไรตามส่วนงานก่อนหกัภาษี 181,518  202,464  20,977  18,824  12,829  4,721  215,324  226,009  17,623  14,871  232,947  240,880 

                        
                        
                        
                        
                        



 

 

 ธุรกิจซอสปรุงรส น ำ้จิม้ปรุงรส น ำ้ผลไม้ เคร่ืองกระป๋อง รวมถงึผลิตภณัฑ์จำกพชืผักผลไม้ 

 ยุโรป  เอเชีย  อเมริกำ  รวมส่วนงำนที่
รำยงำน 

 อื่น ๆ  รวม 

 (พนับาท) 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557  2558  2557 
                        
รายได้และคา่ใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน                        
รายได้อ่ืน                     7,413  3,860 
คา่ใช้จ่ายในการขาย                     (48,788)  (50,007) 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร                     (105,487)  (107,881) 
ต้นทนุทางการเงิน                     (242)  (656) 

ก าไรส าหรับปี                     85,843  86,196 

                        
สินทรัพย์ตามส่วนงานท่ีรายงาน                         
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม                     615,807  478,513 

ลูกค้ารายใหญ่ 

รายได้จากลกูค้า 2 รายจากสว่นงานภมูิศาสตร์ยโุรปของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจ านวนเงินประมาณ 300.9 ล้านบาท (2557: 329.9 ล้านบาท) จาก
รายได้รวมของบริษัท 
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22 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 

 2558  2557 
 (พนับาท) 
คา่นายหน้า 20,226  22,313 
คา่สง่เสริมการขาย 13,237  14,235 
คา่ขนสง่ออก 10,292  8,939 
คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 5,034  4,520 
รวม 48,789  50,007 

23 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 หมายเหต ุ  2558  2557 

   (พนับาท) 
คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน   47,338  47,522 
คา่บริการ   12,613  12,275 
คา่เดินทาง   10,285  14,006 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย   7,084  5,651 
คา่รับรอง   5,828  4,950 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ   4,808  6,024 
คา่เช่า   3,911  1,171 
คา่ธรรมเนียมอื่น    3,317  1,982 
คา่สาธารณปูโภค   3,027  3,000 
อืน่ ๆ   7,276  5,569 
รวม   105,487  102,150 

24 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 หมายเหต ุ  2558  2557 
   (พนับาท) 

คา่แรงและเงินเดือน    118,223  109,550 
โบนสั   4,485  3,191 
กองทนุประกนัสงัคม   2,092  2,383 
เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ   1,972  2,007 
ผลประโยชน์จากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 19  705  - 
เบีย้ประกนัชีวิต   509  300 
เงินบ าเหน็จพนกังาน 17  143  159 
อื่น ๆ    4,186  6,956 
รวม   132,315  124,546 

 
 



  

 

โครงการผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไว้ 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 17 

โครงการสมทบเงินทีกํ่าหนดไว้ 

บริษัทได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนกังานของบริษัทบนพืน้ฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น
สมาชิกของกองทนุ โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 8 ของเงินเดือนทกุเดือน และ
บริษัทจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 8 ของเงินเดือนของพนกังานทกุเดือน กองทนุส ารองเลีย้งชีพนี ้
ได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเลีย้งชีพตามข้อก าหนดของกระทรวงการคลงัและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการ
กองทนุท่ีได้รับอนญุาต 

25 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์คา่ใช้จ่ายตามหน้าที่ คา่ใช้จ่ายตามลกัษณะได้เปิดเผยตามข้อก าหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัตา่ง ๆ ดงันี ้

 หมายเหต ุ  2558  2557 
   (พนับาท) 

วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลอืงทีใ่ช้ไป   373,464  369,997 
คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 24  132,315  124,546 
คา่วสัดสุิน้เปลอืง   20,574  8,395 
คา่นายหน้า   20,226  22,313 
คา่สาธารณปูโภค   17,160  16,495 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย   16,243  17,866 
คา่บริการ   14,926  14,063 
คา่เดินทาง   13,657  17,419 
คา่สง่เสริมการขาย   13,237  14,236 
คา่ขนสง่ออก   10,291  8,939 
คา่เช่า   8,260  6,229 
คา่รับรอง   5,828  4,950 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ   4,808  6,024 
คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา   4,315  7,187 
อื่นๆ   6,136  13,301 
รวมต้นทุนขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  661,440  651,960 
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26 ต้นทุนทำงกำรเงนิ 

 2558  2557 
 (พนับาท) 
ดอกเบี้ยจ่าย    
เงินเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยมืจากธนาคาร 13  571 
ต้นทนุทางการเงินอื่น 229  85 
รวม 242  656 

27 ภำษีเงนิได้  

ภาษีเงนิได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 หมายเหต ุ 2558  2557 

  (พนับาท) 
ภำษีเงนิได้ของปัจจุบัน     
ส าหรับงวดปัจจบุนั  -  - 
     
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญช ี 13    
การเปลีย่นแปลงของผลตา่งชัว่คราว  -  - 
  -  - 
รวม  -  - 

การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แท้จริง 
 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2558  2557 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พนับาท)   (ร้อยละ)  (พนับาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้   85,843    86,196 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20  17,169  20  17,239 
รายได้ที่ไมต้่องเสยีภาษี   (20,447)    (18,226) 
ผลขาดทนุในปีปัจจบุนัท่ีไมรั่บรู้เป็นสนิทรัพย์ 
   ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

   
4,075 

    
2,256 

คา่ใช้จา่ยต้องห้ามทางภาษีและรายการท่ีหกัเพิม่ได้   (797)    (1,269) 
รวม 0  -  0  - 

การลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล  

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอตัราและยกเว้นรัษฎากร ฉบบัที่ 577 พ.ศ. 
2557 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 ให้ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีปี 2558 ที่เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 



  

 

เมื่อวนัที่ 22 มกราคม 2559 ในการประชุมสภานิติบญัญัติแห่งชาติได้มีมติอนมุตัิให้ปรับลดอตัราภาษีเงินได้นิติ
บคุคลจากอตัราร้อยละ 30 เป็นอตัราร้อยละ 20 ของก าไรสทุธิ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

บริษัทใช้อัตราภาษีเงินได้ร้อยละ 20 ในการวัดมูลค่าสินทรัพย์และหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วันที่  
31 ธนัวาคม 2558 และ 2557 ตามค าชีแ้จงของสภาวิชาชีพบญัชีที่ออกในปี 2555 

28 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน   

บริษัทได้รับสิทธิพิเศษจากการสง่เสริมการลงทุนตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จ านวน 2 
ฉบบั จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุส าหรับการผลิตซอสปรุงรส น า้จิม้ปรุงรส น า้ผลไม้ เคร่ืองกระป๋อง 
รวมถึงผลิตภณัฑ์จากพืชผกัผลไม้ในประเทศไทย  ซึ่งสิทธิพิเศษที่ได้รับส าหรับการประกอบกิจการโดยสงัเขปมี
ดงันี ้

(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับเคร่ืองจกัรที่ได้รับอนมุตัิโดยคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 

(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมี
ก าหนดเวลาแปดปี (จนถึงวนัที่ 10 มกราคม 2552) นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 
ภายใต้บตัรสง่เสริมการลงทนุฉบบัแรก 

(ค) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมี
ก าหนดเวลาแปดปี (จนถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2562) นบัแต่วนัที่เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 
ภายใต้บตัรสง่เสริมการลงทนุฉบบัท่ีสอง 

(ง) ให้ได้รับลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคลร้อยละ 50 ส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการ
สง่เสริมมีก าหนดเวลาห้าปี นบัแตว่นัท่ีสิน้สดุสทิธิประโยชน์ตามข้อ (ข) และ (ค) ข้างต้น และ 

(จ) ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทอื่นที่ได้รับสิทธิพิเศษจากการสง่เสริม
การลงทนุท่ีคล้ายคลงึกนั 

บริษัทต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อก าหนดต่าง ๆ ที่ระบไุว้ในบตัรสง่เสริม เช่น การบนัทึกรายการและ การเก็บ
รักษาบญัชี รักษาระดบัเงินทนุหมนุเวียนและมาตรฐานด้านคณุภาพ เป็นต้น 

รายได้ที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุและที่ไมไ่ด้รับการสง่เสริมการลงทนุสรุปได้ดงันี  ้

  2558  2557 
  กิจการที่

ได้รับการ
สง่เสริม 

 กิจการท่ี
ไมไ่ด้รับการ
สง่เสริม 

  
 

รวม 

 กิจการที่
ได้รับการ
สง่เสริม 

 กิจการท่ี
ไมไ่ด้รับการ
สง่เสริม 

  
 

รวม 
  (พนับาท) 
ขายตา่งประเทศ  620,458  117,880  738,338  615,303  118,404  733,707 

ขายในประเทศ  -  1,774  1,774  -  1,245  1,245 
รวมรำยได้  620,458  119,654  740,112  615,303  119,649  734,952 
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29 ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นข้ันพ้ืนฐาน 

ก าไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานส าหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค านวณจากก าไรส าหรับปีที่เป็น
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทและจ านวนหุ้นสามญัที่ออกจ าหนา่ยแล้วระหวา่งปีโดยแสดงการค านวณดงันี  ้

 2558  2557 
 (พนับาท/พนัหุน้) 
ก ำไรส ำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสำมัญของบริษัท (ขัน้พืน้ฐำน) 85,843  86,196 

    
จ านวนหุ้นสามญัที่ออก ณ วนัท่ี  1 มกราคม 350,000  280,000 
ผลกระทบจากหุ้นท่ีออกจ าหนา่ย ณ วนัท่ี 21 สงิหาคม 2557 -  25,507 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถวัเฉลี่ย ถ่วงน ำ้หนัก (ขัน้พืน้ฐำน) 350,000  305,507 

ก ำไรต่อหุ้น (ขัน้พืน้ฐำน) (บาท) 0.25  0.28 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับแต่ละปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ค านวณจากก าไรส าหรับงวดที่เป็น
สว่นของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทและจ านวนหุ้นสามญัที่ออกจ าหน่ายแล้วระหว่างงวดโดยถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั 
หลงัจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด ดงันี ้

 2558  2557 
 (พนับาท/พนัหุน้) 
ก าไรส าหรับงวดที่เป็นสว่นของผู้ถือหุ้นสามญั    
   ของบริษัท (ขัน้พืน้ฐาน) 85,843  86,196 
ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นบริษัท (ปรับลด) 85,843  86,196 

    
จ านวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั (ขัน้พืน้ฐาน) 350,000  305,507 
ผลกระทบจากการออกใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสามญั 6  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถวัเฉลี่ยถ่วงน ำ้หนัก (ปรับลด) 350,006  305,507 

     
ก ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.25  0.28 

30 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

นโยบายการจัดการความเสี่ยงทางด้านการเงนิ 

บริษัทมีความเสีย่งจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลีย่นเงินตรา
ตา่งประเทศ และจากการไมป่ฏิบตัิตามข้อก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนพุนัธ์เพื่อการเก็งก าไรหรือการค้า  



  

 

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่ส าคญัของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของ
ระดบัความเสี่ยงที่ยอมรับได้  โดยพิจารณาระหว่างต้นทนุที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความ
เสีย่งผู้บริหารได้มีการควบคมุกระบวนการการจดัการความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มัน่ใจว่ามีความ
สมดลุระหวา่งความเสีย่งและการจดัการความเสีย่ง 

การบริหารจัดการทุน  

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดบัเงินทนุให้มัน่คงเพื่อรักษานกัลงทนุ เจ้าหนีแ้ละความเช่ือมัน่
ของตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการ
ลงทนุ ซึง่บริษัทพิจารณาจากสดัสว่นของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อสว่นของเจ้าของรวม ซึ่งไม่รวม
สว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุ อีกทัง้ยงัก ากบัดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย 

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตรา
ดอกเบีย้ในตลาด  ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงเก่ียวกับ
อตัราดอกเบีย้เนื่องจากมีเงินฝากกับธนาคารและเงินกู้ ยืม บริษัทได้ลดความเสี่ยงดงักล่าว โดยท าให้แน่ใจว่า
ดอกเบีย้ที่เกิดจากเงินกู้ยืมสว่นใหญ่มีอตัราคงที่ 

อตัราดอกเบีย้ที่แท้จริงของหนีส้นิทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม และระยะที่ครบก าหนดช าระ
หรือก าหนดอตัราใหมม่ีดงันี ้

 
อตัราดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง 

 ภายใน 1 ปี  หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี 

 หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละตอ่ปี)  (พนับาท) 
ปี 2558          
หมุนเวยีน          
   เงินเบกิเกินบญัชธีนาคาร 7.40  1,403  -  -  1,403 
   เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 
     - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 

 
2.15 

  
31,879 

  
- 

  
- 

  
31,879 

รวม   33,282  -  -  33,282 

 
ปี 2557          
หมุนเวยีน          
   เงินเบกิเกินบญัชธีนาคาร 7.40  884  -  -  884 
   เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน    
    ส่วนท่ีถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 

 
5.25 

  
930 

  
- 

  
- 

  
930 

รวม   1,814  -  -  1,814 
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ความเสี่ยงจากเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากการซือ้สินค้าและการขายสินค้าที่เป็น
เงินตราตา่งประเทศ บริษัทได้ท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า ซึ่งรายการดงักลา่วจะมีอายไุม่เกิน
หนึ่งปี เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ  สญัญาซือ้ขาย
เงินตราต่างประเทศลว่งหน้า ณ วนัที่รายงานเป็นรายการที่เก่ียวข้องกบัรายการซือ้และขายสินค้าที่เป็นเงินตรา
ตา่งประเทศในงวดถดัไป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็นผลมาจากการมี
สนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศดงันี ้

 หมายเหต ุ 2558  2557 
  (พนับาท) 
สกุลเงนิเหรียญสหรัฐอเมริกา     
ลกูหนีก้ารค้า 7 6,755  1,750 
ลกูหนีอ้ื่น  16  - 
เจ้าหนีก้ารค้า 15 (1,358)  - 
เจ้าหนีอ้ื่น 16 (7,267)  (3,717) 
ยอดควำมเสี่ยงคงเหลือสุทธิ  (1,854)  (1,967) 
 

 หมายเหต ุ 2558  2557 
  (พนับาท) 
สกุลเงนิยโูร     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 22  100 
ลกูหนีก้ารค้า 7 4,095  33,908 
เจ้าหนีอ้ื่น 16 (5,796)  (14,158) 
หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 14 (31,879)  - 
ยอดควำมเสี่ยงคงเหลือสุทธิ  (33,558)  19,850 

สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทมีสญัญาขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้าเพื่อป้องกนัความเสี่ยง
จากอตัราแลกเปลีย่นจากการรับช าระหนีท้ี่เป็นเงินตราตา่งประเทศในอนาคตจากลกูค้า ดงัตอ่ไปนี ้  

สกลุเงิน จ านวน เทียบเท่าเงินบาท วนัท่ีครบก าหนด อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญา 
 (พนั) (พนั)  (ต่อหน่ึงหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

ปี 2558     
สญัญาขาย     
   ยโูร - - - - 

ปี 2557     
สญัญาขาย     
   ยโูร 1,386 57,077 9 เมษายน 2558 -  

19 พฤษภาคม 2558 
41.10 - 41.30 บาท 



  

 

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 

ความเสีย่งทางด้านสนิเช่ือ คือความเสี่ยงที่ลกูค้าหรือคู่สญัญาไม่สามารถช าระหนีแ้ก่บริษัท ตามเง่ือนไขที่ตกลง
ไว้เมื่อครบก าหนด 
ฝ่ายบริหารได้ก าหนดนโยบายทางด้านสนิเช่ือเพื่อควบคมุความเสีย่งทางด้านสนิเช่ือดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ โดย
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูค้าทกุรายที่ขอวงเงินสนิเช่ือในระดบัหนึง่ๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความ
เสีย่งจากสนิเช่ือที่เป็นสาระส าคญั ความเสี่ยงสงูสดุทางด้านสินเช่ือแสดงไว้ในราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ทาง
การเงินแต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัท มีฐานลกูค้าจ านวนมาก ฝ่าย
บริหารไมไ่ด้คาดวา่จะเกิดผลเสยีหายที่มีสาระส าคญัจากการเก็บหนีไ้มไ่ด้ 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
บริษัทมีการควบคมุความเสีย่งจากการขาดสภาพคลอ่งโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดให้เพียงพอตอ่การด าเนินงานของบริษัท และเพื่อท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงนิ    
มลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์และหนีส้นิทางการเงินรวมถึงมลูค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงันี ้

 มลูคา่ตามบญัชี  มลูคา่ยตุิธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พนับาท) 

31 ธันวำคม 2558          
หมุนเวียน          
ตราสารทนุท่ีเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 102,424         -  102,424  -  102,424 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (33,282)         -  -  (33,282)  (33,282) 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน (2,745)         -  -  (2,745)  (2,745) 
ไม่หมุนเวียน          
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน (7,609)         -  -  (7,609)  (7,609) 
 

  มลูคา่ยตุิธรรม  มลูคา่ตามบญัชี 
  (พนับาท) 
31 ธันวำคม 2557     
หมุนเวียน     
ตราสารทนุท่ีเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขาย  100,579  100,579 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  (1,814)  (1,814) 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน  (805)  (805) 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงนิที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม  

ตารางข้างต้นวิเคราะห์การวดัมลูค่ายตุิธรรมที่เกิดขึน้ประจ าส าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน การวดัมลูค่ายตุิธรรม
เหลา่นีถ้กูจดัประเภทอยูใ่นระดบัท่ีตา่งกนัของล าดบัชัน้มลูคา่ยตุิธรรมตามข้อมลูที่ใช้ในการประเมินมลูค่า นิยาม
ของระดบัตา่งๆ มีดงันี ้
 ข้อมลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต้่องปรับปรุง) ในตลาดทีม่ีสภาพคลอ่งส าหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้ิน

อยา่งเดยีวกนั ซึง่บริษัทสามารถเข้าถึงตลาดนัน้ ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ 
 ข้อมลูระดบั 2  เป็นข้อมลูอื่นท่ีสงัเกตได้ไมว่า่โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส าหรับสนิทรัพย์นัน้หรือหนีส้นินัน้

นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นข้อมลูระดบั 1 
 ข้อมลูระดบั 3  เป็นข้อมลูที่ไมส่ามารถสงัเกตได้ส าหรับสนิทรัพย์นัน้หรือหนีส้นินัน้ 

มลูค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับหน่วยลงทุนที่ซือ้ขายนอกตลาดหลกัทรัพย์ อ้างอิงราคาจากบริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ 

บริษัทก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคมุเก่ียวกบัการวดัมลูค่ายตุิธรรม  กรอบแนวคิดนีร้วมถึงกลุม่ผู้ประเมิน
มลูค่าซึ่งรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน และมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่า
ยตุิธรรมที่มีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมลูคา่ยตุิธรรมระดบั 3  

มลูคา่ยตุิธรรมของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน มีมลูค่าที่ใกล้เคียงกบัมลูค่าที่บนัทึกในบญัชีเนื่องจากมี
ก าหนดการจ่ายช าระในระยะเวลาอนัสัน้ 

มูลค่ายุติธรรมของหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน มีมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าที่บนัทึกในบญัชีเนื่องจากอตัรา
ดอกเบีย้ของหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินดงักลา่วใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด  

ประเด็นตา่งๆ ของการวดัมลูคา่ที่มีนยัส าคญัจะถกูรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

31 ภำระผูกพันกับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 หมายเหต ุ 2558  2557 

  (พนับาท) 
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน     
อาคารและสิง่ปลกูสร้างอื่น  64,287  - 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  151,432  - 
รวม  215,719  - 

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้ 
    

ภายในหนึง่ปี  3,283  2,432 
หลงัจากหนึง่ปีแตไ่มเ่กินห้าปี  7,231  5,639 
หลงัจากห้าปี  12,683  14,036 
รวม  23,197  22,107 

ภาระผูกพันอื่น ๆ 
    

หนงัสอืค า้ประกนัจากธนาคาร 10 38,116  2,351 
รวม  38,116  2,351 



  

 

บริษัทมีสญัญาเช่าด าเนินงานหลายฉบบัครอบคลมุถึงการเช่ายานพาหนะ ส านกังานและที่ดินโดยมีระยะเวลา
เช่าตา่ง ๆ กนัจนถึงปี 2560 ปี 2558 และปี 2573 ตามล าดบั  

บริษัทมีภาระผกูพนักับสถาบนัการเงินแห่งหนึ่งจากการท าสญัญาขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้าเพื่อป้องกัน
ความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นดงัที่ได้กลา่วในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 30 แล้ว 

สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

สญัญาซ้ือวตัถดิุบ พืชสวน พืชไร่ 

บริษัทมีสญัญาซือ้วถัตดุิบ พืชสวน พืชไร่ หลายฉบบักบัทัง้บคุคลและกบับริษัทในประเทศไทย ภายใต้เง่ือนไขของ
สญัญา บริษัทตกลงที่จะซือ้วตัถดุิบ พืชสวน พืชไร่ ตามปริมาณที่บริษัทก าหนดในแต่ละครัง้และตามราคาที่ระบุ
ไว้ในสญัญา สญัญาหลายฉบบัดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแตว่นัท าสญัญาและสามารถตอ่อายุ
สญัญาได้เมื่อสิน้สดุสญัญาตามข้อตกลงของทัง้สองฝ่าย 

สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจําหน่ายสินคา้  

เมื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2553 บริษัทได้ท าสญัญาแตง่ตัง้บริษัทตา่งประเทศแหง่หนึง่ให้เป็นผู้จดัจ าหนา่ยสนิค้าให้กบั
บริษัทภายในเขตประเทศที่ก าหนดไว้ ภายใต้เง่ือนไขของสญัญา บริษัทตกลงที่จะขายสินค้าให้แก่ผู้จดัจ าหน่าย
สนิค้าตามราคาที่บริษัทก าหนด สญัญาฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2553 และมีผลบงัคบัใช้เป็นเวลา 
3 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมต้นสญัญาและต่ออายโุดยอตัโนมตัิเป็นเวลา 1 ปี ตามเง่ือนไขและข้อตกลงตามสญัญาเดิม  
หากไมม่ีฝ่ายใดแจ้งการขอเลกิสญัญาดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งลว่งหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
6 เดือนก่อนวนัสิน้สดุสญัญา 

สญัญาแต่งตัง้ตวัแทน 

บริษัทมีสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนกบับริษัทในต่างประเทศต่างๆ หลายฉบบั ให้เป็นตวัแทนของบริษัทในการติดต่อ
ลูกค้าและประสานงานกับลูกค้าของบริษัทซึ่งรวมถึงแผนการโฆษณาและส่งเสริมการขาย และการให้การ
สนบัสนนุต่างๆ เพื่อรักษาระดบัการสัง่ซือ้ของลกูค้าที่มีอยู่และเพื่อเพิ่มยอดขายให้กบับริษัท ภายใต้เง่ือนไขของ
สญัญา บริษัทตกลงที่จะจ่ายคา่บริการดงักลา่วตามอตัราที่ก าหนดในสญัญา สญัญาเหลา่นีม้ีผลบงัคบัใช้ถึงวนัที่ 
31 ธนัวาคม 2558 และสามารถบอกเลกิสญัญาตามข้อตกลงร่วมกนัของทัง้สองฝ่ายหรือโดยฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด โดย
การแจ้งการขอยกเลิกสญัญาดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งลว่งหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 
ถึง 3 เดือน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทได้ท าการตอ่สญัญาแตง่ตัง้ตวัแทนกบับริษัทในตา่งประเทศแล้ว 
สญัญาการจดัหาไอน้ํา   

เมื่อวนัที่ 5 กนัยายน 2550 บริษัทได้ท าสญัญาการจดัหาไอน า้กบับริษัทในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ภายใต้เง่ือนไข
ของสญัญา บริษัทตกลงที่จะจ่ายคา่จดัหาไอน า้ในอตัราและจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญา สญัญา
ฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 5 กนัยายน 2550 และมีผลบงัคบัใช้เป็นเวลา 15 ปีนบัจากวนัท่ีเร่ิมต้นสญัญาและ
สามารถ  บอกเลกิสญัญาตามข้อตกลงของทัง้สองฝ่ายหรือโดยฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด ด้วยการแจ้งการขอยกเลกิสญัญา
ดงักลา่วเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 12 เดือน  

32 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำที่รำยงำน 

ในการประชมุคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2559 คณะกรรมการมีมติอนมุตัิดงันี ้
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32.1 คณะกรรมการมีมติอนุมตัิการจัดสรรก าไรเป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นจ านวนเงิน

ทัง้สิน้ 35 ล้านบาท 
32.2 การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจ านวน 35.1 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 70.2 

ล้านหุ้น ซึง่มีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท 
32.3 การออกหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิในการซือ้หุ้นสามญัที่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ

บริษัท ในราคาใช้สทิธิ 4 บาทตอ่หุ้น ทัง้นีใ้บส าคญัแสดงสิทธิดงักลา่วมีระยะเวลาการใช้สิทธิไม่เกิน 3 
ปีนบัตัง้แตม่ีการออกและให้ใบส าคญัแสดงสทิธิ  

33 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ยงัไม่ได้ใช้   

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมห่ลายฉบบัได้มีการประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใช้และ
ไม่ได้น ามาใช้ในการจัดท างบการเงินนี ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านีอ้าจ
เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของบริษัท และถือปฏิบตัิกบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัตอ่ไปนี ้บริษัทไมม่ีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลา่นีม้าใช้ก่อนวนัถือ
ปฏิบตัิ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
ปีที่มีผล
บงัคับใช้ 

   
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) การน าเสนองบการเงิน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2558) สินค้าคงเหลือ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2558) งบกระแสเงินสด 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2558) นโยบายการบญัชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและข้อผดิพลาด 
2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2558) ภาษีเงินได้ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2558) ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) สญัญาเช่า 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2558) รายได้ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2558)  ผลประโยชน์ของพนกังาน 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2558) ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอตัรา

แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2558) ต้นทนุการกู้ยืม 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2558) การเปิดเผยข้อมลูเกี่ยวกบับคุคลหรือกิจการท่ี

เกี่ยวข้องกนั 
2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2558) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อ
ออกจากงาน 

2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2558) ก าไรต่อหุ้น 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) งบการเงินระหว่างกาล 2559 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2558)  การด้อยค่าของสินทรัพย์ 2559 



  

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
ปีที่มีผล
บงัคับใช้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2558) ประมาณการหนีส้ิน หนีส้ินท่ีอาจเกิดขึน้ และ
สินทรัพย์ท่ีอาจเกิดขึน้ 

2559 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2558)  สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 2559 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 
(ปรับปรุง 2558)  

การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2558)   

ส่วนงานด าเนินงาน 2559 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2558)  

การวดัมลูค่ายตุธิรรม 2559 

การตีความมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2558) 

สญัญาเช่าด าเนินงาน-สิ่งจงูใจท่ีให้แก่ผู้ เช่า 2559 

การตีความมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 27 
(ปรับปรุง 2558) 

การประเมินเนือ้หาสญัญาเช่าท่ีท าขึน้ตามรูปแบบ
กฎหมาย 

2559 

การตีความมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 32 
(ปรับปรุง 2558) 

สินทรัพย์ไม่มีตวัตน-ต้นทนุเว็บไซต์ 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2558) 

การเปลี่ยนแปลงในหนีส้ินท่ีเกิดขึน้จากการรือ้ถอน 
การบรูณะ และหนีส้ินท่ีมีลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2558) 

การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเช่า
หรือไม่ 

2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2558) 

สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทนุรือ้ถอน การบรูณะ 
และการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 

2559 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2558) 

งบการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 14 (ปรับปรุง 2558) 

ข้อจ ากดัสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ 
ข้อก าหนดเงินทนุขัน้ต ่าและปฏิสมัพนัธ์ของรายการ
เหล่านี ้ส าหรับมาตรฐานการบญัช ีฉบบัท่ี 19 
(ปรับปรุง 2558) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน 

2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2558) 

สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 2559 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2558) 

การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 2559 

บริษัทได้ประเมินในเบือ้งต้นถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ต่องบการเงินของบริษัทจากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมเ่หลา่นี ้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส าคญัต่องบการเงินใน
งวดที่ถือปฏิบตัิ   
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“ ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์เพิ่มเตมิได้จำก 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำ ปี (แบบ 56 - 1) ของบริษัทท่ีแสดงไว้ใน 

www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.exoticfoodthailand.com 



  

 

 

 

 

 


