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เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น 

ในปี 2559 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทมีการเติบโตที่ส าคญั เนื่องจากการก่อสร้างโรงงานใหม่ของบริษัทแล้วเสร็จและ
สามารถเร่ิมการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในเดือนธนัวาคม ปี 2559 ซึ่งสามารถรองรับการผลิตซอสปรุงรสและน า้จิม้ตา่งๆ ได้ถึง 
14,750 ตนัต่อปี ถึงแม้ว่าตัง้แตเ่ร่ิมการผลิตในเดือนธันวาคมปี 2559 จนถึงช่วงไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทจะอยู่ระหวา่ง
การย้ายฐานการผลติสนิค้าในกลุม่ดงักลา่วมาที่โรงงานใหม ่แตภ่ายหลงัจากโรงงานใหมเ่ร่ิมผลติได้เต็มที่ โรงงานใหมจ่ะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพสงู ประหยดัต้นทนุการผลติ
ตอ่หนว่ย ลดสว่นสญูเสยี และควบคมุมาตรฐานการผลติ เพื่อผลก าไรของบริษัทท่ียัง่ยืนในระยะยาว  

ในด้านผลประกอบการ ปริมาณการขายของบริษัทยงัมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอตัราร้อยละ 12.9 จากปีก่อนหน้า  
ถือเป็นความส าเร็จของฝ่ายบริหารในการก าหนดกลยทุธ์และนโยบายด้านการตลาด ทัง้จากการเพิ่มยอดขายจากฐาน
ลกูค้าเดิมในทวีปยโุรปและทวีปอเมริกาซึง่เป็นกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัท และการเปิดตลาดไปยงักลุม่ลกูค้าเปา้หมายใหม่ๆ  
เช่น แถบตะวนัออกกลางและทวีปเอเชียอีกด้วย สง่ผลให้บริษัทมีรายได้จากการขายรวมในปี 2559 เท่ากบั 878 ล้านบาท 
เติบโตกว่าร้อยละ 18.66 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และในด้านความสามารถในการท าก าไร บริษัทมีก าไรสทุธิเท่ากับ 
77.47 ล้านบาท ซึง่ลดลง 8.37 ล้านบาทจากปีที่ผา่นมา โดยสาเหตหุลกัมาจากคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวเนื่องกบัการย้ายโรงงาน 
อนัได้แก่ การท าลายสินค้าที่ไม่ได้คณุภาพ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในคราวเดียว การรับรู้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์
ของโรงงานใหม ่คา่ใช้จ่ายก่อนเร่ิมด าเนินงานของโรงงานใหม ่และคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ ดงันัน้ หากพิจารณาในสว่นของ
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (EBITDA) ของบริษัทในปี 2559 ซึ่ง
เทา่กบั 107.17 ล้านบาท จะมียอดเพิ่มขึน้ 4.84 ล้านบาท จากปีที่ผา่นมา 

บริษัทตัง้เป้าหมายในการเพิ่มสดัส่วนรายได้จากทวีปอื่นๆ และทวีปยุโรปให้มีสดัส่วน 50 : 50 ของรายได้จากการขาย 
เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงทวีปยุโรป โดยบริษัทมุ่งเน้นขยายฐานลกูค้าไปยงักลุ่มผู้จัดจ าหน่ายขนาดกลางที่มี 
Royalty สูง และวางกลยุทธ์การตลาดในวงกว้างเพื่อสร้างการรับรู้ถึงภาพลกัษณ์ของตราสินค้า (brand) ของบริษัท  
ในขณะเดียวกนัก็ยงัคงเข้าร่วมงานแสดงสนิค้าเพื่อเจาะกลุม่เปา้หมายใหม่ๆ  ในแตล่ะประเทศทัว่โลกอีกด้วย  

บริษัทยงัคงมุ่งมัน่ที่จะพฒันาศกัยภาพต่างๆ ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง และนอกจากความรับผิดชอบต่อผู้มี ส่วนได้ 
สว่นเสียแล้ว บริษัทยงัค านึงถึงสภาพแวดล้อมและสงัคมสว่นรวม ในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมและจดัท าโครงการตา่งๆ 
ตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ของสงัคม ได้แก่ การมอบทนุการศึกษาแก่บตุรพนกังานที่มีผลการเรียนดี จิตอาสา
ท าความดีเพื่อพอ่หลวง และกิจกรรมปันน า้ใจให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านหนองถ า้ จงัหวดัลพบรีุ เป็นต้น 

ในนามของบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ให้การสนบัสนุนบริษัทเป็นอย่างดี  
มาโดยตลอด จนท าให้การด าเนินงานของบริษัทประสบความส าเร็จอยา่งตอ่เนื่อง บริษัทขอยืนยนัวา่จะด าเนินธุรกิจและ
บริหารงานตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี เพื่อความแข็งแกร่งและการเติบโตอยา่งยัง่ยืนตอ่ไป  

 

 
นายบรรพต  หงษ์ทอง  นายวฒันา  จนัทรัช 
ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร 

  

สำรจำกประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร  



 

 

 
  

ล้ำนบำท 
 

ล้ำนบำท 
 

ล้ำนบำท   
2557 

 
2558 

 
2559 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
      

สนิทรัพย์รวม                            
 

478.51 
 

615.81 
 

696.19 

หนีส้นิรวม                            
 

82.04 
 

130.94 
 

166.50 

สว่นของผู้ ถือหุ้น                       
 

396.47 
 

484.87 
 

529.69 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ   
     

รายได้จากการขายสนิค้า   734.95   740.11   878.19 

ต้นทนุขายสนิค้า   494.07   507.16   606.11 

ก าไรขัน้ต้น   240.88   232.95   272.08 

คา่ใช้จา่ยในการขาย   50.01   48.79   63.00 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร   102.15   105.49   134.22 

ก าไรจากการด าเนินงาน   86.86   86.09   86.99 

ก าไรสทุธิ   86.20   85.84   77.47 

หุ้นหรือข้อมูลเก่ียวกับหุ้นสำมัญ             

ก าไรตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น)   0.28   0.25   0.22 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น)   1.13   1.39   1.51 

เงินปันผลตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น)   0.00   0.00   0.10 

อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผล % 0.00   0.00   0.47 

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ             

อตัราการเติบโตของรายได้จากการขาย % 20.75   0.70   18.66 

อตัราก าไรขัน้ต้น % 32.78   31.47   30.98 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 11.79   11.52   9.77 

อตัราก าไรสทุธิ % 11.67   11.48   8.70 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ % 24.03   15.69   11.81 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น  % 30.93   19.48   15.27 

อตัราหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น % 0.21   0.27   0.31 

ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงนิ 
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ข้อมูลทั่วไป 
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 คณะกรรมกำรบริษัท 
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3  ผลิตภัณฑ์ของเอ็กโซตคิ ฟู้ด 
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ด้วยความมุ่งมัน่ที่ต้องการให้ตราสินค้าของคนไทยได้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดบัสากล ประกอบกับวิสยัทัศน์ที่
เลง็เห็นถึงโอกาสในการน าเคร่ืองปรุงรสอาหารไทยไปใช้ในการประกอบอาหารที่หลากหลายส าหรับชาวตา่งชาติ  บริษัท 
เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากดั จึงได้ก่อตัง้ขึน้เพื่อประกอบธุรกิจผลิตเคร่ืองปรุงรสและเคร่ืองประกอบอาหารโดยยงัคงคณุสมบตัิ
แห่งความเลิศรสตามแบบดัง้เดิมของอาหารไทย และจ าหน่ายภายใต้ตราสินค้าของตนเองที่มีความหลากหลายของ
ประเภทสินค้ามากที่สุด ปัจจุบันบริษัทมีสินค้ากว่า  200  สูตรที่ส่งขายไปยังประเทศต่างๆ กว่า 60 ประเทศทั่วโลก 
ภายใต้ตราสินค้า EXOTIC FOOD THAI PRIDE FLYING GOOSE COCO LOTO และอื่นๆ ของบริษัท โดยในช่วงแรก
ของการด าเนินธุรกิจ บริษัทวา่จ้างผู้ประกอบการรายอื่นในการผลติสนิค้าตามสตูรที่บริษัทพฒันาและน ามาจดัจ าหน่าย  
จากนัน้ในปี 2543 บริษัทได้ลงทนุก่อสร้างโรงงานของตนเองโดยตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จ.ชลบรีุ และได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชผัก ผลไม้ ประเภท 1.1 
กิจการผลติหรือถนอมอาหารหรือสิง่ปรุงแตง่อาหารเพื่อการสง่ออก 

 บริษัทมีเปา้หมายที่จะพฒันาตราสนิค้าของบริษัทให้เป็น  

การประกอบธรุกิจ 

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

  การออกแบบบรรจุภณัฑ์ที่โดดเด่น งดงาม  มีเอกลกัษณ์ความเป็นไทยและสะดวกตอ่การใช้งาน สร้างตรา
สินค้า     ของบริษัทให้เป็นที่รู้จกัอยา่งต่อเนื่อง  สง่ผลให้บริษัทได้รับรางวลัผู้สง่ออกสินค้าและบริการดีเดน่ 
ประจ าปี 2555 (Prime Minister’s Export Award 2012) ประเภทใช้ตราสนิค้าของตนเอง 

 ใสใ่จสขุอนามยั  สิง่แวดล้อมและจริยธรรม  ปฏิบตัิถกูต้องตามกฎหมาย  ปลอดภยัตอ่ผู้บริโภค  สง่มอบตรง
เวลา    เพื่อสร้างความพงึพอใจแก่ลกูค้า 

  

กำรเปล่ียนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ 



 

 

  

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรที่ส ำคัญ 

บริษัทก่อตัง้ภายใต้ช่ือ “บริษัท เอ็กโซติค ฟูด้ จ ากดั” ในปี 2542  ด้วยทนุจดทะเบียนหนึง่ล้านบาทเพื่อด าเนินธุรกิจ
ผลิตและจ 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 ฟูด้ จ ากดั” เป็น 
 “บริษัท เอ็กโซติค ฟูด้ จ ากดั (มหาชน)”  เพื่อน าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ  
เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 140 ล้านบาท เป็น 175 ล้านบาท และ เปลี่ยนแปลงมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น
สามัญจากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ซึ่งท าให้จ านวนหุ้นสามัญที่จด
ทะเบียนไว้เพิ่มขึน้จาก 17,500,000 หุ้นเป็น 350,000,000 หุ้น 

ปี 2557  
สงิหาคม เสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหมแ่ก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกและเร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม 

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

ปี 2558  
เมษายน เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 175 ล้านบาท เป็น 176.75 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามญัหุ้นละ 

0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้แก่พนกังานของบริษัท
ส าหรับปี 2558 จ านวนไม่เกิน 3,500,000 หน่วย ซึ่งมีอตัราการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
ต่อ 1 หุ้ นสามัญ โดยมีข้อก าหนดและเง่ือนไขการเสนอขายตามที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจากที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
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บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิต จัดหา และจ าหน่ายผลิตภณัฑ์ปรุงรสอาหาร ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมปรุง  
อาหารส าเร็จรูปพร้อมบริโภค อาหารกึ่งส าเร็จรูป อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เคร่ืองดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 
เคร่ืองดื่มรสผลไม้และน า้ผกัผลไม้ พืชผกัและผลไม้แช่แข็งผกั และผลไม้ที่ถนอมสภาพแล้ว รวมถึงสิง่ปรุงแตง่อาหารจาก
พืชและผกัเพื่อการสง่ออกเป็นหลกั ในลกัษณะของการขายขาดให้กบักลุม่ลูกค้าที่ซือ้สินค้าจากบริษัทโดยตรง 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 66.79 และร้อยละ 66.13 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัทในปี 2558 และ ปี 
2559 ตามล าดบั ผลติภณัฑ์ในกลุม่ซอสปรุงรสและน า้จิม้นี ้นอกจากจะใช้รับประทานร่วมกบัอาหารที่ท าเสร็จ เพื่อให้
อาหารมีรสชาติดียิ่งขึน้แล้ว ยงัสามารถดดัแปลงใช้เป็นเคร่ืองปรุงรสในการประกอบอาหารเพื่อให้ได้รสชาติตามที่
ต้องการ หรือเพิ่มรสชาติของอาหารได้อีกด้วย เช่น ใส่ในแซนวิช 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 าหนา่ย
ภายใต้ตราสนิค้าของบริษัทเองเป็นสว่นใหญ่ ซึง่ได้แก่ EXOTIC FOOD  THAI PRIDE และ FLYING GOOSE   

 

 

 

 

 
 
 

ตวัอย่างผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรสและน้ําจ้ิมต่างๆ  

ภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 



 

 

2.  กลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองปรุงแกงและเคร่ืองประกอบอำหำร  ได้แก่ กะทิ พริกแกง เคร่ืองปรุงแกงต่างๆ เช่น 
เคร่ืองปรุงแกงแดง เคร่ืองปรุงแกงเขียว และเคร่ืองปรุงส าเร็จรูปตา่งๆ เช่น เคร่ืองปรุงต้มย าไทยและน า้มะขามเปียก 
เป็นต้น ผลติภณัฑ์ในกลุม่นีใ้ช้ในขัน้ตอนการท าอาหาร โดยเหมาะส าหรับกลุม่ผู้บริโภคที่ต้องการประกอบอาหาร แต่
ไมต้่องการเตรียมเคร่ืองประกอบอาหารตา่งๆ ด้วยตนเองซึง่มีความยุง่ยากและเสยีเวลา ผู้บริโภคสามารถใช้ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองปรุงแกงของบริษัทเป็นวตัถดุิบในการประกอบอาหารได้เลย เพื่อลดขัน้ตอนการท าอาหารและควบคมุรสชาติ
ของอาหารให้เป็นไปตามสตูรมาตรฐานได้ ทัง้นี ้บริษัทมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงแกงและเคร่ืองประกอบ
อาหารคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 11.00 และ ร้อยละ 11.17 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัทในปี 2558 และปี 2559 
ตามล าดบั สินค้าในกลุม่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงแกงและเคร่ืองประกอบอาหารนี ้บริษัทมีทัง้การผลิตด้วยตนเองและ
จดัหาจากผู้ผลิตรายอื่น โดยสินค้าในกลุม่เคร่ืองแกงที่บริษัทผลิตนัน้ จะจ าหน่ายภายใต้ตราสินค้า EXOTIC FOOD 
และ THAI PRIDE 

 

 

 

 
 

ตวัอย่างผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงแกงและเคร่ืองประกอบอาหาร 

3.  กลุ่มผลิตภัณฑ์เคร่ืองดื่มจำกผักและผลไม้ ได้แก่ น า้มะพร้าวและน า้มะพร้าวผสมเนือ้ ภายใต้ตราสินค้า COCO 
LOTO ของบริษัท ส่วนน า้โกจิเบอร่ี น า้มะพร้าว น า้ว่านหางจระเข้ และน า้ผลไม้ต่างๆ ภายใต้ตราสินค้า EXOTIC 
FOOD และ THAI PRIDE ของบริษัท โดยสินค้าในกลุ่มนีบ้ริษัทจะเป็นผู้ด าเนินการผลิตเองเป็นหลกั และมีการรับ
ผลิตภายใต้ตราสินค้าของลกูค้าด้วย ทัง้นี ้บริษัทมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มจากผกัและผลไม้คิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 9.88 และร้อยละ 13.77 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัทในปี 2558 และปี 2559 ตามล าดบั  

 

 

 

 
 
 

ตวัอย่างผลิตภณัฑ์เคร่ืองดืม่จากผกัและผลไม้  
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4.  กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรส ำเร็จรูปพร้อมรับประทำน ได้แก่ แกงบรรจุกระป๋องพร้อมรับประทาน เช่น ต้มย า แกง
เขียวหวาน แกงแดง แกงกะหร่ี แกงมสัมัน่ และอาหารปรุงส าเร็จพร้อมรับประทานตา่งๆ เช่น ข้าวแกงเขียวหวาน และ
ก๋วยเตี๋ยวผดัไทย เป็นต้น สินค้าในกลุม่นีน้บัเป็นการตอ่ยอดในการพฒันาผลิตภณัฑ์ของบริษัทให้ครบวงจรของการ
รับประทานอาหารของผู้บริโภคให้ครบถ้วนยิ่งขึน้ โดยอาศยัความรู้ความช านาญของบริษัทในด้านเคร่ืองประกอบ
อาหารและเคร่ืองปรุงรสน ามาพฒันาจนเป็นผลติภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทาน ซึง่เหมาะส าหรับผู้บริโภคที่
ต้องการรับประทานอาหารรสชาติดีแบบเดียวกนักับที่ใช้ผลิตภณัฑ์ปรุงรสของ EXOTIC FOOD แต่มีเวลาประกอบ
อาหารจ ากดั ทัง้นี ้บริษัทมีการจ าหนา่ยผลติภณัฑ์อาหารส าเร็จรูปพร้อมรับประทานคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 2.34 และ
ร้อยละ 1.25 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัทในปี 2558 และปี 2559 ตามล าดบั ส าหรับผลิตภณัฑ์อาหาร
ส าเร็จรูปพร้อมรับประทานนี ้บริษัทเป็นผู้ผลติและจ าหนา่ยเองทัง้หมดภายใต้ตราสนิค้า EXOTIC FOOD 

 

 

 

 

 

 
ตวัอย่างผลิตภณัฑ์อาหารสําเร็จรูปพร้อมรบัประทาน 

5.  กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรกึ่งส ำเร็จรูปและอำหำรส ำเร็จรูปอื่นๆ ได้แก่ สินค้าในน า้มนัและน า้เกลือ ผกัและผลไม้
กระป๋อง ผลิตภณัฑ์จากข้าว ของแห้งและของดองตา่งๆ เป็นต้น ส าหรับสินค้าในกลุม่นีบ้ริษัทมีการจดัหาทัง้จากการ
ซือ้มาขายไปและการผลิตเอง บริษัทมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์กึ่งส าเร็จรูปและอาหารส าเร็จรูปอื่นๆ คิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 9.99 และร้อยละ 7.68 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัทในปี 2558 และปี 2559 ตามล าดบั 

 

 

 

 
 
 

ตวัอย่างผลิตภณัฑ์อาหารก่ึงสําเร็จรูป 
 

  



 

 

กำรได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจหรือกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

บริษัทได้รับการสง่เสริมจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ในกิจการผลิตเคร่ืองดื่มจากพืชผกัผลไม้
บรรจุภาชนะผนึก สิ่งปรุงแต่งอาหาร และอาหารพร้อมรับประทาน ประเภท 1.11 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือ 
สิ่งปรุงแต่งอาหาร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั (ยกเว้นการผลิตน า้ดื่ม และไอศกรีม) ตามบตัรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 
2107(5)/2554 ลงวนัที่ 11 กรกฎาคม 2554 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ยื่นขอยกเลิกบตัรสง่เสริมการลงทนุดงักลา่วส าหรับ
โรงงานที่ 1 เนื่องจากสินทรัพย์สทุธิไม่รวมที่ดินและเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทจะมีจ านวนเกินกวา่ 200 ล้านบาท หาก
บริษัทก่อสร้างโรงงานที่ 2 แล้วเสร็จ บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องยื่นขอยกเลิกบัตรส่งเสริม เพื่อมิให้ผิดเง่ือนไขตาม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2553 ลงวนัที่ 5 มกราคม 2553 เร่ือง นโยบายการส่งเสริมการลงทนุแก่
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) โดยได้รับอนมุตัิให้ยกเลกิบตัรสง่เสริมดงักลา่ว เมื่อวนัท่ี 24 มิถนุายน 2559 

ทัง้นี ้ภายหลงัจากที่บริษัทได้ยกเลิกบตัรสง่เสริมการลงทนุเลขที่ 2107(5)/2554 ลงวนัที่ 11 กรกฎาคม 2554 
ส าหรับโรงงานแห่งที่ 1 แล้ว บริษัทได้รับการสง่เสริมจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ส าหรับโรงงานแห่งที่ 2 
ในกิจการผลติเคร่ืองดื่มจากพืชผกัผลไม้บรรจภุาชนะผนกึ สิง่ปรุงแตง่อาหาร และอาหารพร้อมรับประทาน ประเภท 1.11 
กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทนัสมยั (ยกเว้นการผลิตน า้ดื่ม และไอศกรีม)  
ตามบตัรสง่เสริมการลงทนุเลขท่ี 59-1167-0-00-3-0 ลงวนัท่ี 13 กนัยายน 2559 ซึง่สทิธิและประโยชน์ที่ส าคญัมีดงันี ้ 

สิทธิประโยชน์ ระยะเวลำ 
1. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล ดงันี ้

1.1. ผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มจากพืชผกัผลไม้บรรจุภาชนะผนึกและสิ่งปรุงแต่งอาหารได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
สง่เสริมรวมกนัไม่เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ ไม่รวมค่าที่ดินและทนุหมนุเวียน 
โดยมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้  

1.2. ผลิตภณัฑ์อาหารพร้อมรับประทานได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไร
สทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับสง่เสริมมีก าหนดเวลา 8 ปี นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมี
รายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 

รายได้ที่ต้องน ามาค านวณก าไรสทุธิที่ได้จากการประกอบกิจการให้รวมถึงรายได้จาก
การจ าหนา่ยผลพลอยได้ ได้แก่ เศษหรือของเสยีจากกระบวนการผลติ  

 
เป็นเวลา 8 ปี ตัง้แต ่ 

11 ธนัวาคม 2559 ถงึ  
10 ธนัวาคม 2567 

 
 

เป็นเวลา 8 ปี นบัแต่
วนัท่ีเร่ิมมีรายได้ 

 

2. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเคร่ืองจักรตามที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
พิจารณาอนมุตัิ  

ภายใน 13 มีนาคม 
2562  

3. ได้รับยกเว้นไมต้่องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุไปรวมค านวณ
เพื่อเสยีภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล 

เป็นเวลา 8 ปี ตัง้แต ่ 
11 ธนัวาคม 2559 ถงึ  

10 ธนัวาคม 2567 
4. ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบคุคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการลงทนุในอตัราร้อยละ 50 

ของอัตราปกติ โดยมีก าหนด 5 ปี นับจากวันที่พ้นก าหนดระยะเวลา 8 ปี ที่ได้รับการ
ยกเว้นภาษีเงินได้ 

เป็นเวลา 5 ปี ตัง้แต ่ 
11 ธนัวาคม 2567 ถงึ  

10 ธนัวาคม 2572 
5. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว  

เป็นระยะเวลา 10 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 
เป็นเวลา 10 ปี ตัง้แต ่ 
11 ธนัวาคม 2559 ถงึ  

10 ธนัวาคม 2569 
6. ได้รับอนญุาตให้หกัเงินลงทนุในการติดตัง้หรือก่อสร้างสิง่อ านวยความสะดวกร้อยละ 25 

ของเงินลงทนุ นอกเหนือไปจากการหกัคา่เสือ่มราคาตามปกติ 
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ภำวะกำรตลำดและกำรแข่งขัน 

ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขันในปี 2559 

สนิค้าหลกัของบริษัทซึง่ได้แก่ ผลติภณัฑ์ซอสปรุงรส น า้จิม้และเคร่ืองแกงส าเร็จรูปตา่งๆ นบัเป็นสนิค้าในกลุม่ 
“สิ่งปรุงรสอาหาร” ซึ่งเป็นสินค้าในกลุม่สินค้าอตุสาหกรรมการเกษตรตามการจดักลุม่ประเภทสินค้าเพื่อการสง่ออกของ
กระทรวงพาณิชย์ โดยมลูค่าการสง่ออกของสินค้าในกลุม่สิ่งปรุงรสอาหารเติบโตจาก 19,782 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 
20,935 ล้านบาท ในปี 2559 คิดเป็นการเติบโตร้อยละ 5.83 ทัง้นี ้ผลิตภณัฑ์ในกลุ่มซอส (ประกอบด้วยซอสพริก ซอส 
ถั่วเหลือง และซอสมะเขือเทศ) มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึน้จาก 3,051 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 3,240 ล้านบาท ในปี 
2559 หรือ คิดเป็นร้อยละ 6.19 จากปี 2558 ในขณะท่ีผลติภณัฑ์ในกลุม่เคร่ืองแกงส าเร็จรูปมอีตัราการเติบโตที่ดีขึน้อยา่ง
ตอ่เนื่องจาก 1,662 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 1,794 ล้านบาท ในปี 2559 เติบโตกวา่ร้อยละ 7.91 

แนวโน้มอุตสำหกรรมในปี 2560 

ตลาดส่งออกหลกัของสิ่งปรุงรสอาหาร 5 อนัดบัแรก คือ ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และ 
สหราชอาณาจักร โดยปัจจัยหลกัที่ท าให้อุตสาหกรรมการส่งออกสิ่งปรุงรสอาหารของประเทศไทยมีการเติบโตนัน้  
มาจากกระแสความนิยมบริโภคอาหารไทยในกลุ่มชาวต่างประเทศอนัเนื่องมาจากความโดดเด่นในด้านรสชาติที่เป็ น
เอกลกัษณ์ และการใช้วตัถดุิบที่มีประโยชน์ตอ่สขุภาพของอาหารไทย ปริมาณวตัถดุิบมีเพียงพอและมีคณุภาพดี มีทกัษะ
ความช านาญของผู้ผลิต มีเทคโนโลยีที่ทนัสมยั และราคาแข่งขนัได้ ประกอบกับการที่อุตสาหกรรมนีเ้ป็นอุตสาหกรรม  
ที่ได้รับการสง่เสริมจากทางภาครัฐ โดยได้มีการวางยทุธศาสตร์ระยะยาว 10 ปี (2551-2560) เพื่อตัง้เป้าให้ประเทศไทย
เป็นผู้สง่ออกเคร่ืองเทศแปรรูปและสิง่ปรุงรสอาหารในระดบัพรีเมี่ยมแหลง่หนึง่ของโลก มุง่เน้นการสือ่สารให้ผู้น าเข้ารับรู้ว่า
สินค้าจากประเทศไทยเป็นสินค้าที่มีคณุภาพสงูและมีความปลอดภยั นอกจากนี ้อตุสาหกรรมสิ่งปรุงรสอาหารของไทย
ยงัได้รับปัจจยัสนบัสนุนจากการที่กลุ่มประเทศในยโุรปและประเทศสหรัฐอเมริกานิยมการประกอบอาหารด้วยตนเอง
มากกว่าการออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านเพิ่มมากขึน้ จึงนบัเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะสามารถเพิ่มปริมาณการ
สง่ออกอาหารและสิง่ปรุงรสอาหารได้เพิ่มขึน้ 

การแขง่ขนัจากผู้ประกอบการในประเทศ 

ผู้บริหารของบริษัทประเมินวา่ ผู้ประกอบการในประเทศสว่นใหญ่มกัมีการผลติสนิค้าที่ไมห่ลากหลาย โดยมกั
เน้นท่ีการผลติสนิค้าประเภทใดประเภทหนึง่โดยเฉพาะและเป็นการผลติสนิค้าแบบมุง่เน้นรสชาติดัง้เดิมของเคร่ืองปรุงรส
ไทย ในขณะที่สินค้าของบริษัทนัน้ มุ่งเน้นที่การสร้างความหลากหลายทัง้ในด้านของรสชาติและประเภทของผลิตภณัฑ์ 
และมุ่งเน้นการพฒันารสชาติที่เหมาะกบัชาวต่างชาติ ดงันัน้ จึงนบัได้ว่าไม่มีผู้ประกอบการไทยรายใดที่มีการประกอบ
ธุรกิจในลกัษณะเดียวกบับริษัทโดยตรง  

การแขง่ขนัจากผู้ประกอบการในตา่งประเทศ 

คู่แข่งที่ส าคญัของบริษัทในการจ าหน่ายผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงรสและเคร่ืองประกอบอาหารจากต่างประเทศ 
ได้แก่ ผู้ประกอบการจากประเทศสหรัฐอเมริกา เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการจากประเทศสหรัฐอเมริกาซึง่เป็นผู้ผลิตซอสพริกและน า้จิม้ไก่รายใหญ่ภายใต้ตราสินค้า “Huy Fong” และ



 

 

ผู้ประกอบการจากประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผลิตสินค้าในกลุม่ซอสและน า้จิม้ภายใต้ตราสนิค้า 
“CHOLIMEX”  “AMOY”  “DIAMOND” และ “LEE KUM KEE” นัน้ นบัเป็นคู่แข่งที่ส าคญัของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัท
ได้ใช้กลยทุธ์ทางการตลาดโดยเน้นจุดเด่นของการเป็นผู้ผลิตจากประเทศไทยซึ่งเป็นต้นก าเนิดของ “ซอสพริกศรีราชา” 
ประกอบกบัการพฒันาผลิตภณัฑ์อยา่งตอ่เนื่องเพื่อน าเสนอรสชาติใหม่ๆ ที่หลากหลายและตอบสนองผู้บริโภคได้ในทกุ
ระดบั ด้วยจุดเดน่ของ “One Stop Brand” สง่ผลให้บริษัทเช่ือมัน่วา่ จะยงัคงสามารถรักษาความสามารถในการแขง่ขนั
กบัคู่แข่งส าคญัจากประเทศสหรัฐอเมริกาดงักลา่วไว้ได้ ในสว่นของคู่แข่งจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีข้อ
ได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิตนัน้ ผู้บริหารของบริษัทประเมินว่า บริษัทยังคงมีข้อได้เปรียบในด้านคุณภาพและ
ความสม ่าเสมอของมาตรฐานในการผลติ ซึง่เป็นประเด็นส าคญัในกลุม่ประเทศลกูค้าหลกัของบริษัท    
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ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียน 

บริษัทมีรายได้จากการส่งออกในปี 2558 และ 2559 เท่ากับ 738.34 ล้านบาท และ 876.55 ล้านบาท หรือ 
คิดเป็นร้อยละ 99.76 และ 99.81 ของรายได้จากการขายของบริษัทตามล าดบั โดยในการก าหนดราคาสินค้ากบัลกูค้า
นัน้ บริษัทมีการก าหนดราคาสินค้าเป็นสกุลเงินยโูร สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเงินบาท คิดเป็นสดัสว่นประมาณ
ร้อยละ 7.22 36.17 และ 56.61 ของรายได้จากการขายของบริษัทในปี 2559 ส าหรับการสัง่ซือ้วตัถดุิบนัน้ บริษัทมีการ
จ่ายช าระด้วยสกุลเงินบาทเป็นหลกั และมีการน าเข้าบางส่วนซึ่งบริษัทมีการจ่ายช าระเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็น
หลกั ดงันัน้ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนในระดบัสงูซึ่งเกิดจากการขายสินค้าสว่นมาก
เป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยในกรณีที่อตัราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศมีความผนัผวน
มาก จะสง่ผลให้บริษัทได้รับผลกระทบตอ่รายได้และอตัราก าไรของบริษัทเมื่อคิดเป็นสกลุเงินบาทหากบริษัทไมส่ามารถ
ปรับราคาขายสินค้าได้ตามการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุล เงินต่างประเทศ นอกจากนี ้การ
เปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ยังส่งผลให้เกิดก าไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน ในกรณีที่อัตรา
แลกเปลีย่น ณ วนัท่ีท าการบนัทกึบญัชีซือ้หรือขายสนิค้า และวนัท่ีท าการรับหรือจ่ายช าระมีความแตกตา่งกนั  

ดงันัน้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนดงักลา่ว ผู้บริหารของบริษัทจึงได้มี
การติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของอัตรา
แลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างๆ ในการก าหนดราคาขายสินค้า เพื่อให้ราคาขายสินค้าสะท้อนกับอตัราแลกเปลี่ ยนในแต่ละ
ช่วงเวลา และมีการลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนด้วยการเปิดบญัชีเงินฝากสกลุเงินต่างประเทศ 
(Foreign Currency Deposit Account: FCD) นอกจากนี ้บริษัทได้มีการเจรจากบัคู่ค้าบางรายเพื่อขอก าหนดราคาขาย
สินค้าเป็นสกุลเงินบาท โดยในปี 2559 บริษัทมีสดัสว่นการขายสินค้าในสกุลเงินบาทกว่าร้อยละ 56.61 ของรายได้จาก
การขายสนิค้าของบริษัท 

ส าหรับการขายสินค้าในส่วนของสกุลเงินต่างประเทศที่ยังคงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตรา
แลกเปลี่ยนนัน้ บริษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงโดยการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหน้า (Forward 
Contract) โดยเมื่ออตัราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 5 จากอตัราแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ 
ผู้บริหารจะพิจารณาท าสญัญาซือ้เงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าในสดัสว่นร้อยละ 50 ของมลูคา่ค าสัง่ซือ้จากลกูค้า และใน
กรณีที่อตัราแลกเปลีย่นมีการเปลีย่นแปลงไปเกินกวา่ร้อยละ 5 จากอตัราแลกเปลีย่นที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารจะพิจารณาท า
สญัญาซือ้เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในสดัส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าค าสัง่ซือ้จากลกูค้าในช่วงเวลานัน้ๆ ซึ่งขึน้กบั
ดลุยพินิจของผู้บริหารและเป็นไปตามนโยบายที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีการสอบทานความเพียงพอ
ของนโยบายการปอ้งกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนของบริษัททกุสิน้ปี ทัง้นี ้บริษัทไม่มีนโยบายในการเก็งก าไรจาก
อัตราแลกเปลี่ยน จากนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ท าให้บริษัทมีก าไรจากอัตรา
แลกเปลีย่นสทุธิ 3.11 ล้านบาท ในปี 2559 

 

ปัจจัยควำมเส่ียง 



 

 

ควำมเส่ียงจำกกำรจัดหำวัตถุดบิ 

วตัถุดิบหลกัที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัทได้แก่  สินค้าในภาคเกษตรกรรมซึ่งปริมาณผลผลิตขึน้อยู่กับ
สภาพภมูิอากาศและฤดกูาล สง่ผลให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวตัถดุิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่งบริษัทได้ท าการ
ลดความเสี่ยงดงักลา่วโดยการประมาณการปริมาณวตัถดุิบที่จะต้องใช้ลว่งหน้าในระยะเวลา 1 ปี และพิจารณาจดัท า
สญัญาการจดัหาวตัถดุิบกบัผู้ผลติหรือผู้จดัจ าหนา่ยวตัถดุิบหลกัของบริษัทอนั ได้แก่ พริก และน า้ตาล ซึง่มีมลูคา่การซือ้
ในปี 2559 เป็นสดัสว่นเทา่กบัประมาณร้อยละ 55.42 ของมลูคา่การซือ้วตัถดุิบที่ใช้ในการผลติของบริษัท หรือเทา่กบัร้อยละ 
23.94 ของมลูคา่การซือ้วตัถดุิบและสนิค้ารวมของบริษัท  

บริษัทมีการท าสญัญากบัผู้จดัหาวตัถดุิบหลกั และการกระจายการสัง่ซือ้วตัถดุิบจากผู้ผลติหรือผู้จดัหาวตัถดุิบ
หลายราย ทัง้ที่เป็นผู้ประกอบการรายใหญ่และรายยอ่ย เพื่อเป็นการลดความเสีย่งจากการพึง่พิงผู้ผลติและผู้จดัหาวตัถดุิบ
รายใดรายหนึง่ อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายการสัง่ซือ้กบัผู้ผลติและผู้จดัหาวตัถดุิบรายเดิมที่ยงัคงสามารถจดัหาวตัถดุิบ
ที่ได้คณุภาพตามมาตรฐานที่บริษัทก าหนดอย่างสม ่าเสมอเพื่อเป็นการสร้างพนัธมิตรทางการค้า และมีการวางแผนการ
จดัซือ้ร่วมกนัระหวา่งผู้ผลติและผู้จดัหาวตัถดุิบกบับริษัท เพื่อให้มัน่ใจวา่ผู้ผลติและผู้จดัหาวตัถดุิบจะสามารถด าเนินการ
สง่มอบวตัถดุิบได้ตรงตามต้องการ 

ควำมเส่ียงจำกกำรผันผวนของรำคำวัตถุดบิหลัก 

น า้ตาลทรายและพริกนบัเป็นวตัถดุิบหลกัที่ส าคญัของบริษัทในการผลิตผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงอาหารซึ่งเป็น
สินค้าหลกัของบริษัท โดยราคาของพริกนัน้ขึน้อยู่กับปริมาณผลผลิตในแต่ละช่วงฤดูกาล รวมถึงอุปสงค์และอุปทาน
ภายในตลาด สว่นน า้ตาลทรายนัน้ ราคาจ าหน่ายน า้ตาลทรายภายในประเทศได้ถกูควบคมุภายใต้ พระราชบญัญัติวา่
ด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ดงันัน้ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาของพริกและน า้ตาล ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบที่มีนยัส าคญัต่อรายได้และอตัราก าไรของบริษัท หากบริษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าได้ตามการ
ปรับตวัขึน้ของราคาวตัถดุิบดงักลา่ว  

เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนดงักลา่ว บริษัทจึงมีนโยบายในการท าสญัญาสัง่ซือ้กบัผู้ผลติ และ
ผู้จดัหาวตัถดุิบ โดยมีการก าหนดราคาซือ้ขายลว่งหน้า ณ วนัที่ท าสญัญา และใช้นโยบายในการก าหนดราคาของสนิค้า
โดยพิจารณาจากต้นทุนขายของบริษัท ประกอบกับการท าวิจัยและพัฒนาด้านการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลด
ผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบดงักลา่ว 

ควำมเส่ียงจำกมำตรกำรและอุปสรรคทำงกำรค้ำจำกประเทศผู้น ำเข้ำ 

เนื่องจากกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัท ได้แก่ กลุม่ประเทศยโุรปและสหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นกลุม่ประเทศที่มีระเบียบ
มาตรฐานที่สงูไม่ว่าจะทัง้ทางด้านสาธารณสขุ คุณภาพ ความปลอดภยั กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม ดงันัน้ บริ ษัทจึงมี
ความเสี่ยงที่จะถกูกีดกนัทางการค้าจากมาตรการและอปุสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures and Non-
Tariff Barriers: NTMs) ของประเทศผู้น าเข้าดงักลา่ว โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกบัสขุอนามยัและความปลอดภยัของสนิค้า 
เช่น กฎเกณฑ์เก่ียวกบัสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ (Allergens) ยาฆ่าแมลง (Pesticide) การปนเปือ้น (Contaminant) และ
มาตรฐานฉลากสนิค้า (Labeling standard) เป็นต้น 
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บริษัทมีการศึกษาข้อมูลและติดตามการบังคบัใช้กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าของประเทศต่างๆ  
ทัง้จากการติดตามข่าวสารและการติดต่อหน่วยงานราชการ รวมถึงการรวบรวมข้อมลูที่ได้รับจากผู้ประกอบการซึ่งเป็น 
คูค้่าของบริษัท โดยบริษัทได้มีการก าหนดผู้ รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมลูดงักลา่วไว้อยา่งชดัเจน เพื่อท าหน้าที่รวบรวม
ข้อมูลและแจ้งต่อส่วนงานที่เก่ียวข้องต่างๆ ในบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีกระบวนการติดตามข้อมลูได้อย่างต่อเนื่องและ
เพียงพอตอ่การพฒันาคณุภาพสนิค้าเพื่อให้สอดคล้องต่อการบงัคับใช้กฎระเบียบหรือมาตรการตา่งๆ โดยปัจจบุนับริษัท
ได้รับการรับรองคุณภาพจาก BRC (The British Retail Consortium) IFS (International Featured Standards) FSSC 
22000 (Food Safety System Certification 22000) ISO 22000:2005 (Food Safety Management System) ISO 
9001:2015 (Quality Management System) HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) GMP (Good 
Manufacturing Practice) HALAL Certificate USFDA (Food and Drug Administration US) และส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา (Food and Drug Administration Thailand) ซึง่เป็นการรับรองถึงคณุภาพ ความปลอดภยั และมาตรฐาน
การผลิตสินค้าของบริษัทในระดบัสากล นอกจากนี ้บริษัทยงัได้กระจายความเสี่ยงโดยการสร้างฐานลกูค้าในหลายๆ 
ประเทศ เพื่อเป็นการลดความเสีย่งจากการบงัคบัใช้กฎระเบียบหรือมาตรการทางการค้าในประเทศใดประเทศหนึง่ 

ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพงิลูกค้ำรำยใหญ่หรือน้อยรำย 

บริษัทมีการจ าหน่ายสูผู่้บริโภคชาวต่างชาติโดยผ่านทางผู้น าเข้าและผู้จดัจ าหน่ายต่างชาติในประเทศตา่งๆ 
ซึ่งน าเข้าสินค้าเพื่อจ าหน่ายทัง้สง่และปลกีให้แก่ห้างสรรพสนิค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าตา่งๆ รวมถึงการจ าหนา่ย
สินค้าผ่านทางเว็บไซต์ของตนให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง บริษัทมีลกูค้ารายใหญ่ 2 ราย ซึ่งเป็นผู้น าเข้าและผู้จัดจ าหน่าย
สนิค้ารายใหญ่ในทวีปยโุรป โดยบริษัทมีการจ าหนา่ยสนิค้าให้แก่ลกูค้ารายใหญ่ทัง้ 2 รายนีค้ิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 
40.66 ในปี 2558 และร้อยละ 38.15 ในปี 2559 ตามล าดบั ดงันัน้ บริษัทจึงมีความเสีย่งจากการพึง่พิงลกูค้ารายใหญ่ซึ่ง
เป็นผู้จดัจ าหนา่ยในทวีปยโุรปดงักลา่ว 

อย่างไรก็ดี ลกูค้ารายใหญ่ของบริษัทเป็นลกูค้าประจ าที่มีการติดต่อซือ้ขายมาเป็นระยะเวลานานกวา่ 10 ปี 
และมีความสมัพนัธ์ที่ดีต่อกันอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการรักษาคณุภาพมาตรฐานของสินค้าและการให้บริการของ
บริษัท สง่ผลให้บริษัทเช่ือมัน่ว่าจะยงัคงได้รับความไว้วางใจจากลกูค้าประจ าของบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี ้
บริษัทมีนโยบายในการลดความเสีย่งจากการพึง่พิงลกูค้ารายใหญ่ โดยการไปออกงานแสดงสนิค้าในประเทศตา่งๆ อยา่ง
ต่อเนื่อง เพื่อหาลกูค้ารายใหม ่ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระจายฐานลกูค้าของบริษัทแล้ว และยงัเป็นการสร้างโอกาสทาง
ธุรกิจเพิ่มเติมในการท่ีจะพฒันาสนิค้าใหมอ่ีกด้วย 

ควำมเส่ียงจำกกำรพึ่งพงิกำรจ ำหน่ำยสินค้ำไปยังกลุ่มประเทศยุโรป 

บริษัทมีความเสี่ยงจากการจ าหน่ายสินค้าให้แก่ประเทศใดประเทศหนึ่งในสดัสว่นท่ีสงู โดยในปี 2558 และ ปี 
2559 บริษัทมีการจ าหน่ายสินค้าไปยงัทวีปยโุรปเป็นหลกั คิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 72.77 และ ร้อยละ 67.80 ของ
รายได้จากการขายรวมตามล าดบั ซึง่ในกรณีที่ประเทศคูค้่าหลกัประสบปัญหาหรือมีนโยบายลดความสมัพนัธ์ทางการค้า
ระหว่างประเทศกบัประเทศไทยลง ก็อาจสง่ผลให้บริษัทไม่สามารถสง่ออกสินค้าไปยงัประเทศดงักลา่วได้ตามปกติ เพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการจ าหน่ายสินค้าไปยงัประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทวีปใดทวีปหนึ่งมากจนเกินไป บริษัทได้ขยาย 
ฐานลกูค้าไปยงักลุม่ประเทศอื่นๆ ด้วยเช่นกนั อาทิ ประเทศในกลุม่ทวีปเอเชียตะวนัออก เป็นต้น  



 

 

อย่างไรก็ดี เนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าในกลุ่มอาหารซึ่งนับเป็นปัจจัย 4 ที่มีความจ าเป็นใน
ชีวิตประจ าวนั อีกทัง้ยงัมีความหลากหลายและครอบคลมุได้ทกุความต้องการด้านอาหารของลกูค้า จึงสง่ผลให้สินค้า
ของบริษัทอยู่ในกลุ่มสินค้าที่ผู้บริโภคมีความต้องการซือ้ได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าประเทศคู่ค้าจะประสบปัญหาภาวะ
เศรษฐกิจก็ตาม ส าหรับความเสีย่งจากนโยบายการค้าระหวา่งประเทศนัน้ ที่ผา่นมากลุม่ประเทศในทวีปยโุรปมีการกีดกนั
ทางการค้าจากมาตรการและอปุสรรคทางการค้าที่ไมใ่ช่ภาษี (Non-Tariff Measures and Non-Tariff  Barriers: NTMs) 
ซึ่งบริษัทก็ได้จดัให้มีการติดตามข้อมลูอย่างตอ่เนื่อง เพื่อพฒันาคณุภาพสินค้าให้สอดคล้องตอ่การบงัคบัใช้กฎระเบียบ
หรือมาตรการตา่งๆ อยูแ่ล้ว  

ควำมเส่ียงจำกกำรมีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ท่ีมีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน 

กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ ครอบครัวจนัทรัช จะถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 62.37 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ย
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (ณ วนัปิดสมุดทะเบียนวนัที่ 16 มีนาคม 2560) และครอบครัวจันทรัช ยงัเป็นผู้บริหารและ
กรรมการผู้มีอ านาจลงนามของบริษัทด้วย จึงท าให้กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่ดงักล่าวเป็นผู้มีอ านาจในการบริหารจดัการและ
ควบคมุคะแนนเสียงในการลงมติที่ส าคญัได้บางเร่ือง เช่น การแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอื่นที่ต้ องใช้เสียง
สว่นใหญ่ของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ยกเว้นในเร่ืองที่กฎหมายหรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดให้ต้องได้รับเสยีง 3 ใน 4 ของจ านวน
หุ้นที่เข้าประชมุและมีสทิธิออกเสยีง เช่น การเพิ่มทนุ การลดทนุ ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
อาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลการบริหารของผู้ ถือหุ้นใหญ่ได้ อย่างไรก็ตาม ด้วย
โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการรวม 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่ละคณะมีการก าหนด
ขอบเขตอ านาจหน้าที่อย่างชดัเจน ท าให้ระบบการท างานของบริษัทมีความเป็นมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้
โดยง่าย อีกทัง้โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นจ านวน 6 ท่าน จากจ านวน
กรรมการรวมทัง้หมด 10 ทา่น และมีคณะกรรมการตรวจสอบท่ีประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ทา่น ซึง่แตล่ะทา่นเป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถ ท าให้สามารถสอบทานการท างานของบริษัทให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึน้ ตลอดจนสามารถ
ถ่วงดลุอ านาจในการน าเสนอเร่ืองตา่งๆ ที่จะพิจารณาเข้าสูก่ารประชมุผู้ ถือหุ้นได้ในระดบัหนึ่ง นอกจากนัน้แล้ว บริษัทมี
ระเบียบปฏิบตัิกรณีที่มีการท ารายการที่เก่ียวโยงกบักรรมการ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุในกิจการรวมทัง้
บคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยบคุคลดงักลา่วจะไม่มีอ านาจอนมุตัิในการท ารายการนัน้ๆ ท าให้สามารถลดทอนความ
เสีย่งอนัอาจจะเกิดขึน้ได้อีกด้วย 
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ทรัพย์สินถำวรหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีทรัพย์สนิถาวรหลกัที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้ 

รำยกำร 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่ำสุทธิ 
(ล้ำนบำท) 

ภำระผูกพัน 

1.  ที่ดิน โฉนดเลขที่ 18436 18440 18441 นิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี  ้ต าบลมาบยางพร 
อ าเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง พืน้ที่ 12 ไร่  
3 งาน 2.8 ตารางวา 

เจ้าของ 
 

35.82 
 

ที่ดินถกูจดจ านองเพื่อค า้ประกนั
วงเงินกู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน 
 

2.  อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร  
- ที่ตัง้อาคารโรงงานแหง่ที่ 1 :                             
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั เขตอตุสาหกรรม
สง่ออก แปลงหมายเลข 1E-7 ที่ดินเนือ้ที่ 6 ไร่ 
3 งาน 61.93 ตารางวา         

- อาคารส านกังานและโรงงานแหง่ที่ 1 รวม  
2 อาคาร 

- อาคารโรงงานแหง่ที่ 2    

 
เช่า 

 
 
 

เจ้าของ 
 

เจ้าของ 

 
- 
 
 

 
15.29 

 
146.57 

 
สญัญาเชา่อาย ุ30 ปี  

 
 
 

- ไมม่ี - 
 

อาคารถกูจดจ านองเพื่อค า้ประกนั
วงเงินกู้ยืมกบัสถาบนัการเงิน 

3.  เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ เจ้าของ 240.30 สว่นควบกบัอาคาร จ านวน 13.08   
ล้านบาท ถกูจดจ านองเพื่อค า้
ประกนัวงเงินกู้ยมืกบัสถาบนัการเงิน  

4.  เคร่ืองใช้ส านกังาน เจ้าของ 13.16 ภายใต้สญัญาเช่าซือ้  
จ านวน 0.46  ล้านบาท 

5.  ยานพาหนะ เจ้าของ 21.41 ภายใต้สญัญาเช่าซือ้  
จ านวน 18.95 ล้านบาท 

6.  สนิทรัพย์ระหวา่งก่อสร้าง เจ้าของ 1.72 - ไมม่ี - 

รวม  474.27  

บริษัทมีการท าประกนัภยัความเสี่ยงภยัทรัพย์สิน (แบบระบภุยั) ท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัทรัพย์สินของบริษัท ได้แก่
สิ่งปลกูสร้าง (ไม่รวมฐานราก) รวมตวัอาคารอื่นๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เป็นต้น เฟอร์นิเจอร์ สต๊อกสินค้า 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ส่วนควบต่างๆ ส าหรับโรงงานแห่งที่ 1 โดยมีทุนประกันภยั 452.33 ล้านบาท และส าหรับโรงงาน
แห่งที่ 2 มีทนุประกนัภยั 300.000 ล้านบาท รวมเป็นทนุประกนัภยัทัง้สิน้ 752.33 ล้านบาท ระยะเวลาเอาประกนัภยั 1 ปี 
เร่ิมวนัที่ 22 มีนาคม 2559 ถึงวนัที่ 22 มีนาคม 2560 และเร่ิมวนัที่ 1 สงิหาคม 2559 ถึงวนัที่ 1 สงิหาคม 2560 ตามล าดบั   

ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกจิ 



 

 

สัญญำที่ส ำคัญ 

สัญญำเช่ำที่ดนิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีสญัญาเช่าที่ดินท่ีใช้ในการประกอบธุรกิจ ดงันี ้ 

คู่สัญญำ ระยะเวลำ รำยละเอียด 

การนิคมอตุสาหกรรม
แหง่ประเทศไทย  

 

 

30 ปี 

(15 มีนาคม 2543 
–14 มีนาคม 2573) 

 

ทรัพย์สินที่เช่ำ :  ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมส่งออกแหลมฉบัง แปลง
หมายเลข 1E-7 เนือ้ที่ประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 61.93 
ตารางวา ต.ทุ่งสขุลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อก่อสร้าง
อาคารส านกังานและอาคารโรงงานที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท 

อัตรำค่ำเช่ำ :  อตัราคา่เช่าปีแรกระหวา่งวนัท่ี 15 มีนาคม 2543 ถึง 14 
มีนาคม 2544 เท่ากับ 165,000 บาท/ปี/ไร่ หรือคิดเป็น 
1.14 ล้านบาท/ปี โดยผู้ ให้เช่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
อตัราค่าเช่าได้ทุกๆ ระยะสิบปี ในอตัราไม่เกินร้อยละ 
10 ของอัตราค่าเช่าในขณะนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2559 อัตราค่าเช่าเท่ากับ 181,500 บาท/ปี/ไร่ หรือ 
คิดเป็น 1.25 ล้านบาท/ปี  

  กำรต่อสัญญำ :  ในปีสดุท้ายก่อนสญัญานีจ้ะสิน้สดุไม่น้อยกวา่ 6 เดือน 
หากผู้ เช่าประสงค์จะเช่าที่ดินต่อไปอีก 20 ปี ผู้ เช่าต้อง
แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ ให้เช่า
ทราบ และผู้ ให้เช่าจะพิจารณาให้เช่าต่อไปตามอตัรา
คา่เช่าและเง่ือนไขที่ผู้ให้เช่าได้ประกาศก าหนด  

เงื่อนไขอื่น :  ในกรณีที่หยดุด าเนินงาน ผู้ เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบ
เป็นหนังสือภายใน 3 เดือนนับแต่วันหยุดด าเนินงาน 
แต่การหยุดด าเนินงานเพื่อโอนกิจการหรือโอนสิทธิ
ครอบครองในท่ีดินที่เช่า ต้องแจ้งให้ผู้ เช่าทราบลว่งหน้า
เป็นหนงัสอืไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัโอน 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ  

บริษัทได้จดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าทัง้ในประเทศและต่างประเทศ โดยเคร่ืองหมายการค้าที่ส าคญัต่อ

การประกอบธุรกิจของบริษัทและเป็นกรรมสทิธ์ิของบริษัทมีดงันี ้  
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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 า้ผลไม้ส าเร็จรูป 

ผลไม้กระป๋อง ผกักระป๋อง 

พฤศจิกายน 2560 
มกราคม 2561 กรกฎาคม 2562
มีนาคม พฤศจิกายน 2563 และ

มกราคม 2570 
 

ซอสปรุงรส เคร่ืองแกงส าเร็จรูป น า้ผลไม้ส าเร็จรูป
ผลไม้กระป๋อง ผกักระป๋อง 

กรกฎาคม 2562 

 ซอสปรุงรส เคร่ืองแกงส าเร็จรูป น า้ผลไม้ส าเร็จรูป
ผลไม้กระป๋อง ผกักระป๋อง 

สงิหาคม 2564 

 
 

ซอสปรุงรส เคร่ืองแกงส าเร็จรูป น า้ผลไม้ส าเร็จรูป
ผลไม้กระป๋อง ผกักระป๋อง 

กรกฎาคม 2662 และ 
มีนาคม 2563 

 
น า้โกจิเบอร่ี เมษายน 2566 

 
 
 

น า้มะพร้าว เมษายน 2566 



 

 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ประเภทสินค้ำที่ส ำคัญ วันที่หมดอำย ุ

 
 
 

น า้วา่นหางจระเข้ เมษายน 2566 

 

 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบตอ่การด าเนินธุรกิจ

ของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั และบริษัทไมม่ีข้อพิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบตอ่สนิทรัพย์ของบริษัทท่ีมี
จ านวนสงูกวา่ร้อยละ 5 ของสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัท 
 

 

 

วนัที่ 16 มีนาคม 2560 บริษัทมีทนุจดทะเบียนเทา่กบั 211,850,000 บาท และทนุช าระแล้วเทา่กบั 175,415,045 
บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจ านวน 350,830,090 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หุ้นสามญัทัง้จ านวนของบริษัท 
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 

รำยช่ือและสัดส่วนกำรถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ณ วันท่ี 16 มีนำคม 2560 มีดังนี ้

รำยชื่อผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1.  นางสร้อยเพชร จนัทรัช 75,090,000 21.40 

2.  นางสาววาสนา จนัทรัช 58,599,400 16.70 

3.  นายวฒันา จนัทรัช 49,610,800 14.14 

4.  นายจิตติพร จนัทรัช 23,000,000 6.56 

5.  นายประยทุธ เอือ้วฒันา 8,700,000 2.48 

6.  ม.ร.ว.จตัมุงคล โสณกลุ 7,000,000 2.00 

7.  นายนชุา สบีญุเรือง 4,000,000 1.14 

8.  นายชาย ศรีวกิรม์ 3,814,800  1.09 

9.  นายโอฬาร อภิรักษ์อร่ามวง 3,500,000 1.00 

10. เดก็หญิงทรินนิตี ้จนัทรัช 3,500,000 1.00 

11. เดก็หญิงทรีทญัญ่า จนัทรัช 3,500,000 1.00 

กลุ่มผู้ ถือหุ้นครอบครัวจันทรัชรวมถือหุ้นร้อยละ 62.37 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท  
ซึง่โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบายการจดัการ และการด าเนินงานของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญั 

ข้อพพิำททำงกฎหมำย 

โครงสร้ำงเงนิทนุ 
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กำรออกหลักทรัพย์อ่ืน  

ในเดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 176.75 ล้านบาท เป็น 211.85 ล้านบาท มูลค่า 
ที่ตราไว้ของหุ้นสามญัหุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิของใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ 
จ านวนไม่เกิน 70,000,000 หน่วย ซึ่งมีอตัราการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญั โดยมีข้อก าหนด 
และเง่ือนไขการเสนอขายตามที่ได้รับความเห็นชอบแล้วจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท และเพื่อรองรับการปรับสิทธิ
ส าหรับใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้แก่พนกังาน 

นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองต่างๆ ทัง้หมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจก าหนดให้การ
จ่ายเงินปันผล มีอตัราน้อยกว่าอตัราที่ก าหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กับความจ าเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการ
ด าเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ในการบริหารงานของบริษัท 

ทัง้นี ้มติของคณะกรรมการบริษัทท่ีอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถกูน าเสนอเพื่อขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือ
หุ้น เว้นแตเ่ป็นการจ่ายปันผลระหวา่งกาลซึง่คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้และจะ
ด าเนินการรายงานให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุตอ่ไป 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงนิปันผลเปรียบเทียบตัง้แต่ปี 2557 ถงึ 2559 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงนิปันผล ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 

ก าไรสทุธิ (บาท) 86.20 85.84 77.47 
จ านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 350.00 350.00 350.83 
เงินปันผลจ่าย (บาท/หุ้น) - 0.10 0.08 
รวมเงินปันผลที่จ่าย (ล้านบาท) - 35.00 28.07 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) - 40.77 36.23 

 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติงดการจ่าย 
เงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2557  

 ในการประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับ 
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 35 ล้านบาท และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัท่ี 19 พฤษภาคม 2559  

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไร 
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 28.07 ล้านบาท และก าหนดจ่ายเงินปันผลใน
วนัที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยคณะกรรมการจะน าเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งจะจดัให้
มีขึน้ในวนัท่ี 24 เมษายน 2560 พิจารณาอนมุตัิตอ่ไป 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 

โครงสร้างการจดัการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชดุ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการและผู้ บริหารของบริษัท
ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวฒุิที่มีคณุสมบตัิครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ตามประกาศ คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่ ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออก
ใหม่ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 ทกุประการ โดยโครงสร้างการจดัการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการตา่งๆ 
ดงัตอ่ไปนี ้
  

โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
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1. คณะกรรมกำรบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 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.   นายกิตติศกัดิ์ เบญจฤทธ์ิ กรรมการ/กรรมการอิสระ 
7.   นายสดุใจ นิโลดม กรรมการ/กรรมการอิสระ 
8.   นายธนชักฤศ เตชะรัตนไกร กรรมการ/กรรมการอิสระ 
9.   นายประกิจ ประจนปัจจนกึ กรรมการ/กรรมการอิสระ 
10.  นายบญุนริศร์ สวุรรณพลู 1) กรรมการ/กรรมการอิสระ 

โดยมีนางสาวพชิญดา ศศวิงศ์ภกัดี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท และเลขานกุารบริษัท 

หมำยเหตุ :  1)  นายบญุนริศร์ สวุรรณพลู ได้ถึงแก่กรรมเม่ือวนัที่ 11 ธันวาคม 2559 ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที ่
1/2560 เม่ือวนัที่ 24 กุมภาพนัธ์ 2560 มีมติแต่งตัง้นายศราวธุ เมนะเศวต เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบแทน โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มีนาคม 2560 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 

นายจิตติพร จนัทรัช นางสาววาสนา จนัทรัช นายวฒันา จนัทรัช นางสร้อยเพชร จนัทรัช กรรมการสองในสีค่นนี ้
ลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัตราส าคญัของบริษัท 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระอยา่งน้อยจ านวนหนึง่ในสาม
โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่น
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระด้วยเหตุนี  ้อาจได้รับ
เลอืกตัง้ใหมอ่ีกได้โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ และข้อบงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายโดยสรุปอ านาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบท่ีส าคญัได้ดงันี ้

1. มีอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคบัของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบัและมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. ก าหนดวิสยัทศัน์ ภารกิจ เปา้หมาย กลยทุธ์ และนโยบายของบริษัท 



 

 

3. ให้ความเห็นชอบกลยทุธ์ นโยบายที่ส าคญั วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย ทัง้ทางด้านการด าเนินธุรกิจ การบริหาร
ทรัพย์สิน การเงิน การระดมทนุ การลงทนุ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทัง้ติดตามดแูลให้มี
การปฏิบตัิตามแผนงานท่ีก าหนดให้เป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

4. พิจารณากลัน่กรองรายการท่ีต้องน าเสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชมุผู้ ถือหุ้นโดยมีวาระหลกั
ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปี ดงันี ้
• พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัท 
• พิจารณาและอนมุตัิงบการเงิน 
• พิจารณาจดัสรรเงินก าไรบริษัท 
• เสนอรายช่ือกรรมการใหมแ่ทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ 
• เสนอรายช่ือผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
• พิจารณารายการท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในสว่นท่ีต้องขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น 
• เร่ืองอื่นๆ 

5. จดัให้มีรายงานข้อมลูทัว่ไป และข้อมลูทางการเงินของบริษัท  เพื่อรายงานต่อผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยี 
หรือผู้ลงทนุทัว่ไปอยา่งถกูต้องทนัการณ์และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

6. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่ส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานก ากบั และตรวจสอบ
ภายใน รวมทัง้ผู้สอบบญัชีและที่ปรึกษาฝ่ายตา่งๆ ของบริษัท และมีหน้าที่ก าหนดแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญั 

7. ก าหนดให้มีระเบียบปฏิบตัิงานที่ชดัเจนและเหมาะสม จดัให้มีระบบการควบคมุภายในที่โปร่งใส และมี
ประสทิธิภาพ 

8. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายในและการบริหารความเสีย่งของบริษัท 

9. จดัให้มีกระบวนการสร้างผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทขึน้มาทดแทนอยา่งตอ่เนื่อง (Succession Plan)  

10. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ รวมทัง้ก ากบั
ดแูลให้บริษัทมีกระบวนการท่ีมีประสทิธิผลในการประเมินผลงานของผู้บริหารระดบัสงู 

11. แตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเก่ียวกบัอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

12. พิจารณาก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ ที่แต่งตัง้ เพื่อช่วยเหลือและสนบัสนนุ
การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ท่ีก าหนดนัน้ ต้องไม่
มีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จดัการ และคณะอนกุรรมการชดุ
ต่างๆ ดงักลา่ว สามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการที่อาจมีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์
อื่นใดที่ท ากับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนมุตัิไว้แล้ว 
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13. พิจารณาก าหนดและแก้ไขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ านาจผกูพนับริษัทได้  

14. แต่งตัง้กรรมการคนหนึง่คนใดหรือหลายคนหรือบคุคลอื่นกระท าการอยา่งใดอยา่งหนึง่แทนคณะกรรมการ
บริษัท ทัง้นี ้การมอบอ านาจดงักลา่วผู้ ได้รับมอบอ านาจนัน้ต้องไมม่ีอ านาจนมุตัิรายการที่บคุคลดงักลา่ว
หรือบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) มีสว่นได้เสียหรือมีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์อื่นใดที่ท ากบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

เว้นแตเ่ร่ืองตอ่ไปนี ้จะกระท าได้ตอ่เมื่อได้รับอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นก่อน ทัง้นี ้ก าหนดให้รายการทีก่รรมการ 
หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสียหรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย ให้
กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยีในเร่ืองนัน้ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ 

• เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้ต้องได้มติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

• การท ารายการท่ีกรรมการมีสว่นได้เสยีและอยูใ่นขา่ยที่กฎหมายหรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ระบุ
ให้ต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

• ในกรณีดังต่อไปนี ้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 
- การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญา เก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั 
- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

วตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
- การออกหุ้นใหมเ่พื่อช าระแก่เจ้าหนีข้องบริษัทตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
- การลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจ านวนหุ้นหรือลดมลูคา่หุ้น 
- การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุ้นกู้  การควบหรือเลกิบริษัท 
- เร่ืองอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

เร่ืองใดที่กรรมการมีสว่นได้เสยีหรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย กรรมการซึง่มีสว่นได้เสยี 
หรือมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ดงักล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมี
ขอบเขตหน้าที่ในการก ากับดูแลให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ
ตลาดหลกัทรัพย์ อาทิ การท ารายการที่เก่ียวโยงกัน การได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 
  



 

 

2. คณะกรรมกำรบริหำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารมีจ านวน 8 ทา่น ประกอบด้วย 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1.   นายวฒันา จนัทรัช ประธานกรรมการบริหาร 

2.   นางสร้อยเพชร จนัทรัช รองประธานกรรมการบริหาร 

3.   นายจิตติพร จนัทรัช กรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

4.   นางสาววาสนา จนัทรัช กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการ 

5.   นางสาวเกษร มาศเมฆ กรรมการบริหาร 

6.   นางสาววาสนา สร้อยพลาย กรรมการบริหาร 

7.   นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภกัดี กรรมการบริหาร 

8.   นางสาววลัย์ฐพร ธญัญาวินิชกลุ 1) กรรมการบริหาร 

โดยมีนางสาววาสนา สร้อยพลาย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหาร 

หมำยเหตุ : 1) ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2559 เม่ือวนัที่ 9 พฤศจิกายน 2559 มีมติแตง่ตัง้ นางสาววลัย์ฐพร       
ธัญญาวินิชกลุ เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 9 พฤศจิกายน 2559 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร 

กรรมการบริหารมีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี นบัตัง้แตว่นัท่ีได้รับแตง่ตัง้ กรรมการบริหารซึง่ออกจาก
ต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

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

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

2. พิจารณาเร่ืองการลงทนุขยายงานรวมถึงการซือ้ขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

3. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการต่อบคุคลภายนอกในกิจการท่ีเก่ียวข้องและเป็น
ประโยชน์ตอ่กิจการ 

4. พิจารณาเร่ืองการระดมทนุของบริษัทเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

5. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตัง้คณะท างานและ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อท าหน้าที่กลัน่กรองงานท่ีน าเสนอต่อ 
คณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ด าเนินงานใดๆ อนัเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
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หรือเพื่อให้ด าเนินการใดๆ แทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่งอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้ 

6. อนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินงานของกิจการ 

7. ด าเนินกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัการบริหารงานโดยทัว่ไปของกิจการ 

8. พิจารณาอนมุตัิแผนการปฏิบตัิงานของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนมุตัิค าขอจากฝ่ายงาน
ต่างๆ ของบริษัทที่เกินอ านาจสัง่การของฝ่ายงานนัน้ ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามระเบียบอ านาจอนมุตัิของบริษัท 
หรือตามงบประมาณที่ได้รับการอนมุตัิแล้ว 

9. มีอ านาจอนมุตัิการด าเนินงานเพื่อธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัวตัถดุิบและ/หรือสนิค้าอนัเป็นปกติธุระของบริษัท
ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท และอนมุตัิการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท 
และอนมุตัิการท าธุรกรรมทางการเงินไมเ่กิน 30 ล้านบาท หากเกินจ านวนที่สามารถอนมุตัิได้ ให้น าเสนอ
เพื่อขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

10. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

การมอบหมายอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ผู้ ได้รับมอบอ านาจต้องไม่มี
อ านาจอนมุตัิรายการที่บุคคลดงักลา่วหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขดัแย้ง” ให้มีความหมาย
ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์) มีสว่นได้เสียหรืออาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักล่าวจะต้อง
เสนอตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามข้อบงัคบั
ของบริษัท หรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติ
ทัว่ไปของบริษัทท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้ 

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมจี านวน 5 ทา่น ประกอบด้วย 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1. นายกิตติศกัดิ์ เบญจฤทธ์ิ 1) ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2.   นายสดุใจ นิโลดม กรรมการตรวจสอบ 

3.  นายธนชักฤศ เตชะรัตนไกร 1) กรรมการตรวจสอบ 

4.  นายประกิจ ประจนปัจจนกึ กรรมการตรวจสอบ 
5.  นายบญุนริศร์ สวุรรณพลู 2) กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาวฐิติรัตน์ ไชยวงค์ษา เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมำยเหตุ : 1)  กรรมการตรวจสอบผู้ มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน 
2)  นายบุญนริศร์ สวุรรณพลู ได้ถึงแก่กรรมเม่ือวนัที่ 11 ธันวาคม 2559 ทัง้นี ้ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ครัง้ที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติแต่งตัง้นายศราวุธ เมนะเศวต เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบแทน โดยมีผลตัง้แตว่นัที่ 1 มีนาคม 2560 



 

 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทของตน 
กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแตง่ตัง้กลบัเข้ามาด ารงต าแหนง่ตอ่ไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่เหมาะสม 
โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอตัโนมตัิ โดยให้กรรมการตรวจสอบที่พ้นต าแหน่งตามวาระอยู่รักษาการในต าแหน่งเพื่อ
ปฏิบตัิหน้าที่ตอ่ไปจนกวา่จะมีการแตง่ตัง้กรรมการมาแทนต าแหนง่ เว้นแตก่รณีที่ครบวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการแล้ว 
แต่ไม่ได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งกรรมการอีก กรณีที่ต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใด
นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บุคคลที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบคุคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะ
อยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงวาระท่ีเหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน      

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

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

2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยสอบทานร่วมกับผู้ สอบบญัชีและผู้ตรวจสอบภายใน 
นอกจากนี ้พิจารณาความเป็นอิสระของส านักตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็น
บคุคลภายนอก ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง ผู้บริหารสงูสดุของ
ส านกัตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึง่เป็นบคุคลภายนอก 

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ 
และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

4. พิจารณาคดัเลือก เสนอแต่งตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึง
พิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชีโดยค านงึถึงความนา่เช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและ
ปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรที่ได้รับมอบหมายให้
ท าการตรวจสอบบญัชีของบริษัท 

5. จดัให้มีการประชมุร่วมกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทโดยไมม่ีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชมุด้วยอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

6. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ เพื่อให้มัน่ใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุ
ตอ่บริษัท 

7. พิจารณารายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
และหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทนุ  
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8. อนุมตัิแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบตัิงานของส านัก
ตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ตรวจสอบภายในซึง่เป็นบคุคลภายนอก 

9. ทบทวนและปรับปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่ออนมุตัิ 

10. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้
- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูต้อง ครบถ้วน เป็นท่ีเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบริษัท 
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของ

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

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

11. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

12. ในการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าซึ่ง
อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องรายงาน ตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการกระท าดงักลา่วได้แก่ 
- รายการท่ีเกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
- การทจุริต หรือ มีสิง่ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่ส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจของบริษัท 

13. ด าเนินการตรวจสอบเร่ืองที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชีของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีพบพฤติกรรมอนั
ควรสงสยัว่า กรรมการ ผู้จดัการ หรือบคุคลซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทได้กระท าความผิด
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบใน
เบือ้งต้นให้แก่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และผู้ สอบบัญชีทราบ
ภายในเวลา 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้งจากผู้สอบบญัชี 

14. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย 

15. ในการปฏิบตัิหน้าที่ดงักลา่วข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรงตามขอบเขตอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทยงัคง
มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อบุคคลภายนอก ซึ่งหมายรวมถึง ผู้ ถือหุ้น ผู้มี
สว่นได้เสยี และบคุคลภายนอก 



 

 

ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตอ านาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก สัง่การให้ฝ่ายจัดการ 
หวัหน้าหน่วยงาน หรือพนกังานของบริษัทที่เก่ียวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือสง่เอกสารตามที่เห็นว่าเก่ียวข้อง
และจ าเป็น นอกจากนัน้ ในการปฏิบตัิหน้าที่ภายใต้ขอบเขตอ านาจหน้าที่ของข้อบงัคบัฉบบันี ้คณะกรรมการตรวจสอบ
อาจขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผู้ เช่ียวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หากเห็นว่ามีความจ าเป็นและเหมาะสม โดย
บริษัทจะเป็นผู้ รับผิดชอบในเร่ืองคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง มจี านวน 6 ทา่น 1) ประกอบด้วย 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1.  นางสาววาสนา จนัทรัช ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
2.  นางสาววาสนา สร้อยพลาย กรรมการบริหารความเสีย่ง 
3.  นายปิยชนน์ ศนัสนีย์ กรรมการบริหารความเสีย่ง 
4.  นางสาวอรีย์รัตน์ มหาวิจิตร กรรมการบริหารความเสีย่ง 
5.  นางสาวพชิญดา ศศวิงศ์ภกัดี กรรมการบริหารความเสีย่ง 
6.  นางสาวฐิติรัตน์ ไชยวงค์ษา กรรมการบริหารความเสีย่ง 

โดยมีนางสาวฐิติรัตน์ ไชยวงค์ษา เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

หมำยเหตุ:  1) ตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2559 เม่ือวนัที่ 10 สิงหาคม 2559  

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนบัตัง้แต่วนัท่ีได้รับแต่งตัง้ กรรมการบริหาร
ความเสีย่งซึง่ออกจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) โดยรวมของบริษัท ซึ่ง
ครอบคลมุถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ท่ีส าคญั เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทนุ และ
ความเสีย่งที่มีผลกระทบตอ่ช่ือเสยีงของกิจการ เป็นต้น เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ 

2. พฒันาและทบทวนระบบการจดัการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยา่ง
ต่อเนื่อง โดยมีการประเมินผลและติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามนโยบายที่
ก าหนดไว้อยา่งสม ่าเสมอ 

3. รายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทอยา่งสม ่าเสมอเก่ียวกบัความเสีย่งและการจดัการกบัความเสีย่งที่ส าคญั 

4. จดัให้มีคณะท างานบริหารความเสีย่งตามความจ าเป็น รวมถึงสนบัสนนุคณะท างานบริหารความเสีย่งใน
ด้านบคุลากร งบประมาณและทรัพยากรอื่นท่ีจ าเป็น ให้สอดคล้องกบัขอบเขตความรับผิดชอบ 

5. ปฏิบตัิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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กำรประชุมคณะกรรมกำร 

ในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยแสดงจ านวนครัง้ที่
ประชมุ และแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมประชมุของกรรมการบริษัทแตล่ะทา่น สรุปได้ดงัตารางตอ่ไปนี  ้

รำยชื่อ คณะกรรมกำรบริษัท 

จ ำนวนครัง้ที่เข้ำประชุม/

จ ำนวนครัง้กำรประชุม 

คณะกรรมกำรบริหำร

จ ำนวนครัง้ที่เข้ำประชุม/

จ ำนวนครัง้กำรประชุม 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ

จ ำนวนครัง้ที่เข้ำประชุม/

จ ำนวนครัง้กำรประชุม 

1. นายบรรพต หงษ์ทอง 3/5 - - 

2.  นายวฒันา จนัทรัช 5/5 1/1 - 

3.  นางสร้อยเพชร จนัทรัช 5/5 1/1 - 

4.  นายจิตติพร จนัทรัช 5/5 1/1 - 

5.  นางสาววาสนา จนัทรัช 5/5 1/1 - 

6. นายกิตติศกัดิ์ เบญจฤทธ์ิ 5/5 - 4/4 

7.  นายสดุใจ นิโลดม 5/5 - 4/4 

8.  นายธนชักฤศ เตชะรัตนไกร 5/5 - 4/4 

9.  นายประกิจ ประจนปัจจนกึ 5/5 - 4/4 

10. นายบญุนริศร์ สวุรรณพลู 5/5 - 4/4 

ผู้บริหำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีคณะผู้บริหาร จ านวน 9 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. นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภกัด ี กรรมการบริหาร / ผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
7.  นางสาวเกษร มาศเมฆ กรรมการบริหาร / ผู้จดัการสายงานโรงงาน 

8.  นางสาวธญัญาพร กิจรุ่งเรืองศรี ผู้จดัการสายงานการตลาดและขาย 

9. นางสาววลัย์ฐพร ธญัญาวินิชกลุ กรรมการบริหาร / ผู้จดัการฝ่ายความปลอดภยัด้านอาหารและประกนัคณุภาพ 

 



 

 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำร 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทัว่ไปของบริษัท 

2. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนมุตัิจากคณะกรรมการ
บริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท 

3. มีอ านาจอนมุตัิท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัวตัถดุิบและ/หรือสนิค้าอนัเป็นปกติธุระของบริษัท ตามงบประมาณ
ในวงเงินไมเ่กิน 5 ล้านบาท และอนมุตัิการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกบัทรัพย์สินอื่นตามงบประมาณในวงเงินไม่
เกิน 5 ล้านบาท และอนมุตัิการท าธุรกรรมทางการเงินตามงบประมาณไมเ่กิน 10 ล้านบาท หากเกินจ านวนที่
สามารถอนมุตัิได้ ให้น าเสนอเพื่อขออนมุตัิต่อประธานกรรมการบริหารหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
แล้วแตก่รณี และมีอ านาจอนมุตัิท าธุรกรรมตา่งๆ นอกงบประมาณในวงเงินไมเ่กิน 1 ล้านบาท 

4. มีอ านาจออกค าสัง่ ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อให้การปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์
ของบริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินยัการท างานภายในองค์กร 

5. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของบริษัทต่อบคุคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวข้องและเป็น
ประโยชน์ตอ่บริษัท 

6. อนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรึกษาด้านตา่งๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบริษัท 

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

ทัง้นี ้การมอบอ านาจให้แก่กรรมการผู้จดัการ ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บคุคลอื่นที่กรรมการผู้จดัการเห็นควร 
จะไม่รวมถึงอ านาจและ/หรือการมอบอ านาจในการอนมุตัิรายการใดที่ตนหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง มีสว่นได้เสีย 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด) กบับริษัทหรือบริษัทยอ่ย ซึง่การอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่ว จะต้องเสนอ
ต่อที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามข้อบงัคบัของ
บริษัทหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องก าหนด เว้นแต่เป็นการอนมุตัิรายการที่เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการค้าปกติทัว่ไป
ของบริษัทท่ีเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนมุตัิไว้ 

เลขำนุกำรบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2556 เมื่อวนัที่ 14 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
แต่งตัง้นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภกัดี ด ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท 

1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบงัคบัต่างๆ ของบริษัท รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงในข้อก าหนดที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถท างานได้อยา่ง
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ราบร่ืนและมีข้อมลูในการประกอบการพิจารณาและตดัสินใจในการปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ความระมดัระวงั และความซื่อสตัย์สจุริต 

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

3. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมลูและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่ก ากบัดแูลบริษัท 
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและข้อก าหนดของหนว่ยงานราชการ 

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งส าเนารายงานการมี 
สว่นได้เสยีให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วนันบัแต่
วนัท่ีบริษัทได้รับรายงานนัน้ 

5. จดัให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องให้ครบถ้วนถกูต้องและสามารถตรวจสอบได้ 

6. ติดตอ่และสือ่สารกบัผู้ ถือหุ้นทัว่ไปให้ได้รับทราบสทิธิตา่งๆ ของผู้ ถือหุ้นและขา่วสารของบริษัท  
  



 

 

 

 
นำยบรรพต  หงษ์ทอง 

ต ำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
อำย ุ 69 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 2559 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บจ.พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ 
 2556 - ปัจจบุนั ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ บมจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 
 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 / ประธานกรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์* 

 2552 – ปัจจบุนั กรรมการ บจ.เอเวอร์กรีน พลสั 
 2548 – 2558 กรรมการ / ที่ปรึกษาประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร 
บมจ.ธนาคารสแตนดาร์ด 
ชาร์เตอร์ (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 

* บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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นำยกิตตศัิกดิ์  เบญจฤทธ์ิ 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อำย ุ 67 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 ฟูด้ 

 2556 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.ธนบรีุ เมดเิคิล เซ็นเตอร์* 

 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์* และ 
บริษัทในเครือจ านวน 2 บริษัท   

 2552 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.หลกัทรัพย์ ฟินนัเซยี ไซรัส* 

 2552 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ศิระกานต์ 
 2552 - ปัจจบุนั ที่ปรึกษา-กรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ 
ประธานกลุม่บริษัทพรีเมียร์ 

 2552 - 2556 กรรมการ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

บจ.หลกัทรัพย์ สนิเอเชีย 

นำยประกิจ  ประจนปัจจนึก 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อำย ุ 70 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปริญญาโท รัฐศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ปริญญาตรี รัฐศาสตร์  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปริญญาตรี นิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ปริญญาบตัรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร  วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

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

ตรวจสอบ 
บมจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 

 2547 - 2550 กรรมการ บมจ.อสมท 
 2512 - 2550 เลขาธิการ  

(ต าแหนง่สดุท้าย) 
ส านกังานสภาความมัน่คงแหง่ชาติ 

* บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 



 

 

นำยบุญนริศร์  สุวรรณพูล 
ต ำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

(นายบุญนริศร์ สุวรรณพูล ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่  11 ธันวาคม 2559 ทัง้นี  ้ 
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 มีมติ
แต่งตัง้นายศราวุธ เมนะเศวต เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบแทน โดยมีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2560) 

อำย ุ 63 ปี  
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์  สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต   มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ปริญญาบตัรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร รุ่นท่ี 48  วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

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

สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท 0.09% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไมม่ี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2557 - 2559 กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ.คาราบาวกรุ๊ป* 

 2556 - 2559 กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 

บมจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 

 2553 - 2556 รองปลดักระทรวง ส านกังานปลดั กระทรวงพาณิชย์ 
 2551 - 2553  ผู้ตรวจราชการกระทรวง ส านกังานปลดั กระทรวงพาณิชย์ 
 2545 - 2551  รองอธิบดี กรมทรัพย์สนิทางปัญญา 

นำยธนัชกฤศ  เตชะรัตนไกร 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อำย ุ 56 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 ฟูด้ 

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

 
* บริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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นำยสุดใจ  นิโลดม 

ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อำย ุ 55 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 ฟูด้ 

 2552 - ปัจจบุนั ทนายความ  

 2541 - 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ บจ.พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส 

นำยวัฒนำ  จันทรัช 

ต ำแหน่งปัจจุบนั รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  
อำย ุ 67 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ Bachelor of Commerce, University of New Castle, Australia 
กำรอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท 14.14% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร สามีคณุสร้อยเพชร จนัทรัช และ บิดาคณุจิตติพร กบัคณุวาสนา จนัทรัช 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2556 - ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ / ประธาน

กรรมการบริหาร  
บมจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 

 2542 - 2556 ที่ปรึกษา บจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 

นำงสร้อยเพชร  จันทรัช 

ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 
อำย ุ 67 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ Bachelor of Commerce, University of New Castle, Australia 
กำรอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) / Director Certification Program (DCP) 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท 21.40% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ภรรยาคณุวฒันา จนัทรัช และ มารดาคณุจิตติพร กบัคณุวาสนา จนัทรัช 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2556 - ปัจจบุนั  กรรมการ / รองประธาน

กรรมการบริหาร  
บมจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 

 2542 – 2556 ที่ปรึกษา บจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 
 



 

 

นำยจิตตพิร  จันทรัช 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร  
อำย ุ 42 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ มธัยมศกึษาตอนปลาย International School Bangkok 
กำรอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท 8.98% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร - บตุรของนายวฒันา จนัทรัช และนางสร้อยเพชร จนัทรัช 
 - พี่ชายของนางสาววาสนา จนัทรัช 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2556 - ปัจจบุนั  กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ / 

กรรมการบริหาร  
บมจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 

 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ลฟีวิ่งยงัเกอร์ 
 2542 - 2556 กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ บจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 

นำงสำววำสนำ  จันทรัช 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร

ความเสีย่ง 
อำย ุ 36 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปริญญาโท MBA Entrepreneurship Management Babson College, USA 

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

Directors (FSD)  
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท 17.84% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร - บตุรของนายวฒันา จนัทรัช และนางสร้อยเพชร จนัทรัช 
 - น้องสาวของนายจิตติพร  จนัทรัช 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2556 - ปัจจบุนั  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ / บมจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 

 กรรมการบริหาร /  
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  

 2542 - 2556  กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ บจ.เอ็กโซตคิ ฟูด้ 

นำงสำววำสนำ  สร้อยพลำย 

ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง / ผู้จดัการสายงานทัว่ไป  
อำย ุ 37 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท 0.01% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไมม่ี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2556 - ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร / กรรมการบริหาร 

ความเสีย่ง / ผู้จดัการสายงานทัว่ไป 
บมจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 

 2548 - 2555 หวัหน้าแผนกควบคมุเอกสาร บจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 
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นำงสำวเกษร  มำศเมฆ 

ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร / ผู้จดัการสายงานโรงงาน 
อำย ุ 39 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการพฒันาผลติภณัฑ์  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท 0.00% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไมม่ี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2556 - ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร / ผู้จดัการสายงาน

โรงงาน 
บมจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 

 2545 - 2556 หวัหน้าแผนกปกครอง บจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 
 2542 - 2545 เจ้าหน้าทีว่ิจยัและพฒันาผลติภณัฑ์ บมจ.สรุพล ฟูด้ 

นำงสำวธัญญำพร  กิจรุ่งเรืองศรี 

ต ำแหน่งปัจจุบนั ผู้จดัการสายงานการตลาดและขาย 
อำย ุ 37 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปริญญาโท SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, 

UNIVERSITY OF LA VERNE, USA 
ปริญญาตรี GENERAL MANAGEMENT  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 

สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท 0.01% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไมม่ี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2556 - ปัจจบุนั  ผู้จดัการสายงานการตลาดและขาย บมจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 
 2553 - 2556 Export Executive   บจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 
 2550 - 2552 Sales Executive Unical Aviation 

นำงสำววัลย์ฐพร  ธัญญำวินิชกุล 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร / ผู้จดัการฝ่ายความปลอดภยัด้านอาหารและประกนัคณุภาพ 
อำย ุ 51 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท ไมม่ี 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไมม่ี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2559 - ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร / ผู้จดัการฝ่ายความ

ปลอดภยัด้านอาหารและประกนัคณุภาพ 
บมจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 

 2553 - 2557 ผู้จดัการฝ่ายความปลอดภยัด้านอาหาร
และประกนัคณุภาพ 

บจ.เอลล์บา  
บางกอก 



 

 

นำงสำวพชิญดำ  ศศิวงศ์ภักดี 

ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง / เลขานกุารบริษัท /  
ผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน 

อำย ุ 36 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

ปริญญาโท การเงิน  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท การบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
ปริญญาตรี การบญัชี  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

กำรอบรมหลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) / Effective Minute Taking (EMT) 
สัดส่วนกำรถอืหุ้นในบริษัท 0.01% 
ควำมสัมพนัธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไมม่ี 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 2556 - ปัจจบุนั  กรรมการบริหาร / กรรมการ 

บริหารความเสีย่ง / เลขานกุารบริษัท / 
ผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน 

บมจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 

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

เอินส์ทแอนด์ ยงั 
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หมำยเหตุ 1) รวมคูส่มรส และ/หรือ บตุรที่ยงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
  

รำยช่ือ ต ำแหน่ง 
ณ วันที่ 

31 ธันวำคม 2558 
จ ำนวนหุ้น1) 

ณ วันที่ 
31 ธันวำคม 2559 

จ ำนวนหุ้น1) 

1. นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 1,000,000 1,000,000 

2. นายวฒันา จนัทรัช รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 124,700,800 124,700,800 

3. นางสร้อยเพชร จนัทรัช กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 124,700,800 124,700,800 

4. นายจิตติพร จนัทรัช กรรมการ / กรรมการบริหาร /กรรมการผู้จดัการ 31,500,000 31,500,000 

5.  นางสาวาสนา จนัทรัช กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จดัการ 

62,599,400 62,599,400 

6. นายกิตติศกัดิ ์เบญจฤทธ์ิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 

7. นายสดุใจ นิโลดม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - - 

8. นายธนชักฤศ เตชะรัตนไกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - - 

9. นายประกิจ ประจนปัจจนึก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 300,000 300,000 

10. นายบญุนริศร์ สวุรรณพลู กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 300,000 300,000 

11. นางสาววาสนา สร้อยพลาย กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
ผู้จดัการสายงานทัว่ไป 

- 25,943 

12. นางสาวเกษร มาศเมฆ กรรมการบริหาร / ผู้จดัการสายงานโรงงาน 18,000 1,007 

13. นางสาวธญัญาพร กิจรุ่งเรืองศรี ผู้จดัการสายงานการตลาดและขาย - 24,005 

14. นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภกัดี กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / 
เลขานกุารบริษัท / ผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน 

- 40,000 

15. นางสาววลัย์ฐพร ธัญญาวินิชกลุ กรรมการบริหาร / ผู้จดัการฝ่ายความปลอดภยัด้าน
อาหารและประกนัคณุภาพ 

- - 

กำรถือครองหุ้นของกรรมกำรและผู้บริหำร  



 

 

 

 

ค่ำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน 

- คา่ตอบแทนของคณะกรรมการส าหรับปี 2559 (บาท) 

 
 
 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
กรรมกำร
บริษัท 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 

ค่ำตอบแทน
อื่น2) 

1. นายบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 680,000 - 8,209 

2. นายวฒันา จนัทรัช1) รองประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร 

- - - 

3. นางสร้อยเพชร จนัทรัช1) กรรมการ / รองประธาน
กรรมการบริหาร 

- - - 

4. นายจิตตพิร จนัทรัช1) กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ - - - 

5. นางสาววาสนา จนัทรัช1) กรรมการ / รองกรรมการผู้จดัการ - - - 

6. นายกิตตศิกัดิ ์เบญจฤทธ์ิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

240,000 320,000 8,209 

7. นายสดุใจ นิโลดม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 240,000 240,000 48,209 

8. นายธนชักฤศ เตชะรัตนไกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 240,000 240,000 48,209 

9. นายประกิจ ประจนปัจจนกึ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 240,000 240,000 48,209 

10. นายบญุนริศร์ สวุรรณพลู กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 220,000 220,000 48,209 

หมำยเหตุ :  1) บริษัทไมมี่การจา่ยคา่ตอบแทนให้กบักรรมการที่เป็นผู้บริหารและคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 2) คา่ตอบแทนอื่น ได้แก่ คา่เบีย้ประกนัชวีิต และคา่เดินทาง 

- คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผู้บริหาร 

ค่ำตอบแทน 

ปี 2558 ปี 2559 

จ ำนวนรำย

(คน) 

ค่ำตอบแทน

(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนรำย

(คน) 

ค่ำตอบแทน

(ล้ำนบำท) 

เงินเดือน โบนสั 8 13.37  9 15.33  

คา่ตอบแทนอ่ืนๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทนุ ส ารองเลีย้งชีพ  
คา่ประกนัชีวิต คา่ประกนัสงัคม และคา่รักษาพยาบาล เป็นต้น 

8 1.78  9 3.42  

รวม 8 15.15  9 18.75  

ค่ำตอบแทนอ่ืน 

- ไมม่ี - 

ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 
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บุคลำกร  

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีพนกังาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จ านวนทัง้สิน้ 306 คน โดยสามารถแบ่งตาม
ฝ่ายได้ดงันี ้

ส าหรับในปี 2559 บริษัทจ่ายคา่ตอบแทนให้พนกังานรวมเป็นเงินจ านวน 82.37 ล้านบาท โดยเป็นคา่ตอบแทน
ในรูปเงินเดือน คา่ลว่งเวลา คา่เบีย้เลีย้ง โบนสั เงินสมทบประกนัสงัคม เงินสมทบกองทนุทดแทนและอื่นๆ บริษัทได้จดัตัง้
กองทุนส ารองเลีย้งชีพกับบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จ ากัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวญัและ
ก าลงัใจให้แก่พนกังานและเพื่อจงูใจให้พนกังานท างานกบับริษัทในระยะยาว 

นอกจากนี ้บริษัทได้ก าหนดให้มีโครงการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิให้แก่พนกังานของบริษัท 
(“โครงการใบส าคญัแสดงสิทธิ”) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อบริษัทให้
ท างานกบับริษัทอยา่งต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์สงูสดุให้แก่บริษัทเพื่อการเติบโตที่ยัง่ยืนในระยะยาว และเป็นการสร้าง
แรงจงูใจในการท างานและตอบแทนการปฏิบตัิงานของพนกังานของบริษัท โดยการให้ผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมโดย
การมุ่งผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างบริษัท ผู้ ถือหุ้นและพนกังาน ทัง้นี ้ใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกมีอายไุม่เกิน 3 ปีนบัจาก
วนัออกและเสนอขาย โดยในปี 2558 บริษัทออกใบส าคญัแสดงสทิธิให้แก่พนกังาน จ านวนไมเ่กิน 3,500,000 หนว่ย และ
จดัสรรหุ้นสามญัเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวนไมเ่กิน 3,500,000 หุ้น (มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท 

ในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา บริษัทไมม่ีข้อพิพาทด้านแรงงาน  

นโยบำยเกี่ยวกับบุคลำกร 

•  นโยบายการพฒันาบคุลากร 

บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานต่างๆ โดยบริษัทได้จดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปีทัง้ภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มพนู
ทกัษะงานตามความรับผิดชอบของพนกังานแต่ละคน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันางานโดยรวมของบริษัท 
บริษัทมีนโยบายรับนกัศกึษาที่ยงัไมส่ าเร็จการศกึษาเข้าร่วมฝึกงานกบับริษัท เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึง
การรับนักศึกษาที่จบใหม่เข้าร่วมงานกับบริษัท  เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพให้กับนักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มี

บุคลำกรและนโยบำยเกี่ยวกับบุคลำกร  

สำยงำน จ ำนวนพนักงำน ปี 2558 

 

จ ำนวนพนักงำน ปี 2559 

 

 

ฝ่ายงานทัว่ไป 51 61 

ฝ่ายการตลาดและการขาย 13 16 

ฝ่ายการบญัชีและการเงิน 7 11 

ฝ่ายโรงงาน 197 218 
รวม 268 306 

 



 

 

ประสบการณ์การท างานได้มีงานท า ทัง้นี ้บริษัทจะท าการจ้างงานตามวฒุิ ความรู้ความสามารถของแตล่ะต าแหนง่งาน
อยา่งถกูต้องและเป็นธรรมตามอตัราและสญัญาคา่จ้างตามมาตรฐานท่ีพงึปฏิบตัิโดยทัว่ไป   

•  นโยบายด้านความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน 

บริษัทจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานที่ท างานตามมาตรฐานสากลและได้จัดให้มี
สวสัดิการขัน้พืน้ฐานส าหรับพนกังานภายในบริษัท เช่น น า้ดื่ม ห้องสขุา สถานที่รับประทานอาหาร บริเวณพกัผ่อน เพื่อ
ลดความเหนื่อยล้าจากการปฏิบตัิงาน รถรับ – สง่พนกังาน และอปุกรณ์ด้านความปลอดภยัที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน 
เป็นต้น รวมถึงมีคณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบการเป็นตวัแทนพนกังานและผู้บริหารเพื่อดแูลสิทธิประโยชน์
ให้กบัพนกังานอยา่งเทา่เทียมกนั 

•  นโยบายด้านความเทา่เทยีมกนัในการท างาน 

บริษัทมีระเบียบปฏิบัติงานในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามสัญญาว่าจ้างแรงงาน
พิจารณาสง่เสริมความก้าวหน้าในต าแหน่งงานของบริษัทโดยไมกี่ดขวางหรือเลือกปฏิบตัิอยา่งหนึ่งอยา่งใดกบัพนกังาน
แตล่ะคน โดยจดัให้มีกรรมการบริหารให้การก ากบัดแูลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมตอ่พนกังานทกุคน 
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บริษัทได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้ ซึ่งจะท าให้เกิดความเช่ือมั่นกับผู้ ถือหุ้น ผู้ ลงทุน  และผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย และส่งผลให้ธุรกิจมีความ
เจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนภายใต้การด าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง บริษัทจึงได้
ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการที่ดีเพื่อยกระดบัการด าเนินการที่มีอยูแ่ล้วให้มีความเป็นระบบมาตรฐานที่ชดัเจน
และกระจายการปฏิบตัิไปสูพ่นกังานของบริษัททกุระดบัชัน้ อนัเป็นการเสริมสร้างให้เกิดวฒันธรรมการก ากบัดแูลกิจการ
อยา่งแท้จริง 

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

บริษัทได้ก าหนดนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดทีี่สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของส 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 
• คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายในการสนบัสนุนหรือส่งเสริมผู้ ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ ถือหุ้น

ประเภทสถาบนัให้เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในหนงัสอืเชิญประชมุ 
• คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทให้ข้อมูล วนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีค าชีแ้จง 

และเหตผุลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือ
หุ้นหรือในเอกสารแนบวาระการประชมุ และไมก่ระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสของผู้ ถือหุ้น
ในการศกึษาสารสนเทศของบริษัท 

• คณะกรรมการจะอ านวยความสะดวกให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
อยา่งเต็มที่ และจะละเว้นการกระท าใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสการเข้าประชมุของผู้ ถือหุ้น 

•  คณะกรรมการจะให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนด
หลกัเกณฑ์การสง่ค าถามลว่งหน้าให้ชดัเจน และแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบพร้อมกบัการน าสง่หนงัสอื
เชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

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

2. การด าเนินการในวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
• คณะกรรมการจะสง่เสริมให้บริษัทน าเทคโนโลยีมาใช้กบัการประชุมผู้ ถือหุ้น ทัง้การลงทะเบียน

ของผู้ ถือหุ้น การนบัคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การด าเนินการประชมุสามารถกระท าได้รวดเร็ว 
ถกูต้อง แมน่ย า 

กำรก ำกับดูแลกจิกำร 



 

 

• คณะกรรมการจะสนบัสนนุให้กรรมการทกุคนเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้น โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร เพื่อผู้ ถือหุ้นสามารถซกัถามในเร่ืองที่เก่ียวข้องได้ 

• คณะกรรมการจะจดัให้มีการลงมติเป็นแตล่ะรายการ ในกรณีที่วาระนัน้มีหลายรายการ 
• คณะกรรมการจะสง่เสริมให้บริษัทจดัให้มีบคุคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนบัหรือตรวจสอบคะแนน

เสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้น และเปิดเผยให้ที่ประชมุทราบพร้อมบนัทกึไว้ในรายงานการประชมุ 
• คณะกรรมการจะสนบัสนนุให้มีการใช้บตัรลงคะแนนเสยีงในวาระที่ส าคญั 
• ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดง

ความเห็นและตัง้ค าถามตอ่ที่ประชมุในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบับริษัทได้ 
3. การจดัท ารายงานการประชมุ และการเปิดเผยมติการประชมุผู้ ถือหุ้น 

•  รายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นจะบนัทึกการชีแ้จงขัน้ตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนน
ให้ที่ประชุมทราบก่อนด าเนินการประชุม 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  
• คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทแจ้งก าหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของ

คณะกรรมการต่อผู้ ถือหุ้นในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสมก่อน  
วนัประชมุไมน้่อยกวา่ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

• คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ตอน
การออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิการออกเสยีงลงคะแนนตามแตล่ะประเภทของหุ้นในหนงัสอืเชิญ
ประชมุผู้ ถือหุ้น 

2. การคุ้มครองสทิธิของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย 
• คณะกรรมการจะก าหนดหลกัเกณฑ์การให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมลว่งหน้า

ก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น 
• คณะกรรมการจะก าหนดวธีิการให้ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ  
• คณะกรรมการจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้ใช้สทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน 

3. การปอ้งกนัการใช้ข้อมลูภายใน 
• คณะกรรมการจะก าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลกัษณ์

อกัษร และแจ้งแนวทางดงักลา่วให้ทกุคนในองค์กรถือปฏิบตัิ และจะก าหนดให้กรรมการทกุคนและ
ผู้ บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่
คณะกรรมการด้วย รวมทัง้ให้มีการเปิดเผยผ่านช่องทางที่เหมาะสมหรือที่หน่วยงานรัฐที่ก ากบัดแูล
การด าเนินงานของบริษัทก าหนด 
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4. การมีสว่นได้เสยีของกรรมการ 
•  คณะกรรมการจะให้กรรมการรายงานการมีสว่นได้เสียอยา่งน้อยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และ

บนัทกึไว้ในรายงานการประชมุคณะกรรมการ 
• คณะกรรมการจะให้กรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีอยา่งมีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าให้กรรมการราย

ดงักลา่วไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีสว่นร่วมในการประชุมพิจารณา
ในวาระนัน้ 

หมวดที่  3  บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)  

1. นโยบายการปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี 
• คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงสิทธิของผู้มีสว่นได้เสียกลุม่ตา่งๆ ทัง้ผู้ ถือหุ้น พนกังาน ผู้บริหาร 

ลกูค้า คู่ค้า เจ้าหนี ้ตลอดจนสงัคมและส่วนรวม โดยคณะกรรมการจะดแูลให้มีระบบการบริหาร
จัดการที่สามารถเช่ือมัน่ได้ว่า บริษัทรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ด้วยความเป็นธรรม 
รวมทัง้ได้มีการก าหนดเป็นลายลกัษณ์อกัษรท่ีชดัเจนไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัิ โดยแนวนโยบายหลกัๆ ที่กรรมการและฝ่าย
จดัการจะปฏิบตัิตอ่ผู้มีสว่นได้เสยีตา่งๆ ได้แก่ 
•   ตอ่ผู้ ถือหุ้น 

- ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์สจุริต ตลอดจนตดัสนิใจด าเนินการใดๆ ด้วยความสจุริตใจ 
เพื่อประโยชน์สงูสดุของผู้ ถือหุ้นโดยรวม 

- รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ของบริษัท แนวโน้มในอนาคตทัง้ด้านบวกและ
ลบด้วยเหตผุลสนบัสนนุอยา่งเพียงพอโดยสม ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง 

•  ตอ่ลกูค้า ผู้บริโภค  
- พฒันาและสง่มอบผลิตภณัฑ์ที่มีคณุภาพและมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของ

ลกูค้า 
- รักษาข้อมลูที่เป็นความลบัของลกูค้า  

•   ตอ่เจ้าหนี ้ 
- ปฏิบัติต่อเจ้าหนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการได้รับ

ผลตอบแทนที่เป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย 
- รายงานข้อมลูทางการเงินท่ีถกูต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนีอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

•   ตอ่พนกังาน 
- ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู้ ความสามารถ ความรับผิดชอบและผลการ

ปฏิบตัิงานอยา่งเป็นธรรม  
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความปลอดภยัต่อชีวิตและทรัพย์สินของ

พนกังาน 
- ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะของพนักงานโดยให้

โอกาสพนกังานอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 
- ปฏิบตัิตามกฎหมายและข้อบงัคบัตา่ง ๆ ที่เก่ียวข้องกบัพนกังานอยา่งเคร่งครัด 



 

 

•   ตอ่คูแ่ขง่ทางการค้า 
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่

เหมาะสม 
- ไม่ท าลายช่ือเสียงของคู่แข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึ่ง  

มลูความจริง 
•   ตอ่หนว่ยงานรัฐที่ก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัท 

- ปฏิบัติและควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
กฎระเบียบที่ออกโดยหนว่ยงานรัฐที่ก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษัท 

•   ตอ่สงัคมและสว่นรวม 
- ป้องกันอุบัติเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยู่ในระดบัต ่ากว่าค่ามาตรฐานที่

ยอมรับได้ 
- สนบัสนนุและด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อชมุชน สงัคม และ

สิง่แวดล้อมอยา่งสม ่าเสมอ 
• คณะกรรมการจะจดัให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผู้มี

สว่นได้เสียผ่าน E-mail ของบริษัท โดยมีผู้ที่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผู้ รับผิดชอบกลัน่กรอง
ข้อร้องเรียนสง่ให้ผู้บริหารที่เก่ียวข้อง รวมทัง้รายงานให้คณะกรรมการรับทราบ 

2. การเปิดเผยการปฏิบตัิตามนโยบายและการจดัท ารายงานความรับผิดชอบตอ่สงัคม 
• บริษัทจะเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการด าเนินการตามนโยบายการปฏิบตัิต่อผู้มี

สว่นได้เสียดงักลา่วข้างต้น รวมถึงการมีสว่นร่วมของพนกังานในการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว
ข้างต้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้มีสว่นได้เสยีผา่นช่องทางที่เหมาะสม 

หมวดที่  4  กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency)  

• คณะกรรมการจะจดัให้มีกลไกที่จะดแูลให้มัน่ใจได้ว่าข้อมูลที่เปิดเผยต่อนกัลงทุนถูกต้อง ไม่ท าให้
ส าคญัผิดและเพียงพอตอ่การตดัสนิใจของนกัลงทนุ 

• คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหาร
ความเสีย่ง และนโยบายเก่ียวกบัการดแูลสิง่แวดล้อมและสงัคมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุป และ
ผลการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว รวมทัง้กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วได้ พร้อม
ด้วยเหตผุล โดยจะรายงานผา่นช่องทางตา่งๆ ท่ีเหมาะสม 

• คณะกรรมการจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดง
ควบคูก่บัรายงานของผู้สอบบญัชีในรายงานประจ าปีที่บริษัทต้องจดัท าตามที่กฎหมายก าหนด 

• คณะกรรมการจะดแูลให้มีการเปิดเผยคา่สอบบญัชีและคา่บริการอื่นที่ผู้สอบบญัชีให้บริการไว้ด้วย 
• คณะกรรมการจะดแูลให้มีการเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุด

ย่อย จ านวนครัง้ของการประชุม จ านวนครัง้ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา 
ความเห็นจากการท าหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของ
คณะกรรมการ 
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• คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายการจ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูที่สะท้อนถึง
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแตล่ะคน รวมทัง้รูปแบบหรือลกัษณะของคา่ตอบแทนด้วย 

หมวดที่ 5  ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of Directors)  

1. โครงสร้างคณะกรรมการ 
• โครงสร้างของคณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคณุสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในด้านทกัษะ 

ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และจะเปิดเผยจ านวนปีการ
ด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัทของกรรมการแตล่ะคนผา่นช่องทางที่เหมาะสม 

• คณะกรรมการจะมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเก่ียวกับการท างานของฝ่ายจดัการได้
อยา่งมีประสทิธิภาพ โดยต้องมีจ านวนไมน้่อยกวา่ 5 คน 

•  คณะกรรมการจะมีจ านวนกรรมการที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีอย่าง
อิสระในจ านวนที่ส านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทมีจ 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 ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอยา่งน้อยหนึ่ง
ในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งจะท าให้เกิดการถ่วงดลุในการออกเสียงในการพิจารณา
เร่ืองตา่งๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน 

• วาระการด ารงต าแหน่งหรือการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการ นอกจากจะเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดแล้ว ยงัจะต้องเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทที่ก าหนดให้ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจ าปีทกุครัง้ กรรมการต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระจ านวนหนึง่ในสาม โดยให้กรรมการท่ีอยู่
ในต าแหนง่นานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหนง่ ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่น
ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ
ด้วยเหตนุีอ้าจได้รับเลอืกตัง้ใหมอ่ีกได้โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 

• คณะกรรมการจะก าหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็น “กรรมการอิสระ” ให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลท. นอกจากนี ้จะให้กรรมการอิสระมีวาระการด ารง
ต าแหนง่ตอ่เนื่องไมเ่กิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระครัง้แรก 
เว้นแตม่ีความจ าเป็นท่ีจะแตง่ตัง้ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระนัน้ตอ่ไปอีก 

• ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการจะต้องไมใ่ช่บคุคลคนเดียวกนั 
• คณะกรรมการจะเลอืกให้กรรมการอิสระด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ  
• เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการจะสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ

คณะกรรมการจะก าหนดจ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งไม่ควรเกิน 5 
บริษัทท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 



 

 

• บริษัทจะมีเลขานกุารบริษัทท าหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และ
ประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

2. คณะกรรมการชดุยอ่ย 
• นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการจะแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นเพิ่มเติม 

เพื่อการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีได้อีก เมื่อพิจารณาแล้วเห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสม 
• ประธานคณะกรรมการจะไมเ่ป็นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ยใดๆ 

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจะครอบคลมุในเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

(1) การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเร่ืองที่ส าคัญเก่ียวกบัการด 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 ากับดูแลกิจการและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักล่าวเป็น
ประจ าอยา่ง น้อยปีละ 1 ครัง้ 

• คณะกรรมการก าหนดให้บริษัทจดัท าจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อให้กรรมการ 
ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดย
คณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบตัิตามจรรยาบรรณดงักลา่วและปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ทัง้ภายในและภายนอกบริษัทท่ีมีการเปลีย่นแปลง 

• คณะกรรมการจะพิจารณาเร่ืองความขดัแย้งของผลประโยชน์อยา่งรอบคอบ การพิจารณาการท า
รายการที่อาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์จะมีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์
ของบริษัทและผู้ ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคญั โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
และคณะกรรมการจะก ากบัดูแลให้มีการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัขัน้ตอนการด าเนินการ
และการเปิดเผยข้อมลูของรายการท่ีอาจมีความขดัแย้งของผลประโยชน์ให้ถกูต้องครบถ้วน 

• คณะกรรมการจะจดัให้มีระบบการควบคมุด้านการด าเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้าน
การปฏิบตัิตามกฎระเบียบและนโยบาย รวมทัง้จะจดัให้มีบคุคลหรือหนว่ยงานท่ีมีความเป็นอิสระ
ในการปฏิบตัิหน้าที่เป็นผู้ รับผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุดงักลา่ว และจะทบทวน
ระบบท่ีส าคญัอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
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• คณะกรรมการจะให้ฝ่ายจดัการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ ในการด าเนินการด้าน
การบริหารความเสี่ยง ทัง้นี ้จะมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจดัการความ
เสีย่งอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

• คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการ
ควบคมุภายใน และการบริหารความเสีย่งไว้ในรายงานประจ าปีหรือผา่นช่องทางที่เหมาะสม  

4. การจดัประชมุคณะกรรมการ 
• บริษัทจะจดัให้มีก าหนดการประชุมและวาระการประชมุคณะกรรมการเป็นการลว่งหน้าและแจ้ง

ให้กรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดงักล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วม
ประชมุได้ 

• จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และ  
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

• นอกจากวาระการประชมุคณะกรรมการจะก าหนดโดยบริษัทแล้ว กรรมการแตล่ะคนมีอิสระท่ีจะ
เสนอเร่ืองที่เป็นประโยชน์ตอ่บริษัทเข้าสูว่าระการประชมุได้ด้วย 

• เอกสารประกอบการประชุมจะสง่ให้แก่กรรมการเป็นการลว่งหน้าอยา่งน้อย 5 วนัท าการก่อนวนั
ประชมุ 

• คณะกรรมการจะขอให้กรรมการทกุคนควรเข้าร่วมประชุมไมน้่อยกวา่ร้อยละ 75 ของจ านวนการ
ประชมุคณะกรรมการทัง้หมดที่ได้จดัให้มีขึน้ในรอบปี 

• ประธานคณะกรรมการจะจดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเร่ืองและมากพอที่
กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคญักนัอย่างรอบคอบโดยทัว่กนั  ประธานกรรมการจะสง่เสริมให้
กรรมการมีการใช้ดลุยพินิจที่รอบคอบ รวมถึงให้ความสนใจกบัประเด็นทกุเร่ืองที่น าสูท่ี่ประชมุ 

• คณะกรรมการจะสนับสนุนให้กรรมการผู้ จัดการเชิญผู้ บริหารระดับสูงเ ข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเพื่อให้สารสนเทศและรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เก่ียวข้องกบัปัญหาโดยตรง 
และเพื่อมีโอกาสรู้จกัผู้บริหารระดบัสงู ส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสบืทอดงาน 

• คณะกรรมการจะสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จดัการ เลขานกุาร
บริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ าเป็น 
คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ ประกอบวิชาชีพภายนอก  
โดยถือเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

• คณะกรรมการจะสนบัสนนุให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหวา่งกนัเองตาม
ความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ เก่ียวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ โดยไม่มีฝ่าย
จดัการร่วมด้วย และจะแจ้งให้กรรมการผู้จดัการทราบถึงผลการประชมุด้วย 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
• คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยจะประเมินผลการปฏิบตัิงานด้วยตนเองอยา่งน้อยปีละ

หนึง่ครัง้ เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป 
 



 

 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนโดยตนเองของคณะกรรมกำร  

• ในปี 2559 บริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยตนเองของคณะกรรมการ เพื่อช่วย
ให้คณะกรรมการได้มีการพิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่
ผา่นมา และเพิ่มประสทิธิผลในการท างาน โดยการประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ
จดัท าเป็น 2 ลกัษณะ คือ การประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ
และการประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยตนเองของกรรมการรายบคุคล ซึ่งแบบประเมินผลการ
ปฏิบตัิงานที่ก าหนดจะสอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการและหน้าที่ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการใน 6 หวัข้อ ได้แก่ (1) โครงสร้างและคุณสมบตัิของคณะกรรมการ (2) บทบาท 
หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (3) การประชมุคณะกรรมการ (4) การท าหน้าที่
ของกรรมการ (5) ความสมัพนัธ์กบัฝ่ายจดัการ และ (6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการ
พฒันาผู้บริหาร 

• ทัง้นี ้ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยตนเองของคณะกรรมการประจ าปี 2559 ทัง้การ
ประเมินผลของคณะกรรมการทัง้คณะและกรรมการรายบคุคล อยูใ่นระดบั “ดี” 

6. คา่ตอบแทน 
• ค่าตอบแทนของกรรมการจะจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ใน

อุตสาหกรรม ประสบการณ์ ภาระหน้าที่  ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ 
(Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดวา่จะได้รับจากกรรมการแตล่ะคน 

• ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงูจะเป็นไปตามหลกัการและนโยบายที่
คณะกรรมการก าหนดภายในกรอบที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นและเพื่อประโยชน์สงูสดุ
ของบริษัท 

• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทัง้หมดจะเป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้จดัการเป็นประจ าทุกปี เพื่อ
น าไปใช้ในการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการผู้จดัการ โดยใช้บรรทดัฐานท่ีได้ตกลง
กนัลว่งหน้ากบักรรมการผู้จดัการตามเกณฑ์ที่เป็นรูปธรรม 

กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนของกรรมกำรผู้จัดกำร  

• ในปี 2559 บริษัทได้จดัให้มีการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการ โดยกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารทัง้หมดจะเป็นผู้ประเมินผลกรรมการผู้ จัดการ เพื่อประเมินผลการปฏิบตัิงาน
เปรียบเทียบกบัเปา้หมายและแผนงานประจ าปี  

• ทัง้นี ้ผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานของกรรมการผู้จดัการประจ าปี 2559 อยูใ่นระดบั “ดี” 
7. การพฒันากรรมการและผู้บริหาร 

• คณะกรรมการจะสง่เสริมให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้ เก่ียวข้องในระบบการก ากับ
ดแูลกิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบตัิงานอยา่งตอ่เนื่อง โดยการฝึกอบรมและ
ให้ความรู้อาจกระท าเป็นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบนัภายนอก 
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• ทกุครัง้ที่มีการแต่งตัง้กรรมการใหม ่ฝ่ายจดัการจะจดัให้มีเอกสารและข้อมลูที่เป็นประโยชน์ตอ่
การปฏิบตัิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการแนะน าลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทให้แก่กรรมการใหม่ 

• คณะกรรมการจะก าหนดให้กรรมการผู้จดัการรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปีละครัง้ถึงแผนการ
พฒันาและสืบทอดงานในต าแหน่งกรรมการผู้จดัการและผู้บริหารระดบัสงู เพื่อรองรับกบัการ
ขยายงานของบริษัทหรือเหตกุารณ์ที่ผู้ด ารงต าแหนง่นัน้ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ 

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

ในการคดัเลือกบคุคลที่จะแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการบริษัท แม้ว่าบริษัทจะไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่การ  
สรรหากรรมการของบริษัทจะกระท าโดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกโดยใช้หลกัเกณฑ์ความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ วิสยัทศัน์ และความน่าเช่ือถือ รวมทัง้เป็นผู้มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนด 
เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ โดยบริษัทได้ก าหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการซึง่สามารถสรุปสาระส าคญั
ได้ดงันี ้

1. กรรมกำรอิสระ 

บริษัทก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท และมีจ านวนกรรมการอิสระอยา่งน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุ 
ผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) เป็นผู้แตง่ตัง้กรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท 

หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑ์การคดัเลือกกรรมการบริษัท โดยคณุสมบตัิ
ของผู้ ที่จะมาท าหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมก ารตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
รวมถึงประกาศ ข้อบงัคบัและ/หรือระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคณุวฒุิการศึกษา ความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน ประสบการณ์การท างาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาแต่งตัง้เป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากต าแหน่งก่อนครบวาระ 
คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตัง้กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนดข้างต้นเข้ามาด ารงต าแหน่งแทน โดย
กรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ดงันี ้
• ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทัง้นี ้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่
เก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ด้วย 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นร่วมบริหารงาน ลกูจ้าง พนกังาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า 
หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือบริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือ
นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตจ่ะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อน



 

 

วนัที่ยื่นขออนญุาตตอ่ส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะต้องห้ามดงักลา่วไมร่วมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการหรือที่ปรึกษาของสว่นราชการซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท 

• ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็น
บิดา มารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบตุรของผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจ
ควบคมุ หรือบคุคลที่จะได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 

• ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขดัแย้งในลกัษณะที่อาจขดัขวางการใช้วจิารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไมเ่ป็นหรือ
เคยเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึง่ไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ
กบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง เว้นแตไ่ด้พ้นจากการ
มีลกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน้่อยกวา่สองปีก่อนปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึง่ รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกบัสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ
ความช่วยเหลอืทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค า้ประกนั การให้สนิทรัพย์เป็นหลกัประกนัหนีส้ิน 
รวมถึงพฤติกรรมอื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลให้บริษัทหรือคูส่ญัญา มีภาระหนีท้ี่ต้องช าระตอ่อีกฝ่าย
หนึ่งตัง้แต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ไปแล้วแต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า  ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้ังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณมูลค่าของ
รายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วยการเปิดเผยข้อมลูและการ
ปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี ้
ดงักล่าว ให้นบัรวมภาระหนีท้ี่เกิดขึน้ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวนัที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกับบคุคล
เดียวกนั 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมี
ความขดัแย้ง และไม่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วน 
ผู้ จัดการของส านักงานสอบบญัชี ซึ่งมีผู้ สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ
บุคคลที่อาจมีความขดัแย้งสงักัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองปีก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ในกรณีที่ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ให้
รวมถึงการเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  กรรมการซึ่งไมใ่ช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นสว่นผู้จดัการของผู้
ให้บริการทางวิชาชีพนัน้ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลกัษณะดงักล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปี
ก่อนวนัท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

• ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ 
ผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ที่เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท  
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• ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัท
ย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้ นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง 
พนกังาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทัง้หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการ
ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 

• ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
• มีความรู้และเข้าใจลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอยา่งดี รวมทัง้มีความรู้ ความสามารถที่

เป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจของบริษัท 
• กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทนัทีหากเห็นวา่มีเหตกุารณ์ใดๆ ที่อาจจะ

ท าให้ตนต้องขาดคณุสมบตัิความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ 

ภายหลงัได้รับการแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการอิสระท่ีมีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการอิสระอาจ
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดัสนิใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ย
ล าดบัเดียวกนั หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้ 

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระอยู่ใน
ต าแหน่งคราวละ 3 ปี โดยบริษัทมีนโยบายในการสรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวนัที่  
15 ธนัวาคม 2551 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึง่ต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

• ได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชมุผู้ ถือผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) 
• เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบตัิของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้น และไม่เป็นกรรมการที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกนั ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัท และไม่
เป็นกรรมการของบริษัทยอ่ย บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

ทัง้นี  ้กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ มีความรู้และมี
ประสบการณ์ด้านการบญัชีหรือการเงินท่ีเพียงพอที่จะสามารถท าหน้าที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได้ 
นอกจากนี ้บริษัทจะพิจารณาคณุสมบตัิในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง
ที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจ และความมีจริยธรรม เป็นต้น 

กรรมการตรวจสอบซึง่ออกจากต าแหนง่ตามวาระอาจได้รับการแตง่ตัง้ให้กลบัมาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด้ กรณี
ที่ต าแหนง่กรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตอุื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะกรรมการบริษัทแตง่ตัง้บคุคล
ที่มีคณุสมบตัิครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด 
โดยบคุคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ได้เพียงวาระที่เหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 

 



 

 

3. คณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จัดกำร 
• คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทัง้หมดจะต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มี
คณุสมบตัิตามกฎหมายก าหนด 

• การเลอืกตัง้กรรมการโดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ใช้วิธีเสยีงข้างมากตามหลกัเกณฑ์และวิธีการดงันี  ้
1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่เสยีงหนึง่ 
2. ให้ผู้ ถือหุ้นออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
3. บคุคลที่ได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเทา่จ านวน

กรรมการทีจ่ะพงึมีหรือจะพงึเลอืกในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึง่ได้รับการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลง
มามคีะแนนเสยีงเทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี ให้ประธานที่ประชมุเป็นผู้ออกเสยีงชีข้าด 

• ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหนง่เป็นจ านวนหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการในขณะนัน้  ถ้าจ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหนง่ในปีแรกและปีที่สองภายหลงั
จดทะเบียนนัน้ ให้จบัสลากกนัว่าผู้ ใดจะออก สว่นปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนาน
ที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหนง่ กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ 

• กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามข้อบงัคบัหรือตามที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนมุตัิ ซึ่งอาจก าหนด
เป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป
จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบ
ของบริษัททัง้นี ้สิทธิดงักล่าวจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทซึ่งได้รับ
เลือกตัง้เป็นกรรมการในอนัท่ีจะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนกังานหรือลกูจ้าง
ของบริษัท 

• กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งให้ยื่นใบลาออกตอ่บริษัท การลาออกมีผลนบัแตว่นัท่ีใบลาออก
ถึงบริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้ 

• ในกรณีที่ต าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก
บคุคลซึ่งมีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมายวา่ด้วยบริษัทมหาชนจ ากดัและกฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการคราวถดัไป 
เว้นแตว่าระของกรรมการผู้นัน้จะเหลอืน้อยกวา่ 2 เดือน โดยบคุคลซึง่เข้าเป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะ
อยู่ในต าแหน่งของกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงัเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของ
คณะกรรมการดงักล่าวยงัประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนกรรมการที่ยงั
เหลอือยู ่

• ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนหุ้นที่ถือโดยผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง 

• ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณา
เห็นสมควร และจะเลอืกกรรมการคนหนึง่หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ 
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4. คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจ านวนไม่น้อยกวา่ 3 คน โดย
คดัเลือกจากกรรมการหรือจากพนกังานหรือผู้มีความรู้ความสามารถ โดยจะต้องไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ท า
หน้าที่ดูแลบริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายแทนคณะกรรมการบริ ษัท โดยคณะกรรมการ
บริหารจะต้องรับผิดชอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการบริษัท 

5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาแต่งตัง้กรรมการหรือ
ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนบัสนุน เพื่อท าหน้าที่พิจารณาในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบัความ
เสีย่งของบริษัท  

กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดแูลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมลูภายในของบริษัท ซึ่งยงัไม่เปิดเผยตอ่
สาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้

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

• บริษัทก าหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรัพย์ต่อส านักงาน ก.ล.ต. ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 และจัดส่งส าเนารายงานนี ้
ให้แก่บริษัทในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

• บริษัทได้ด าเนินการส่งหนงัสือเวียนแจ้งให้ผู้บริหารทราบว่า ผู้บริหารที่ได้รับทราบข้อมูลภายในที่เป็น
สาระส าคญัซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบริษัท
ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินหรือข้อมลูภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิดเผย
ข้อมลูที่เป็นสาระส าคญันัน้ตอ่บคุคลอื่น 

• บริษัทได้ก าหนดโทษทางวินยัส าหรับผู้ แสวงหาผลประโยชน์จากการน าข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือ
น าไปเปิดเผยจนอาจท าให้บริษัทได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การ
ตกัเตือนด้วยวาจา การตกัเตือนเป็นตวัหนงัสือ การภาคทณัฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็น
พนกังานด้วยเหตไุลอ่อก ปลดออกหรือให้ออกแล้วแตก่รณี เป็นต้น 

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีส าหรับการตรวจสอบงบการเงินประจ าปีและการ
สอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสส าหรับปี 2559 เท่ากบั 1.15 ล้านบาท และค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งตอบแทน
การตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสริมการลงทนุ จ านวน 0.1 ล้านบาท 

 
 



 

 

 
 

นโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบริษัทด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อ
ควำมยั่งยืนของกิจกำรและสังคมโดยรวม (CSR-in-process)  

กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 

• กำรแข่งขนัในธุรกิจที่เป็นธรรม 

บริษัทมีนโยบายการท าธุรกิจอยา่งโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทกุขัน้ตอน ไมม่ีนโยบายกระท าการใด
ที่จะได้มาซึ่งการได้เปรียบคู่แข่งในการท าธุรกิจโดยมิชอบ เช่น การบิดเบือนข้อมลูทางธุรกิจท าให้ลกูค้าหรือคู่ค้าเข้าใจ
เป็นอย่างอื่น เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งที่ด าเนินธุรกิจลกัษณะเดียวกนักับบริษัท และท าให้ได้มาซึ่งลกูค้ารายนัน้โดยการ
ด าเนินการทางธุรกิจที่ไมเ่ป็นธรรมตอ่คูแ่ขง่ 

• ควำมเป็นธรรมต่อคู่ ค้ำ 

บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจอยา่งตรงไปตรงมาและรับผิดชอบต่อคูค้่าทกุรายที่ท าธุรกิจกบับริษัท โดย
ไม่เลือกปฏิบตัิตอ่รายหนึง่รายใดเป็นพิเศษ บริษัทค านึงถึงการปฏิบตัิภายใต้กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัอาหารในประเทศและ
ประเทศคู่ค้าเป็นส าคัญ โดยก าหนดให้มีการติดตามและปรับปรุงให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอาหารที่
เปลีย่นแปลงอยูเ่สมอ รวมถึงการจดัให้มีการติดตามผลความพงึพอใจตอ่คณุภาพของสนิค้าและการให้บริการของบริษัท 

นอกจากนี ้บริษัทได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเงินทนุหมนุเวียนคูค้่า (Supplier Finance) เพื่อสนบัสนนุสินเช่ือ
เงินทุนหมนุเวียนให้กบัคู่ค้าของบริษัทให้ได้มีสภาพคล่องทางการเงินเพิ่มขึน้  เป็นการช่วยเหลือคู่ค้าให้สามารถพฒันา
สินค้าและบริการ และเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนไปพร้อมๆ กบับริษัท พร้อมทัง้ยงัเป็นการสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่ง
บริษัทและคูค้่าตอ่ไปในระยะยาว 

กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปช่ัน 

• นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต 

บริษัทด าเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง จัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ รวมถึงการสนบัสนนุกิจกรรมที่สง่เสริมและปลกูนิสยัให้ผู้บริหารและพนกังานปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบงัคบัท่ีเก่ียวข้อง ไมส่นบัสนนุให้มีการสร้างความส าเร็จของงานด้วยวิธีทจุริต 

เพื่อให้มัน่ใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทุกคนในบริษัทจะประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมและ
ประเทศชาติ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรก าหนดนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่กบัทกุกิจกรรมทัง้ภายในและ
ภายนอกบริษัท ดงันี ้

1. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานทกุคนกระท าการใดๆ อนัเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับ
สินทรัพย์หรือผลประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นที่สอ่ไปในทางจูงใจให้ปฏิบตัิ หรือละเว้นการ
ปฎิบตัิหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจท าให้บริษัทเสยีผลประโยชน์อนัชอบธรรม 

ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
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2. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนกังานให้หรือเสนอที่จะให้สินทรัพย์หรือผลประโยชน์อื่นใด
แก่บคุคลภายนอก เพื่อจงูใจให้บคุคลนัน้กระท าหรือละเว้นการกระท าใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบ
ตอ่ต าแหนง่หน้าที่ของตน 

3. ครอบคลมุถึงกรรมการ ผู้บริหาร พนกังานทุกคนในบริษัท คู่ค้า ลกูค้า ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่เป็นประจ าทกุ 2 ปี หรือทกุครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน ตลอดจนทบทวน
แนวปฏิบตัิและข้อก าหนดในการด าเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ
ข้อบงัคบั และข้อก าหนดทางกฎหมาย 

• แนวปฏิบตัิในหน่วยงำนที่เป็นไปตำมนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 

บริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการท าธุรกรรมกบับคุคลและบริษัทภายนอก โดยก าหนดนโยบาย
ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไว้ในระเบียบเก่ียวกบัการท างานและจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี ้เพื่อให้การปฏิบตัิงาน
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ บริษัทได้จัดตัง้คณะท างานต่อต้านการทุจริตคอรรัปชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
จิตส านกึและสง่เสริมให้พนกังานปฏิบตัิงานอยา่งโปร่งใส พร้อมทัง้ก าหนดกลยทุธ์และหลกัการในการน าแนวทางไปสูก่าร
ปฏิบตัิ โดยให้พนกังานและนกัเรียนซึง่จะเป็นพนกังานในอนาคตได้รับทราบและฝึกการท างานอยา่งโปร่งใส และบริษัท
ได้ก าหนดแนวทางด้านเอกสารที่สามารถเผยแพร่การท างานอยา่งสจุริต โปร่งใสในสญัญาตา่งๆ เช่น สญัญาจ้างแรงงาน 
สญัญากบัคูค้่า พร้อมรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ 

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมัน่ที่จะด าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสตัย์สุจริต ยตุิธรรม และโปร่งใส ยึดมัน่
ในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้ มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate 
Governance Policy) รวมถึงคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบตัิในการท างาน (Code of Conduct) อย่างเคร่งครัด 
โดยมีข้อก าหนดในการด าเนินการ ดงันี ้

1. ตามนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานทกุคนในบริษัทต้องปฏิบตัิ
ตามแนวปฏิบตัิที่ก าหนดไว้ในคู่มือนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึง
ปฏิบตัิในการท างาน นโยบายแนวร่วมปฏิบตัิต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ระเบียบ คู่มือปฏิบตัิงานที่
เก่ียวข้อง รวมถึงแนวทางปฏิบตัิอื่นๆ ที่บริษัทจะก าหนดขึน้ตอ่ไป 

2. นโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่นี ้ให้ครอบคลมุทกุกิจกรรมที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท 
3. ก าหนดให้มีการประเมินความเสีย่งตอ่การเกิดทจุริตคอร์รัปชัน่ทัว่ทัง้องค์กรเป็นประจ าทกุ 2 ปี หรือทกุ

ครัง้ที่มีการเปลีย่นแปลงกระบวนการท างาน 
4. เพื่อให้เกิดความชดัเจนเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานทกุ

คนในบริษัทต้องปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความระมดัระวงัในเร่ืองตอ่ไปนี ้
4.1 การให้ การรับของขวญั ของก านลั การเลีย้งรับรอง และคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ให้เป็นไปตามที่ก าหนด

ในคูม่ือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท 



 

 

4.2 การให้หรือการรับเงินสนบัสนนุ หรือเงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเร่ียไร ต้องเป็นไปอยา่งโปร่งใส 
ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องมัน่ใจว่าการรับเงินสนบัสนุน เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเ งิน
เร่ียไรตา่งๆ ไมไ่ด้ถกูน ามาใช้เป็นข้ออ้างในการติดสนิบน 

4.3 ห้ามให้หรือรับสนิบนในการจดัซือ้ จดัจ้าง และการแสดงความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทกุชนิดกบัคู่ค้า 
คูส่ญัญา หนว่ยงานภาครัฐ หรือหนว่ยงานท่ีด าเนินธุรกิจกบับริษัท และต้องด าเนินการให้เป็นไป
อยา่งโปร่งใส และถกูต้องตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

• กำรเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนและควำมคืบหน้ำในกำรปฏิบัติ 

บริษัทจดัให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วและเป็นธรรมโดยมุ่งหวงั
ว่า พนกังานทกุคนจะร่วมกนัสอดสอ่งดแูลการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจ และสอบถามเลขานุการบริษัทหรือฝ่ายบุคคลกรณีมีข้อสงสยัเก่ียวกับจรรยาบรรณธุรกิจ หรือร้องเรียนเมื่อพบ
พฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสมหรือขดัตอ่จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ นอกจากนี ้บริษัทจะรับฟังข้อร้องเรียนอยา่งเสมอภาค 
โปร่งใส เอาใจใส ่ให้ความเป็นธรรมแก่ทกุฝ่าย มีระยะเวลาสอบสวนอยา่งเหมาะสม มีการรักษาความลบัและคุ้มครองผู้
ร้องเรียนไม่ให้ถกูกลัน่แกล้งทัง้ในระหว่างการสอบสวนและภายหลงัการสอบสวน ทัง้นี  ้หน่วยงานภายในที่เก่ียวข้องจะ
ทบทวนกรอบการบริหารจดัการความเสีย่งด้านการทจุริต รวมถึงการพฒันากระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
การทุจริตเพื่อให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ พนักงานและผู้ มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือ
ข้อเสนอแนะโดยการพดูคยุผ่านหวัหน้าแผนกหรือโดยการกรอกข้อมลูลงในแบบร้องเรียน พร้อมแสดงเอกสารหลกัฐาน
ประกอบการร้องเรียน (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  

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

• กำรเคำรพสทิธิมนุษยชนภำยในองค์กร 

บริษัทให้ความเคารพสิทธิมนษุยชนภายในองค์กรอยา่งเท่าเทียมกนัและดแูลไมใ่ห้เกิดความเหลื่อมล า้ใน
การปฏิบตัิต่อพนกังานของบริษัทตามสญัญาว่าจ้างแรงงาน ไม่กีดกนัทางเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา หรืออื่นใดที่จะน ามาซึง่
ความแตกแยกและไมเ่สมอภาค โดยยึดกฎระเบียบและข้อบงัคบัในการท างานท่ีประกาศให้พนกังานทกุคนทราบและถือ
ปฏิบตัิอยา่งเทา่เทียม เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นของพนกังานในทกุระดบั เพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะใน
การท างานและการอยู่ร่วมกนั นอกจากนี ้บริษัทได้สง่เสริมพนกังานให้มีความก้าวหน้าตามความรู้ความสามารถของแต่
ละคนโดยไมกี่ดกนัโดยปัจจยัอื่นๆ อนันอกเหนือจากความรู้ความสามารถเฉพาะตวัของพนกังาน 

• กำรเคำรพสทิธิมนุษยชนภำยนอกองค์กร  

บริษัทให้ความเคารพสิทธิมนษุยชนกบัผู้อื่นที่เก่ียวข้องกบัองค์กรเสมอมา โดยปฏิบตัิต่อคู่ค้าและผู้ที่ต้อง
ท าการติดตอ่เก่ียวข้องทางธุรกิจกบัองค์กรโดยไมค่ านงึถึงเชือ้ชาติ ศาสนา หรือปัจจยัอื่นใดที่จะน ามาซึง่การไมเ่คารพสทิธิ
มนษุยชนอยา่งเคร่งครัด 

กำรปฏิบัตต่ิอแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

• กำรจ้ำงงำนอย่ำงเท่ำเทียม  

บริษัทมีระเบียบปฏิบัติงานในการจ้างงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมตามสญัญาว่าจ้างแรงงาน มี
นโยบายรับนักศึกษาที่ยัง ไม่ส าเร็จการศึกษาเข้าร่วมฝึกงานกับบริษัท เพื่อเป็นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การรับ
นกัศึกษาที่จบใหม่เข้าร่วมงานกบับริษัท เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างอาชีพให้กบันกัศึกษาจบใหม่ที่ยงัไม่มีประสบการณ์
ท างานได้มีงานท า ทัง้นี ้บริษัทจะท าการจ้างงานตามวฒุิ ความรู้ความสามารถของแต่ละต าแหน่งงานอย่างถกูต้องและ
เป็นธรรม ตามอตัราและสญัญาคา่จ้างตามมาตรฐานท่ีพงึปฏิบตัิโดยทัว่ไป 

• ควำมสะดวกและปลอดภยัในสถำนที่ท ำงำน 

บริษัทจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานที่ท างานตามมาตรฐานสากลและได้จัดให้มี
สวสัดิการขัน้พืน้ฐานส าหรับพนกังานภายในบริษัท เช่น น า้ดื่ม ห้องสขุา สถานที่รับประทานอาหาร บริเวณพกัผ่อน เพื่อ
ลดความเหนื่อยล้าจากการปฏิบตัิงาน รถรับ – สง่พนกังาน และอปุกรณ์ด้านความปลอดภยัที่จ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน 
เป็นต้น 
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• โอกำสในควำมก้ำวหน้ำ 

บริษัทค านงึถึงโอกาสในความก้าวหน้าของพนกังาน โดยบริษัทจะสง่เสริมให้พนกังานได้รับการอบรม เพื่อ
เพิ่มศกัยภาพทางความรู้ความสามารถให้ปฏิบตัิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาส่งเสริมความก้าวหน้าใน
ต าแหน่งงานของบริษัทตามความรู้ความสามารถของพนกังานแต่ละคน โดยไม่กีดขวางหรือเลือกปฏิบตัิอยา่งหนึง่อยา่ง
ใดกบัพนกังานแตล่ะคน 

ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

• กำรมุ่งเน้นที่ลูกค้ำ 

บริษัทพิจารณาก าหนดความต้องการของลกูค้าอยา่งชดัเจนและตอบสนองความต้องการของลกูค้าตามที่
ก าหนด เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลกูค้า และใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของลกูค้าเป็นเคร่ืองมือในการวดัผลการ
ปฏิบัติตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และสื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุง
คณุภาพของสนิค้าและกระบวนการผลติอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้า บริษัทจดัให้มีการประเมิน
ความพงึพอใจของลกูค้าอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 

• นโยบำยด้ำนควำมปลอดภยัของอำหำร 

บริษัทมุ่งเน้นในความรับผิดชอบต่อความปลอดภยัของสินค้าที่ ได้ท าการผลิต โดยก่อนสง่มอบสินค้าให้
ลกูค้า บริษัทต้องมัน่ใจว่า สินค้ามีความปลอดภยั และมีคณุภาพตามระบบคณุภาพที่ก าหนดโดยประเทศคูค้่าและด้วย
ความมุ่งมัน่ของบริษัท ท าให้บริษัทได้รับการรับรองโดยระบบมาตรฐานคุณภาพด้านอาหาร ได้แก่  GMP HACCP BRC 
IFS HALAL ISO 22000:2005 และ ISO 9001:2015 โดยนโยบายความปลอดภัยของอาหารของบริษัท คือ “บริษัท  
เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากัด (มหาชน) มุ่งมัน่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพถกูสขุอนามยั ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม ถูกต้องตาม
กฎหมาย ปลอดภยัต่อผู้บริโภค ส่งมอบตรงเวลา และพฒันาอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนและสร้างความพึงพอใจแก่
ลกูค้า” 

กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม 

• กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงอนุรักษ์เพื่อควำมยั่งยนื 

บริษัทรณรงค์ให้พนกังานลดการใช้วสัดสุิน้เปลืองที่กระทบตอ่สิง่แวดล้อม เช่น ลดปริมาณการใช้กระดาษ
ในการปฏิบตัิงาน โดยการใช้กระดาษ Reuse การรณรงค์ให้มีการปิดไฟและปิดเคร่ืองปรับอากาศวนัละ 1 ชัว่โมง ในช่วง
เวลาพกักลางวนั รวมทัง้รณรงค์การใช้พลงังานอยา่งคุ้มคา่และมีประสทิธิภาพภายในองค์กร 

• กำรป้องกนัมลพิษ 

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริษัท รวมทัง้การป้องกันมลพิษ โดยจัดให้มีบ่อ
บ าบดัน า้เสยีก่อนปลอ่ยออกนอกโรงงาน และควบคมุให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน ค านงึถึงผลกระทบตอ่ชมุชนโดยรอบ 
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กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม 

• บทบำทในตลำดแรงงำน 

บริษัทมีบทบาทในการจ้างแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศ การจ้างแรงงานของประชากรในพืน้ท่ี การ
เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้มีงานท า โดยการจ้างแรงงานพิการท่ีมีความรู้ความสามารถ และปฏิบตัิตอ่แรงงานอยา่งเทา่เทียม
และเสมอภาค เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาที่ปิดภาคเรียนได้มีรายได้ โดยการรับเข้าเป็นพนักงานชั่วคราวใน
ระยะเวลาที่ปิดภาคเรียน ทัง้นี ้บริษัทได้ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัของกระทรวงแรงงานวา่ด้วยกฎหมายแรงงาน
อยา่งเคร่งครัด เพื่อสง่เสริมให้เกิดความแข็งแกร่งในชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง 

• กำรมีส่วนร่วมในชุมชน 

บริษัทมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน ทัง้สถานศึกษา สถานที่ราชการ บ้านพกัคนชรา บ้านพกัผู้พิการ 
เป็นต้น โดยการสนบัสนนุงบประมาณในการท ากิจกรรมตา่งๆ เช่น กิจกรรมปีใหม ่กิจกรรมวนัเด็ก และกิจกรรมวนัส าคญั
ทางศาสนา เพื่อสนบัสนนุในการสืบสานวฒันธรรมและสง่เสริมให้เกิดความแข็งแกร่งในชุมชน สนบัสนนุให้พนกังานมี
สว่นร่วมในการพฒันาสงัคม เช่น กิจกรรมการปลกูปะการัง และโครงการน า้ดื่มอาสาเพื่อช่วยผู้ประสบอทุกภยั เป็นต้น 

กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 

• กำรคิดค้นวิจัยและพัฒนำสนิค้ำกลุ่ม All Natural  

บริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้าที่ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบที่ได้จากการ
สงัเคราะห์จากสารเคมีมาเป็นวตัถดุิบผสม โดยเน้นสขุภาพของผู้บริโภคเป็นส าคญั โดยมีกระบวนการในการตรวจสอบ
คณุภาพของวตัถดุิบก่อนน าเข้าสูก่ารผลติ และตรวจสอบคณุภาพของผลติภณัฑ์หลงัการผลติแล้วเสร็จให้อยูใ่นเกณฑ์ค่า
มาตรฐานของระบบการตรวจสอบคณุภาพอาหารก่อนสง่มอบให้ลกูค้า 

กำรบริจำคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่ำง ๆ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกต ิ(CSR 
after process) 

บริษัทมุ่งมัน่ที่จะพฒันาศกัยภาพต่างๆ ในทกุๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง และนอกจากความรับผิดชอบต่อผู้มีสว่น
ได้เสียแล้ว บริษัทยงัค านึงถึงสภาพแวดล้อมและสงัคมส่วนรวม ในปี 2558 บริษัทได้เข้าร่วมและจดัท าโครงการต่างๆ 
ตามความเหมาะสมกบัสถานการณ์ของสงัคมในโครงการดงัตอ่ไปนี ้

1. กิจกรรมมอบทุนกำรศึกษำแก่บุตรพนักงำนที่มีผลกำรเรียนดี ประจ ำปี 2559 

บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการศกึษาและการพฒันาเยาวชนที่มีความสามารถ จึงจดัให้มีการมอบ
ทุนการศึกษาส าหรับบุตรของพนกังานที่มีผลการเรียนดีเป็นประจ าทุกปี ซึ่งนอกจากจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของ
พนกังานแล้ว ยงัเป็นการสง่เสริมให้เยาวชนได้มีก าลงัใจ มมุานะ และมุ่งมัน่ในการเรียน เพื่อที่เมื่อเติบโตขึน้จะได้เป็นแรง
ขบัเคลือ่นที่ส าคญัในการพฒันาประเทศในระยะยาว 

 

 



 

 

2. จิตอำสำท ำควำมดเีพื่อพ่อหลวง 

ทางบริษัทร่วมบริจาคอาหารให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมถวายความอาลยัพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมูิพลอดลุยเดชในวนัองัคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทางไกลมาจาก
ทัว่ประเทศไทยและตา่งประเทศ เพื่อมาถวายความอาลยัและสกัการะพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภมูิพลอดลุยเดช 

  

 

 

 

 

 

3. กิจกรรมปันน ำ้ใจให้น้อง ณ โรงเรียนบ้ำนหนองถ ำ้ จังหวัดลพบุรี   

เนื่องจากในเดือนสิงหาคม ปี 2559 หลายจงัหวดัในภาคเหนือและภาคกลางตอนเหนือของประเทศไทย 
ได้ประสบปัญหาอทุกภยัสาหสั หนึ่งในนัน้ คือ จังหวดัลพบุรี โดยโรงเรียนบ้านหนองถ า้ ซึ่งเป็นโรงเรียนในท้องถ่ินของ
พนกังานบริษัท ได้ประสบปัญหาขาดแคลนอปุกรณ์การเรียนการสอนซึง่เสยีหายอนัเนื่องมาจากเหตอุทุกภยั 

ทางบริษัทเล็งเห็นถึงความส าคญัของการพฒันาชุมชนและเยาวชนเพื่ออนาคตของประเทศชาติ จึงได้
สนบัสนุนอุปกรณ์และสื่อการสอนที่จ าเป็น เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอนที่เสียหายในห้องสมุด เคร่ืองกรองน า้ และ  
ตู้จดัเก็บเอกสาร เพื่อสนบัสนนุให้ทางโรงเรียนสามารถด าเนินการเรียนการสอนเยาวชนได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ ซึง่จะเป็น
การพฒันาเยาชนของชาติให้มีคณุภาพ นอกจากนี ้บริษัทยงัได้จดักิจกรรมเพื่อสง่เสริมก าลงัใจคณุครูและนกัเรียน โดย
การจดักิจกรรมเลีย้งอาหารกลางวนัในวนัท่ี 17 พฤศจิกายน 2559 
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กำรป้องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปช่ัน 

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบตัิตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นโดยก าหนดแนวทาง
ปฏิบตัิ ดงันี ้

• สร้างจิตส านกึ คา่นิยม ทศันคติให้แก่พนกังานในการปฏิบตัิงานตามกฎระเบียบด้วยความซื่อสตัย์สจุริต 

• จดัให้มีระบบการควบคมุภายในอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดลุการใช้
อ านาจให้เหมาะสม เพื่อปอ้งกนัมิให้พนกังานทจุริตและคอร์รัปชัน่ 

• ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานกระท าการใดๆ อันเป็นการเรียกร้องหรือยอมรับซึ่ง
ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส าหรับตนเองหรือผู้ อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบตัิหรือละเว้นการ
ปฏิบตัิหน้าที่ในทางที่มิชอบ หรืออาจท าให้บริษัทเสยีประโยชน์อนัชอบธรรม 

• ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้สินทรัพย์หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่
บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนัน้กระท าหรือละเว้นการกระท าใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อ 
ต าแหนง่หน้าที่ของตน 

บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์โดยเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชั่นกับโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) นอกจากนี ้บริษัทได้
ก าหนดนโยบายตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพงึปฎิบตัิในการท างาน (Code of Conduct) 
เพื่อให้เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ 
 
 
 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที่ 5/2559 เมื่อวนัที่ 9 พฤศจิกายน 
2559 ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของ
ระบบการควบคมุภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของส านกังาน ก.ล.ต. 
โดยการสอบถามข้อมลูจากฝ่ายบริหารในด้านตา่งๆ 5 องค์ประกอบ คือ 

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

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ กฎหมายและข้อก าหนดที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ

กำรควบคุมภำยใน 



 

 

ป้องกันทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทัง้มีการจัดท าบญัชีและรายงานที่ถูกต้องน่าเช่ือถือ โดยได้ปฏิบตัิตาม
มาตรฐานการบญัชีที่ยอมรับโดยทัว่ไป ประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ
ข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีของบริษัท
ตามที่ควรอย่างสม ่าเสมอ รวมทัง้มีกระบวนการจดัท าและเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ 
และทนัเวลา มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การด าเนินงานของบริษัทบรรลวุตัถปุระสงค์ที่ก าหนดไว้และสอดคล้องกับ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง ทัง้นี ้ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัซึง่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อการด าเนินงานของบริษัทแตป่ระการใด รวมถึงบริษัทมีระบบการควบคมุภายในในเร่ืองการท าธุรกรรมกบัผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วอยา่งเพียงพอแล้ว โดยสามารถป้องกนัทรัพย์สนิ
ของบริษัทจากการท่ีผู้บริหารน าไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไมม่ีอ านาจ 

ผู้บริหารของบริษัทได้สนบัสนนุให้ตระหนกัถึงความจ าเป็นในการควบคมุภายใน โดยจดัให้มีการก ากบัดแูล
กิจการท่ีดี ก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอยา่งชดัเจน รวมทัง้ได้ก าหนดระเบียบ ข้อบงัคบั นโยบาย ระดบัอ านาจการ
บริหาร และระดบัการอนมุตัิรายการท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร อีกทัง้บริษัทได้จดัให้มีสว่นตรวจสอบภายใน
ที่มีความเป็นอิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
สอบทานระบบการปฏิบตัิงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมายของบริษัทโดยรวม โดยผล
การตรวจสอบที่ผ่านมาไม่พบว่ามีข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคญัต่อระบบการควบคมุภายในแต่ประการใด ส าหรับการ
ควบคมุภายในในหวัข้ออื่น คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่บริษัทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอแล้วเช่นกนั 

กำรประเมินระบบควบคุมภำยใน 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไมม่ีความเห็นแตกตา่งจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเร่ือง
ความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบริษัท 

นอกจากนี ้ผู้สอบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึง่เป็นผู้ตรวจสอบงบการเงิน
ประจ าปี 2559 ได้ให้ความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทอยา่งไมม่ีเง่ือนไขวา่ งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน 
ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
นอกจากนี ้ยงัให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการควบคมุทัว่ไปด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การควบคมุเฉพาะ
ระบบงาน และการจดัท าทะเบียนคมุสญัญา โดยบริษัทอยูร่ะหวา่งด าเนินการแก้ไขตามที่ผู้สอบบญัชีแนะน า 

ข้อมูลหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของบริษัท 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ 2559 ได้แต่งตัง้ บริษัท ไอเอ 
สเปเชียลลสิท์ เซ็นเตอร์ จ ากดั ให้ปฏิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทส าหรับปี 2559 ซึง่บริษัท ไอเอ สเปเชียลลสิท์ 
เซ็นเตอร์ จ ากัด ได้มอบหมายให้ ดร.สรุภา ไถ้บ้านกวย ต าแหน่งกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิ
หน้าที่ผู้ ตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อท าการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งผู้ตรวจสอบ
ภายในอิสระได้มีข้อเสนอแนะต่างๆ และบริษัทได้มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้การ
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ปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้ครอบคลุมถึงการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของ The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission (COSO) 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท ไอเอ สเปเชียลลิสท์ เซ็นเตอร์ จ ากดั ประกอบกบั
ประวตัิของผู้ รับผิดชอบหลกัในการปฎิบตัิหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในแล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกบัการปฏิบตัิ
หน้าที่ดังกล่าว เนื่องจาก มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็น
ระยะเวลากวา่ 8 ปี  

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ของบริษัทจะต้องผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำตรวจสอบภำยใน 

คุณวุฒกิำรศึกษำ  

• ปริญญาเอก สาขาการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
• ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอีสเทิร์นเอเชีย 
• ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (การบญัชี) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา 
• ปริญญาตรี สาขาการจดัการทัว่ไป (การบญัชี) สถาบนัราชภฏัเพชรบรีุวิทยาลงกรณ์ 

ประกำศนียบัตร 

• ประกาศนียบตัรผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (CPIAT)  

ประวัติกำรท ำงำน 

• 2559 – ปัจจบุนั กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย 
• 2553 – ปัจจบุนั จดัท าบญัชี บริษัท โฟโต้ยไูนเต็ด จ ากดั 
• 2550 -  ปัจจบุนั กรรมการ บริษัท ไอเอ สเปเชียลลสิท์ เซ็นเตอร์ จ ากดั 
• 2547 - ปัจจบุนั ทีป่รึกษาพฒันาธุรกิจกลุม่ บริษัท ทีเอ็น แอ๊ดวานซ์ อินเตอร์เทรด 
• 2549 - ปัจจุบนั วิทยากรบรรยายพิเศษ หวัข้อการบริหารจดัการสมยัใหม่ การบญัชีบริหาร ระบบบญัชี

และการวางแผนภาษี การบริหารทรัพยากรมนษุย์ การวดัและประเมินผลสมยัใหม ่การบริหารการ
เปลีย่นแปลง บริษัทเอกชน 

  



 

 

 
 

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์  

บุคคลที่อำจมคีวำมขัดแย้ง ควำมสัมพนัธ์ 

1. นายจิตติพร จนัทรัช 

 

•  ต าแหนง่กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ 

•  ถือหุ้นในบริษัทรวมคูส่มรสและบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ คิดเป็นร้อยละ 
8.98 ของทนุท่ีเรียกช าระแล้ว ณ วนัท่ี 16 มีนาคม 2560 

2. นางสาววาสนา จนัทรัช 

 

•  ต าแหนง่กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง และ
รองกรรมการผู้จดัการ 

•  ถือหุ้นในบริษัทรวมคูส่มรส คิดเป็นร้อยละ 17.84 ของทนุท่ีเรียกช าระแล้ว ณ 
วนัท่ี 16 มีนาคม 2560 

3. บริษัท ไวต้าฟูด้แฟคทอร่ี 
(1989) จ ากดั (“ไวต้าฟูด้”) 

  

•  ไวต้าฟูด้ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตัง้ เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2532  
ทนุจดทะเบียน 380 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลติผลติภณัฑ์ผลไม้กระป๋อง 

•  เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท เนื่องจากนายสิงห์ ตัง้เจริญชยัชนะ กรรมการ
และผู้ ถือหุ้นใหญ่ของไวต้าฟู้ด เป็นบิดาของ พญ.ศิริวรรณ ตัง้เจริญชยัชนะ ซึ่ง
เป็นคู่สมรสของนายจิตติพร จนัทรัช ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้จดัการ และ 
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

4.  บริษัท ทิพยประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) (“ทิพยประกนัชีวติ”) 

•  ทิพยประกนัชีวติ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตัง้ เมือ่วนัที่ 16 พฤษภาคม 2527 
ทนุจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว 1,742 ล้านบาท เพือ่ประกอบธุรกิจประกนั
ชีวติ 

•  เป็นกิจการท่ีเก่ียวข้องกบับริษัทเนื่องจาก นายบรรพต หงษ์ทอง เป็นประธาน
กรรมการและกรรมการอิสระของทัง้บริษัทและทิพยประกนัชีวติ  

5.  บริษัท ธนากรผลติภณัฑ์ 
น า้มนัพืช จ ากดั  (“ธนากร
น า้มนัพืช”) 

 

•  ธนากรน า้มนัพืช เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตัง้ เมื่อวนัที่ 28 สงิหาคม 2517  
ทนุจดทะเบียน 300.00 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายน า้มนัพืช 

•  เป็นกิจการที่เก่ียวข้องกบับริษัท เนื่องจากนายจิตติน สบีญุเรือง กรรมการและ 
ผู้ ถือหุ้นของธนากรน า้มนัพืช เป็นบิดาของนายนชุา สบีญุเรือง ซึง่เป็น 
คูส่มรสของนางสาววาสนา จนัทรัช ซึง่เป็นกรรมการและผู้ ถือหุ้นของบริษัท 

  

รำยกำรระหว่ำงกัน 
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รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในปีที่ผ่ำนมำ   

 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกนั 

ในช่วงปี 2558 - 2559 บริษัทมีการท ารายการระหวา่งกนักบับคุคลที่เก่ียวข้องกนั 3 รายการ โดยแบ่งการท า
รายการออกเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ เช่น การซือ้วตัถดุิบเพื่อใช้ในการผลติ 
และการท าประกนัชีวิตให้แก่พนกังานซึง่เป็นสวสัดิการท่ีบริษัทให้แก่พนกังาน เป็นต้น ซึง่เป็นรายการท่ีมีความจ าเป็นและ
สมเหตสุมผล โดยมีเง่ือนไขตา่งๆ ของรายการระหวา่งกนัท่ีเป็นรายการค้าปกติ การก าหนดราคาสามารถเปรียบเทียบได้
กบัการท ารายการกบับคุคลอื่นท่ีไมม่ีความเก่ียวข้องกนั  

มำตรกำรหรือขัน้ตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 

การท ารายการระหว่างกันของบริษัทที่ได้มีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมในการพิจารณาด้วย โดยการ
พิจารณาเข้าท ารายการระหวา่งกนัได้ค านงึถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นส าคญั 

ปัจจุบนับริษัทได้มีการก าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการระหว่างกนั โดยรายการระหว่างกนัท่ี
อาจเกิดขึน้ในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสีย บริษัทจะให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ

บุคคลที่อำจม ี

ควำมขดัแย้ง 
ลักษณะรำยกำร 

 
มูลค่ำรำยกำร 

ระหว่ำงกนั (ล้ำนบำท) 

ปี 2558 ปี 2559 

ไวต้าฟูด้ 

 

บริษัทซือ้วัตถุดิบ 

ซือ้เนือ้ว่านหางจรเข้ เนือ้สับปะรด น า้ว่านหางจระเข้เพื่อใช้เป็น
วตัถดุิบในการผลิตสินค้าตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาและ
เง่ือนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับผู้ ประกอบการ 
รายอื่น 

0.76 

 

 

 

- 

 

 

 

ทิพยประกนัชีวติ 

 

บริษัทท ำประกันกับทิพยประกันชีวติ 

ซือ้สัญญาประกันชีวิตแบบกลุ่มให้กับพนักงาน ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายให้สวสัดิการแก่พนกังาน โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้า
ที่สามารถเทียบเคียงกนัได้กบัผู้ประกอบการรายอื่น 

0.69 

 

0.70 

 

 

ธนากรน า้มนัพืช บริษัทซือ้วัตถุดิบ  

บริษัทซือ้น า้มนัพืชเพื่อใช้เป็นวตัถุดิบในการผลิตสินค้าตาม ธุรกิจ
ปกติของบริษัท โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าที่สามารถ
เทียบเคียงกนัได้กบัผู้ประกอบการรายอื่น 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 

3.03 

 

 

 

0.24 

3.08 

 

 

 

0.24 



 

 

ไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะให้ผู้ เช่ียวชาญอิสระหรือผู้สอบบญัชีของ
บริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตดัสนิใจของคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผู้ ถือหุ้นตามแต่กรณี  ซึ่งผู้ที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสว่น
ได้เสยีในการท ารายการ จะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว 

นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั  

นโยบาย 

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

นโยบายของบริษัทในการท ารายการระหวา่งกนัจ าแนกตามประเภทรายการมีดงันี  ้

1. รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ อาทิ การซือ้ และขายสินค้า วตัถดุิบ เป็นต้น การท า
รายการดงักลา่วจะต้องมีเง่ือนไขการค้าและราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่ง
เทียบเคียงได้กบัการท ารายการระหวา่งบริษัทและบคุคลทัว่ไป หรือการท ารายการระหว่างบคุคลที่อาจมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับคุคลทัว่ไป หรือการท ารายการในลกัษณะเดียวกบัของผู้ประกอบการ
อื่นในธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้ความเห็นเก่ียวกบั
เหตผุลและความจ าเป็นตอ่การท ารายการดงักลา่วเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมาย
วา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

2. รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้น เช่น รายการ
เก่ียวกบัการซือ้ขายทรัพย์สิน เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาและให้
ความเห็นเก่ียวกับเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดังกล่าว และจะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์และข้อบงัคบั ประกาศ ค าสัง่หรือข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยข้อมลูการท ารายการท่ี
เก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคญัของบริษัท บริษัทไม่มีนโยบายการให้กู้ยืม
เงินเพื่อให้บคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์น าไปประกอบธุรกิจหรือด าเนินงานแทนบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบั 
ประกาศ ค าสัง่หรือข้อก าหนดของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามข้อก าหนดเก่ียวกบัการท า
รายการที่เก่ียวโยงกนัและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคญัของบริษัท เพือ่ให้การตดัสินใจเข้าท ารายการ
ดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ ถือหุ้นทุกราย  โดยบริษัทจะเปิดเผย
รายการระหว่างกนัดงักลา่วไว้ในแบบแสดงรายการข้อมลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปีของบริษัท และหมาย
เหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 
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แนวโน้มการท ารายการระหวา่งกนั 

รายการระหว่างกนัที่จะยงัคงมีการท ารายการต่อไปในอนาคต จะคงเหลือเพียงรายการค้าปกติและรายการ
สนบัสนนุการประกอบธุรกิจตามปกติ ซึง่ได้แก่ 

1. การซือ้วตัถดุิบ เช่น เนือ้วา่นหา่งจระเข้ ผลไม้อบแห้งจากไวต้าฟูด้ และน า้มนัพืชจากธนากรน า้มนัพืช 
2 การท าสญัญาประกนัชีวิตแบบกลุม่ให้กบัพนกังาน ซึง่ท ากบัทิพยประกนัชีวติ 

ส าหรับรายการระหวา่งกนัดงักลา่วที่จะเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทจะปฏิบตัิตามนโยบายการท ารายการระหวา่ง
กนัตามที่ได้กลา่วไว้ข้างต้น 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน)  

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

สิน้สดุ 31 ธ.ค. 57 สิน้สดุ 31 ธ.ค. 58 สิน้สดุ 31 ธ.ค. 59

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด            67.46 14.10 110.47 17.94 55.27 7.94

เงินลงทนุชัว่คราว 190.58 39.83 133.16 21.62 0.59 0.08

ลกูหนีก้ารค้า                                          50.23 10.50 33.48 5.44 47.39 6.81

ลกูหนีอ่ื้น                                                   4.44 0.93 4.73 0.77 7.70 1.11

สินค้าคงเหลือ                                          60.73 12.69 82.42 13.38 85.22 12.24

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน       3.95 0.83 10.29 1.67 14.05 2.02

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน                    377.39 78.87 374.55 60.82 210.22 30.20

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีข้อจํากัดในการเบกิใช้ 2.35 0.49 38.12 6.19 -           -           

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์                         91.31 19.08 193.60 31.44 474.27 68.12

สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน                                    6.97 1.46 7.28 1.18 7.33 1.05

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี             -           -           -           -           2.01 0.29

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน                            0.49 0.10 2.27 0.37 2.36 0.34

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน               101.12 21.13 241.26 39.18 485.97 69.80

รวมสินทรัพย์                               478.51 100.00 615.81 100.00 696.19 100.00
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน)  

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

สิน้สดุ 31 ธ.ค. 57 สิน้สดุ 31 ธ.ค. 58 สิน้สดุ 31 ธ.ค. 59

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้              0.88 0.18 33.28 5.40 13.53 1.94

เจ้าหนีก้ารค้า                                           49.12 10.27 45.35 7.37 59.04 8.48

เจ้าหนีอ่ื้น                                                29.25 6.11 40.34 6.55 74.65 10.72

ส่วนของเงินกู้ ยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 0.93 0.19 -           -           -           -           

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 0.81 0.17 2.74 0.45 4.64 0.67

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย                                     -           -           -           -           3.63 0.52

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน                                    0.39 0.08 0.81 0.13 0.54 0.08

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน                        81.38 17.01 122.53 19.90 156.04 22.41

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน -           -           7.61 1.24 9.69 1.39

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 0.66 0.14 0.80 0.13 0.77 0.11

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 0.66 0.14 8.41 1.37 10.47 1.50

รวมหนีสิ้น 82.04 17.14 130.94 21.26 166.50 23.92

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น

    ทนุจดทะเบยีน 175.00 36.57 176.75 28.70 211.85 30.43

    ทนุที่ออกและชําระแล้ว 175.00 36.57 175.00 28.42 175.41 25.20

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 113.82 23.79 113.82 18.48 117.59 16.89

ส่วนเกินทนุจากรายการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 7.49 1.57 8.19 1.33 8.72 1.25

กําไรสะสม

    จดัสรร - ทนุสํารองตามกฎหมาย                     14.63 3.06 17.68 2.87 17.68 2.54

    ยังไมจ่ดัสรร                                    84.95 17.75 167.75 27.24 210.29 30.21

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น              0.58 0.12 2.42 0.39 -           -           

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น                      396.47 82.86 484.87 78.74 529.69 76.08

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น        478.51 100.00 615.81 100.00 696.19 100.00



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน)  

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ    

สิน้สดุ 31 ธ.ค. 57 สิน้สดุ 31 ธ.ค. 58 สิน้สดุ 31 ธ.ค. 59

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

รายได้จากการขายสินค้า 734.95 100.00 740.11 100.00 878.19 100.00

ต้นทนุขายสินค้า 494.07 67.22 507.16 68.53 606.11 69.02

ก ำไรขัน้ต้น 240.88 32.78 232.95 31.47 272.08 30.98

รายได้จากการลงทนุ 0.78 0.11 1.62 0.22 3.55 0.40

กําไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราตา่งประเทศสทุธิ (5.73)       (0.78)       2.55 0.34 3.11 0.35

รายได้อ่ืน 3.08 0.42 3.24 0.44 5.47 0.62

คา่ใช้จา่ยในการขาย 50.00 6.80 48.79 6.59 63.00 7.17

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 102.15 13.90 105.49 14.25 134.22 15.28

ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 86.86 11.82 86.09 11.63 86.99 9.91

ต้นทนุทางการเงิน 0.66 0.09 0.24 0.03 0.76 0.09

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 86.20 11.73 85.84 11.60 86.23 9.82

ภาษีเงินได้ -           -           -           -           8.76         1.00         

ก ำไรสุทธิส ำหรับงวด 86.20 11.73 85.84 11.60 77.47 8.82

กําไรจากการดําเนินงาน (ไมร่วมรายได้จากการลงทนุ) 86.08 11.71 84.47 11.41 83.44 9.50

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ (ไมร่วมรายได้จากการลงทนุ) 85.42 11.62 84.22 11.38 73.92 8.42

กําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน :

   การเปลี่ยนแปลงในมลูคา่ยุติธรรมของเงินลงทนุเผ่ือขาย 0.58 0.08 1.84 0.25 (2.42)       (0.28)       

   กําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั -           -           -           -           0.09         0.01         

      สําหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน

ภาษีเงินได้เก่ียวกับองค์ประกอบของกําไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -           -           -           -           (0.02)       (0.00)       

รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 0.58      0.08      1.84      0.25      (2.35)     (0.27)     

ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด 86.78     11.81     87.69     11.85     75.12     8.55      

กําไรตอ่หุ้น (บาทตอ่หุ้น) 0.28 0.25 0.22

จํานวนหุ้นสามญัที่ออกจําหนา่ยแล้ว (ล้านหุ้น) 350.00 350.00 350.82

มลูคา่ที่ตราไว้ (บาทตอ่หุ้น) 0.50 0.50 0.50
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  บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน)  

งบกระแสเงนิสด    

หนว่ย : ล้านบาท

สิน้สดุ 31 ธ.ค. 57 สิน้สดุ 31 ธ.ค. 58 สิน้สดุ 31 ธ.ค. 59

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน

กําไรสําหรับปี 86.20     85.84   77.47      

รายการปรับปรุง

คา่เสื่อมราคา 17.66     14.86   18.53      

คา่ตดัจําหนา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 0.21       1.39      1.65        

รายได้จากการลงทนุ (0.78)      (1.62)    (3.55)       

ต้นทนุทางการเงิน 0.66       0.24      0.76        

คา่เผ่ือหนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญู -         0.27      -          

คา่เผ่ือ (กลบัรายการ) ขาดทนุจากสินค้ามลูคา่ลดลง 1.56       (2.05)    (0.24)       

คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์พนกังาน 0.16       0.14      0.06        

คา่ใช้จา่ยที่เกิดจากการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ -         0.70      2.78        

(กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเ่กิดขึน้จริง (0.21)      (0.58)    (0.72)       

(กําไร) ขาดทนุจากการจําหนา่ยที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (1.44)      (1.50)    (3.07)       

ขาดทนุจากการจําหนา่ยสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 0.13       -        -          

ภาษีเงินได้ -         -        8.76        

104.15  97.70  102.43   

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด ำเนินงำน

ลกูหนีก้ารค้า (20.21)   16.83   (13.79)     

ลกูหนีอ่ื้น 1.09       (0.57)    (3.08)       

สินค้าคงเหลือ (16.00)   (16.10)  (2.56)       

สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน (1.59)      (9.88)    (3.74)       

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอ่ืน (0.08)      (1.78)    (0.10)       

เจ้าหนีก้ารค้า 14.18     (3.78)    13.68      

เจ้าหนีอ่ื้น 6.72       7.97      15.25      

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน (0.01)      0.42      (0.26)       

เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน 88.25   90.82  107.84   

จา่ยภาษีเงินได้ -         -        (7.14)       

เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 88.25   90.82  100.70   



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน)  

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)    

หนว่ย : ล้านบาท

สิน้สดุ 31 ธ.ค. 57 สิน้สดุ 31 ธ.ค. 58 สิน้สดุ 31 ธ.ค. 59

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีข้อจํากัดในการเบกิใช้ 0.14                            (35.77)                   38.12                       

ดอกเบีย้รับ 0.40                            1.90                       0.68                         

เงินสดจา่ยในการซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (13.66)                        (70.54)                   (290.17)                   

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ 1.56                            1.50                       3.49                         

เงินสดจา่ยในการซือ้เงินลงทนุชัว่คราว (190.00)                      -                         -                           

เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุเผ่ือขาย -                              59.27                    133.12                     

เงินสดจา่ยในการซือ้สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (0.42)                          (1.69)                     (1.70)                        

เงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (201.98)                (45.34)              (116.47)              

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร (1.15)                          0.52                       (1.40)                        

จา่ยต้นทนุทางการเงิน (0.66)                          (0.24)                     (1.70)                        

จา่ยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัท -                              -                         (35.00)                      

จา่ยชําระหนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน (1.73)                          (1.82)                     (3.24)                        

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามญั 148.82                       -                         -                           

เงินสดรับจากหุ้นทนุออกให้ตามสิทธิ -                              -                         1.92                         

ชําระคืนเงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (13.50)                        (0.93)                     -                           

เงินสดจา่ยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นบริษัท

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงนิ 131.78                 (2.48)                (39.43)                

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สทุธิ 18.05                   43.01               (55.20)                

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันต้นปี 49.41                         67.46                    110.47                     

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วันสิน้ปี 67.46                   110.47             55.27                 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงนิที่ส ำคัญ

รายการ 2557 2558 2559
อตัราส่วนสภาพคล่อง
อตัราส่วนสภาพคล่อง 4.64              3.06              1.35              
อตัราส่วนสภาพคล่องหมนุเร็ว 3.79              2.26              0.66              
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด 1.20              0.89              0.72              
อตัราส่วนหมนุเวียนลกูหนีก้ารค้า 18.22           17.68           21.72           
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 19.76           20.36           16.57           
อตัราส่วนหมนุเวียนสินค้าคงเหลือ 102.03         49.82           45.00           
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย 3.53              7.23              8.00              
อตัราส่วนหมนุเวียนเจ้าหนีก้ารค้า 11.76           10.74           11.61           
ระยะเวลาชําระหนีเ้ฉลี่ย 30.62           33.53           31.00           
Cash cycle (7.34)            (5.95)            (6.43)            
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการทาํกําไร
อตัรากําไรขัน้ต้น 32.78           31.47           30.98           
อตัรากําไรจากการดําเนินงาน 11.76           11.52           9.77              
อ้ตรากําไรอ่ืน 0.52              0.99              1.36              
อตัราส่วนเงินสดตอ่การทํากําไร 101.60         105.50         115.76         
อตัรากําไร (ขาดทน)ุ สทุธิ 11.67           11.48           8.70              
อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น 30.93           19.48           15.27           
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 24.03           15.69           11.81           
อตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร 111.23         70.69           28.75           
อตัราการหมนุของสินทรัพย์ 2.06              1.37              1.36              
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อตัราหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น 0.21              0.27              0.31              
อตัราส่วนความสามารถชําระดอกเบีย้ 131.61         355.11         51.05           
อตัราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพนั 2.90              1.21              0.30              
อตัราส่วนการจา่ยเงินปันผล -                -                0.47              
อตัราส่วนอ่ืนๆ
มลูคา่หุ้นตามบญัชีตอ่หุ้น 1.13              1.39              1.51              
กําไรสทุธิตอ่หุ้น 0.28              0.25              0.22              
เงินปันผลตอ่หุ้น -                -                0.10              
มลูคา่ที่ตราไว้ตอ่หุ้น 0.50              0.50              0.50              
จํานวนหุ้น 350.00         350.00         350.82         



 

 

กำรวิเครำะห์และค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 

ภำพรวมกำรด ำเนินงำนและปัจจัยที่ท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงส ำคัญ (Overview) 

บริษัทยงัคงด ารงนโยบายหลกัของการด าเนินงานนัน่คือ การวางรากฐานที่มัน่คง การผลิตสินค้าที่มีคณุภาพ 
กระบวนการผลติที่ได้มาตรฐานและมีประสทิธิภาพ การสร้างตราสนิค้าให้มีความแข็งแกร่ง และท าให้สนิค้าให้เป็นท่ีรู้จกั
ในวงกว้าง เพื่อต่อยอดในการขยายธุรกิจไปยงักลุม่เป้าหมายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากกลุม่ลกูค้าในปัจจุบนั 
โดยบริษัทมีเป้าหมายจะเพิ่มจ านวนกลุ่มลกูค้าทัง้จากฐานลกูค้าหลกัเดิมในทวีปยุโรป และการขยายฐานลกูค้าไปยงั
ภูมิภาคอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ทวีปเอเชีย ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มการบริโภคกลุ่มผลิตภณัฑ์ของบริษัทค่อน ข้างสงู รวมถึง
ประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุม่ประเทศในตะวนัออกกลาง เป็นต้น ซึ่งจากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่า
บริษัทสามารถเพิ่มฐานลูกค้าโดยการขยายไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ในทวีปอื่นๆ ได้มากขึน้ตามกลยุทธ์และ
แผนการตลาดที่วางเอาไว้ ถึงแม้ว่ากลุ่มลกูค้าหลกัของบริษัทในปัจจุบนัยงัคงอยู่ในทวีปยโุรป ซึ่งเป็นกลุม่ที่มีก าลงัซือ้
มากและให้การตอบรับสินค้าของบริษัทเป็นอย่างดี แต่บริษัทยงัคงก าหนดนโยบายในการลดความเสี่ยงของการพึ่งพิง
เศรษฐกิจของประเทศในทวีปยโุรปเพียงอยา่งเดียว โดยการตัง้เป้าหมายที่จะกระจายความเสี่ยงไปยงัลกูค้าในทวีปอื่นๆ 
โดยเพิ่มสดัส่วนของยอดขายจากทวีปอื่นๆ ให้มีสดัส่วนร้อยละ 50 ของรายได้จากการขายทัง้หมด และถือว่าประสบ
ความส าเร็จมาอย่างตอ่เนื่อง โดยในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าไปยงัทวีปยโุรปเท่ากบั 595.39 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 67.80 ของยอดขายรวม ซึง่มีสดัสว่นลดลงร้อยละ 4.97 เมื่อเปรียบเทียบกบัรายได้จากการขายสินค้า
ไปยงัทวีปยโุรป จ านวน 538.56 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 72.77 ของยอดขายรวมในปี 2558 ในขณะที่สดัสว่นการ
ขายไปยงักลุม่เปา้หมายในทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกาและทวีปอื่นๆ เพิ่มสดัสว่นอยา่งตอ่เนื่อง โดยในปี 2559 มียอดขายใน
ทวีปอื่นๆ นอกเหนือจากทวีปยุโรป เท่ากับ 281.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.02 จากยอดขายรวม เพิ่มขึน้จาก 199.78  
ล้านบาท หรือร้อยละ 26.99 ของยอดขายรวมในปี 2558 อนัเป็นผลสบืเนื่องมาจากนโยบายขยายฐานลกูค้าของบริษัทไป
ยงักลุ่มลกูค้าเป้าหมายใหม่ๆ รวมถึงการน าเสนอสินค้าใหม่ให้กับกลุม่เป้าหมายเดิม เพื่อเพิ่มยอดขายจากกลุม่ลกูค้า
เปา้หมายเดิมอีกด้วย 

รายได้ของบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีสาเหตหุลักมาจากการขยายตวัของสินค้ากลุม่ซอสปรุงรส
และน า้จิม้ ผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มโดยเฉพาะน า้มะพร้าวที่ได้รับการตอบรับอยา่งดีในประเทศสหรัฐอเมริกา และผลิตภณัฑ์
เคร่ืองแกงเพื่อประกอบอาหาร และบริษัทยงัมุง่เน้นพฒันาสนิค้าสตูรใหม่ๆ  อยา่งตอ่เนื่องเพื่อตอบสนองตอ่ความต้องการ
ของผู้บริโภค และแนวโน้มความนิยมของลกูค้า จนปัจจบุนับริษัทมีสนิค้ากวา่ 700 SKU ที่ขายไปทัว่โลก บริษัทยงัคงเน้น
การท าการตลาดร่วมกับผู้จัดจ าหน่ายของบริษัทเพื่อเป็นการรักษาฐานลกูค้าเดิม และยงัเข้าร่วมงานแสดงสินค้าใน
หลายๆ ประเทศ เพื่อหาลกูค้ารายใหม่ที่มีความภกัดีที่สงู (Royalty) กบัตราสินค้าของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นลกูค้าในแถบ
เอเชีย ได้แก่ จีน ไต้หวนั ญ่ีปุ่ น และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และกลุม่ประเทศอื่นๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ
สเปน เป็นต้น อีกทัง้บริษัทยงัมุง่เน้นการควบคมุต้นทนุการผลติทัง้จากการเพิ่มประสทิธิภาพการผลติ และการพฒันาสตูร
การผลติ โดยใช้วตัถดุิบใหมท่ี่มีต้นทนุต ่ากวา่วตัถดุิบเดมิ แตย่งัคงรักษารสชาตแิละคณุภาพของผลติภณัฑ์ตามมาตรฐาน
ของบริษัท 
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ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทได้เร่ิมเปิดด าเนินการโรงงานใหม่ที่จงัหวดัระยอง ซึ่งมีก าลงัการผลิตสินค้าใน
กลุ่มผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรสและน า้จิม้ ได้ถึง 14,750 ตนัต่อปี และในปี 2559 โรงงานแห่งเดิมมีการผลิตสินค้าในกลุ่ม
ผลติภณัฑ์ซอสปรุงรสและน า้จิม้ ผลติภณัฑ์เคร่ืองปรุงแกงและเคร่ืองประกอบอาหาร และผลติภณัฑ์เคร่ืองดื่มอยูท่ี่ร้อยละ 
103 ถึง 121 ของก าลงัการผลิตปกติของโรงงานเก่า ซึ่งถือว่าเกิดประสิทธิภาพสงูสดุในอตัราก าลงัการผลิตของโรงงาน
เดิม แต่อย่างไรก็ดี ก าลงัการผลิตของโรงงานใหม่จะสามารถรองรับกลยทุธ์ด้านการขยายตลาดของบริษัท ถึงแม้ว่าใน
เดือนธนัวาคม 2559 ที่ผา่นมาโรงงานใหมส่ามารถผลติสนิค้าในกลุม่ผลติภณัฑ์ซอสปรุงรสและน า้จิม้อยูท่ี่ร้อยละ 15 ของ
ก าลงัการผลติของโรงงานใหม ่เนื่องจากยงัอยูใ่นช่วงระหวา่งการย้ายฐานการผลติอยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป เพื่อให้พนกังาน
เกิดความช านาญในการปฏิบตัิงานกบัเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรใหม ่ซึ่งจะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุ
ในการรักษามาตรฐานสินค้าของบริษัท โดยบริษัทคาดว่าการย้ายฐานการผลิตสินค้าในกลุม่ผลิตภณัฑ์ซอสปรุงรสและ
น า้จิม้ไปยงัโรงงานใหมจ่ะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2560  

ปัจจยัหลกัที่สง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 คือ สภาวะเศรษฐกิจของสหภาพยโุรป
และสหรัฐอเมริกาและความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของทัง้ 2 กลุม่ประเทศ ซึ่งเป็นกลุม่ลกูค้า
หลกัของบริษัท แต่อย่างไรก็ดี จากการที่บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายในการก าหนดราคาสินค้าโดยก าหนดเป็นสกลุเงินบาท
เพิ่มมากขึน้ตัง้แต่ไตรมาส 3 ปี 2558 เพื่อลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน ซึ่งในปี 2559 บริษัทมี
สดัสว่นรายได้เป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ ได้แก่ สกลุเงินยโูรและสกลุเงินดอลลาร์สหรัฐ รวมร้อยละ 43.39 และสกลุเงิน
บาท เป็นสดัสว่นร้อยละ 56.61 ซึ่งสดัสว่นของรายได้ที่เป็นสกุลเงินบาทสงูขึน้จากในปี 2558 ซึ่งมีสดัสว่นร้อยละ 47.71 
ของรายได้จากการขายสินค้า ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัทยงัคงมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนจ านวน 3.11 ล้านบาท และใน
อนาคตบริษัทตัง้เปา้หมายการรักษาสดัสว่นรายได้เป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศและสกลุเงินบาทในสดัสว่นท่ีใกล้เคยีงกนั 
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยงัส่งผลกระทบในแง่บวกกับรายได้ของ
บริษัท โดยในปี 2559 สกลุเงินบาทปรับตวัออ่นคา่ลงเมื่อเทียบกบัเงินสกลุยโูร และดอลลาร์สหรัฐ สง่ผลให้รายได้จากการ
ขายสนิค้าที่ก าหนดราคาเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศเมื่อแปลงเป็นเงินบาทจะมีมลูคา่สงูขึน้  

เนื่องด้วยในปี 2559 บริษัทลงทนุในสินทรัพย์ถาวรรวมถึงอาคาร เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ตา่งๆ ในโรงงานแหง่
ใหมเ่พื่อรองรับการขยายก าลงัการผลติในอนาคต อีกทัง้ยงัอยูใ่นระหวา่งการติดตัง้เคร่ืองจกัร การทดสอบการผลติสินค้า
เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของบริษัท ท าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในช่วงเวลาดงักล่าวในคราวเดียวเท่านัน้ 
ประกอบกบัเมื่อการลงทนุในโรงงานแหง่ที่ 2 แล้วเสร็จ จะท าให้สนิทรัพย์สทุธิไมร่วมที่ดินและเงินทนุหมนุเวียนของบริษัท
เกิน 200 ล้านบาท บริษัทจึงมีความจ าเป็นต้องขอยกเลิกบตัรส่งเสริมการลงทุน (BOI) เลขที่ 2107(5)/2554 ลงวนัที่  
11 กรกฎาคม 2554 ของโรงงานแห่งที่ 1 เพื่อมิให้เป็นการผิดเง่ือนไขตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 
1/2553 ลงวนัที่ 5 มกราคม 2553 เร่ือง นโยบายการส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ดงันัน้ ในปี 2559 บริษัทจึงไมไ่ด้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลจากผลติภณัฑ์ที่ได้รับการสง่เสริมการลงทนุฉบบัดงักลา่ว
แล้ว สง่ให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางภาษีซึ่งมีผลกระทบกบัก าไรสทุธิของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับการสง่เสริมจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส าหรับโรงงานแห่งที่ 2 แล้ว ซึ่งได้เร่ิมการผลิตเชิงพาณิชย์และได้รับสิทธิ
ประโยชน์จากบตัรสง่เสริมการลงทนุฉบบัใหมแ่ล้วตัง้แตเ่ดือนธนัวาคม 2559 



 

 

อุตสาหกรรมสิ่งปรุงอาหารมีการแข่งขนัจากผู้ผลิตจ านวนมากราย ทัง้จากในประเทศและต่างประเทศที่มี
ตลาดส่งออกเดียวกับบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทประเมินว่า ถึงแม้จะมีผู้ประกอบการจ านวนมาก แต่
เนื่องจากกลุม่ลกูค้าหลกัของบริษัทนัน้ได้แก่ ลกูค้าในทวีปยโุรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นกลุม่ที่มีระเบียบมาตรฐานท่ีสงู 
ผู้ประกอบการที่มุ่งเน้นผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่เข้มขวดนัน้มีไม่มากราย ประกอบกบัการที่บริษัทมีการพฒันา
สินค้าและช่องทางการจดัจ าหน่ายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทยงัคงสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขนัไว้ได้ 
นอกจากนี ้แผนการขยายตลาดไปยงักลุม่ประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นประเทศในกลุม่อาเซียน ฮ่องกง จีน และอิหร่าน จะ
เพิ่มรายได้ให้บริษัทอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยในปี 2559 ปริมาณการสง่ออกโดยรวมของสิ่งปรุงรสอาหารของไทยมี
มลูคา่เทา่กบั 20,935 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 ซึง่เทา่กบั 19,782 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.8  

ผลกำรด ำเนินงำน และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Results of Operations) 

รายได้ของบริษัทเติบโตจาก 747.53 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 890.32 ล้านบาท ในปี 2559 หรือเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 19.10 ซึง่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของปริมาณการขายในกลุม่ผลติภณัฑ์หลกัของบริษัททัง้สามกลุม่ ได้แก่ ซอสปรุงรส
และน า้จิม้ ผลิตภณัฑ์กลุม่เคร่ืองปรุงแกงและเคร่ืองประกอบอาหาร และผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่ม โดยสามกลุม่นีม้ีปริมาณ
การขายรวม 11,795 ตนั สร้างรายได้รวมกนัเท่ากบั 799.79 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.84 ของรายได้รวม รายได้
เติบโตขึน้จากการที่สหภาพยุโรปมีการน าเข้าสินค้ากลุ่มซอสปรุงรสและน า้จิม้ และกลุ่มผลิตภณัฑ์เคร่ืองปรุงแกงและ
เคร่ืองปรุงอาหาร เพิ่มมากขึน้ ท าให้กลุม่สินค้าดงักลา่วมีอตัราการเติบโตร้อยละ 17.50 และร้อยละ 20.49 ตามล าดบั 
เนื่องจากบริษัทมีการจดัท ากิจกรรมสง่เสริมการขายและกิจกรรมการตลาดเพิ่มมากขึน้ ส าหรับกลุม่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่ม 
มีอตัราการเติบโตร้อยละ 65.39 โดยกลุม่ผลิตภณัฑ์เคร่ืองดื่มเป็นตลาดที่มีอตัราการขยายตวัมากที่สดุในช่วง 3 ปีที่ผ่าน
มา สาเหตหุลกัมาจากน า้มะพร้าวได้รับความนิยมอยา่งมากในประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทัง้ยงัมีลกูค้ารายใหม่ๆ  สนใจซือ้
สนิค้าในกลุม่ผลติภณัฑ์เคร่ืองดื่มเพื่อไปจ าหนา่ยอยา่งตอ่เนื่อง ซึง่เป็นไปตามกระแสการดแูลสขุภาพของผู้บริโภค  

อย่างไรก็ดี กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีรายได้ลดลงคือ ผลิตภัณฑ์อาหารส าเร็จรูป และอาหารกึ่งส าเร็จรูป ซึ่งมี
ยอดขายลดลงร้อยละ 14.14 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากกลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งเน้นและพฒันาผลิตภัณฑ์
สินค้ากลุ่มหลกั และส าหรับสินค้ากลุ่มอาหารส าเร็จรูปและอาหารกึ่งส าเร็จรูป บริษัทมีนโยบายการคงไว้เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้กบัลกูค้าในการเลือกซือ้สินค้าที่ครบถ้วนในการประกอบอาหาร แต่บริษัทยงัคงเป้าหมายในการหาผู้จดั
จ าหน่ายรายใหม่ๆ และช่องทางในการกระจายสินค้าเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม ตลาดสง่ออกที่ส าคญัของสินค้าสิ่งปรุงรส
อาหารของประเทศไทย คือ สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่ น ฟิลิปปินส์ และออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันบริษัทยงัมีการส่งออกไปยงั
ประเทศดงักลา่วไมม่ากเมื่อเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่ขนั ปัจจยัหนึง่ที่สนบัสนนุการเติบโตของรายได้ คือ การที่โรงงานใหมท่ี่
เร่ิมด าเนินงานในเดือนธันวาคม 2559 สามารถรองรับก าลงัการผลิตในสินค้ากลุ่มหลักได้ถึง 17,450 ตันต่อปี อีกทัง้
จ านวนลูกค้าของบริษัทที่เพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งท าให้แนวโน้มรายได้จากการขายของบริษัทสามารถเติบโตอย่าง
ตอ่เนื่อง 

ถึงแม้วา่ในปี 2559 บริษัทสามารถขยายฐานลกูค้า และเพิ่มปริมาณการขายสินค้าที่เพิ่มมากขึน้จากปี 2558 
แต่เนื่องจากการเร่ิมด าเนินการผลิตของโรงงานแห่งใหม่ ท าให้บริษัทจ าเป็นต้องปรับแผนการจดัการกบัสินค้าที่ไม่ได้
มาตรฐาน จากเดิมบริษัทจะตัง้ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานในอตัราร้อยละ 50 ของต้นทุนของสินค้า
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ดงักลา่ว และน าสินค้าดงักลา่วเข้ากระบวนการผลิตใหม่ เพื่อปรับปรุงคณุภาพของผลิตภณัฑ์ให้ได้มาตรฐานที่ก าหนด 
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการย้ายฐานการผลิตสินค้าในกลุม่ซอสปรุงรสและน า้จิม้ไปยงัโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งมีเทคโนโลยีการ
ผลิตที่แตกตา่งจากโรงงานแหง่เดิม บริษัทได้เปรียบเทียบต้นทนุรวมถึงความเสี่ยงจากการน าสินค้าไปผลิตใหมท่ี่โรงงาน
แหง่ใหมก่บัผลประโยชน์ที่จะได้รับแล้วเห็นวา่ ผลประโยชน์ที่จะได้รับไมคุ่้มคา่ที่จะด าเนินการ บริษัทจึงได้ท าลายสนิค้าที่
ไม่ได้คุณภาพทัง้หมด โดยเมื่อรวมสินค้าดงักล่าวกับสินค้าที่เสื่อมสภาพ คิดเป็นมูลค่าสินค้าที่ท าลายในช่วงปลายปี 
2559 ทัง้สิน้ 16.74 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการปรับแผนการจัดการกับสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพถือเป็น
ค่าใช้จ่ายพิเศษในคราวเดียว ทัง้นี ้เมื่อรวมผลกระทบดงักล่าวกับค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึน้จากโรงงานแห่งใหม่ส่งผลให้
อตัราก าไรขัน้ต้นของบริษัทในปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 30.98 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 31.47 ในปี 2558 แต่อย่างไรก็ดี 
การเร่ิมด าเนินการผลิตของโรงงานใหม่ จะเป็นปัจจยัสนบัสนนุให้บริษัทสามารถควบคมุต้นทนุการผลิตได้ดีขึน้ รวมถึง
การด ารงนโยบายในการพฒันาสว่นผสมในการผลติโดยใช้วตัถดุิบใหม่ๆ  ที่มีต้นทนุต ่ากวา่ ในขณะท่ียงัคงรักษาคณุภาพ
และรสชาติได้ในมาตรฐานเดิม และจากการจดัหาผู้จ าหนา่ยวตัถดุิบรายใหมท่ี่ให้ต้นทนุต ่ากวา่เดิม จะสนบัสนนุให้บริษัท
สามารถรักษาระดบัต้นทนุท่ีเหมาะสมและยงัคงมาตรฐานของสนิค้าภายใต้ตราสนิค้าของบริษัทไว้ได้ 

คา่ใช้จ่ายในการขายในปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 29.12 จากปี 2558 โดยสาเหตหุลกัเกิดจากในระหวา่งปี 2559 
บริษัทท าสญัญากับนายหน้าเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการขายอื่นๆ เติบโตตามยอดขาย ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายของบริษัท และแผนสง่เสริมการขายตา่งๆ 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 27.24 จากปี 2558 สาเหตหุลกัมาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
ในช่วงระหว่างการติดตัง้และทดสอบการผลิต (Test run) ของโรงงานใหม่ ซึ่งรวมถึง ค่าแรงงานระหว่างการติดตัง้ การ
ทดสอบ การอบรมกระบวนการท างาน และการปรับกระบวนการผลิตของเคร่ืองจักรใหม่ รวมถึง ค่าเช่าพืน้ที่ในการ
จดัเก็บสนิค้าในช่วงระหวา่งการย้ายการผลติบางสว่นไปที่โรงงานใหม ่และคา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังานจาก
การออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้แก่พนกังานของบริษัท 

จากปัจจยัดงักลา่วท าให้อตัราก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทลดลงจากร้อยละ 11.52 ในปี 2558 เป็นร้อย
ละ 9.77 ในปี 2559 นอกจากนีใ้นเดือนมิถุนายน 2559 บริษัทได้รับอนุมตัิให้ยกเลิกบตัรส่งเสริมการลงทุนส าหรับการ
ผลติซอสปรุงรส น า้จิม้ปรุงรส น า้ผลไม้ เคร่ืองกระป๋อง รวมถึงผลติภณัฑ์จากพืชผกัผลไม้ สง่ผลให้บริษัทมีคา่ใช้จ่ายภาษี
เงินได้จ านวน 8.76 ล้านบาท สง่ผลให้อตัราก าไรสทุธิในปี 2559 เทา่กบัร้อยละ 8.70 ลดลงจากร้อยละ 11.48 ในปี 2558 

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 15.27 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 19.48 ในปี 2558 เนื่องจาก
บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นที่เพิ่มสงูขึน้จากก าไรสทุธิในงวดก่อนหน้า และบริษัทส ารองเงินบางส่วนเพื่อใช้ในการลงทุน
ก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่เพื่อเพิ่มก าลงัการผลิตให้รองรับกบัการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ดี อตัรา
ผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นในระดบัดงักลา่วใกล้เคียงกบับริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนักบับริษัท 

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรสนิทรัพย์ 

สินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จาก 615.81 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 696.19 ล้านบาท ในปี 2559 โดยบริษัทได้ใช้
เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกและกระแสเงินสดจากการด าเนินงานในการ
สร้างโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งได้ลงทุนไปแล้วทัง้หมดจนถึงปัจจุบนัเท่ากับ 407.39 ล้านบาท โดยในระหว่างปี 2559 มีการ



 

 

ลงทนุในสินทรัพย์ถาวรของทัง้บริษัทเป็นจ านวน 299.6 ล้านบาท และมีเงินสดคงเหลือจ านวน 55.27 ล้านบาท เพื่อใช้
เป็นทนุหมนุเวียน ประกอบกบัรายได้จากการขายสินค้าที่เพิ่มขึน้ ท าให้บริษัทมีสภาพคลอ่งและฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง 
อตัราสว่นหมนุเวียนของลกูหนีก้ารค้าเฉลีย่ในปี 2559 เทา่กบั 21.72 และระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลีย่ 16.57 วนั ซึง่ต ่ากวา่
เครดิตเทอมส าหรับลกูค้าตา่งประเทศที่ 0 - 45 วนั และลกูค้าภายในประเทศที่ 60 วนั บริษัทมีนโยบายการตัง้คา่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูส าหรับลกูค้าที่ค้างช าระ 6 - 9 เดือน ในอตัราร้อยละ 50 ค้างช าระ 9 - 12 เดือน ในอตัราร้อยละ 75 และ
มากกวา่ 12 เดือน ในอตัราร้อยละ 100 โดยในปี 2559 บริษัทมีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเทา่กบั 2.89 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5.74 ของลกูหนีก้ารค้ารวม โดยลกูหนีท้ี่ถกูตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูดงักลา่วเป็นลกูค้ารายเดิมที่ค้างช าระตัง้แต่
ปลายปี 2553 และบริษัทยังคงติดตามทวงหนีอ้ยู่ แต่ไม่ได้ด าเนินการฟ้องร้อง เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า
คา่ใช้จ่ายในการด าเนินคดีไมคุ่้มกบัมลูหนีท้ี่จะได้รับช าระ  

สินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้จาก 82.42 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 85.22 ล้านบาท ในปี 2559 โดยเป็นการเพิ่มขึน้
ของสนิค้าส าเร็จรูป และวตัถดุิบและวสัดหุีบหอ่ สาเหตขุองการเพิ่มขึน้ดงักลา่วเกิดจากค าสัง่ซือ้สนิค้าที่เพิ่มมากขึน้ และ
เมื่อผลติเสร็จแล้ว สนิค้าจะถกูสง่ออกไปให้ลกูค้าในช่วงเวลาอนัสัน้ ระยะเวลาในการขายสนิค้าเฉลีย่อยูท่ี่ 8.0 วนั คา่เผ่ือ
สนิค้ามลูคา่ลดลงเทา่กบั 3.61 ล้านบาท ในปี 2559 เทียบกบัปี 2558 ซึง่เทา่กบั 3.85 ล้านบาท  

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ลดลง เนื่องจากอาคาร เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ของโรงงานใหมท่ี่ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ และเร่ิมด าเนินการผลติในเดือนธนัวาคม 2559 ซึง่เป็นการด าเนินการผลติแคเ่พียงเดือนเดียว แตอ่ยา่งไรก็ดี โรงงาน
แห่งใหม่นีจ้ะสามารถด าเนินก าลงัการผลิตได้เต็มประสิทธิภาพในไตรมาส 2 ปี 2560 จึงสง่ผลให้อตัราผลตอบแทนจาก
สนิทรัพย์ในปี 2559 ลดลงเหลอืเพียงเทา่กบั ร้อยละ 11.81 

ส าหรับเจ้าหนีก้ารค้า เพิ่มขึน้จาก 45.35 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 59.04 ล้านบาท ในปี 2559 โดยบริษัท
ได้รับเครดิตเทอมจากเจ้าหนีก้ารค้าในประเทศอยู่ระหวา่ง 7 วนั (ของสด) - 120 วนั และเจ้าหนีก้ารค้าต่างประเทศอยูท่ี่ 
30 วนั ระยะเวลาในการช าระหนีเ้ฉลีย่เทา่กบั 31.00 วนั ซึง่บริษัทได้รับช าระหนีจ้ากลกูค้าในระยะเวลาที่สัน้กวา่การจ่าย
ช าระหนีใ้ห้กบัเจ้าหนีก้ารค้า 

ภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงนิทุนของบริษัท 

บริษัทมีสภาพคลอ่งทัง้จากการบริหารลกูหนีก้ารค้าและเจ้าหนีก้ารค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีคู่ค้า
ในต่างประเทศที่น่าเช่ือถือซึ่งช าระค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่ก าหนด และมีอ านาจในการต่อรองกับเจ้าหนีม้ากขึน้ตาม
ปริมาณการสัง่ซือ้ที่มากขึน้ จึงสง่ผลให้ระยะเวลาในการช าระหนีใ้ห้เจ้าหนีย้าวกวา่ระยะเวลาที่บริษัทได้รับช าระคา่สนิค้าจาก
ลกูค้า บริษัทจึงไม่มีความจ าเป็นต้องส ารองเงินสดในปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
จาก 110.47 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 55.27 ล้านบาท ในปี 2559 เนื่องจากเงินสดสว่นหนึง่น าไปลงทนุในอาคาร เคร่ืองจกัร
และอปุกรณ์ของโรงงานใหม ่และการจ่ายเงินปันผล ในสว่นของหนีส้ินเพิ่มขึน้จาก 130.94 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 166.50 
ล้านบาท ในปี 2559 ซึง่เพิ่มขึน้จากรายการเจ้าหนีก้ารค้าที่เพิ่มขึน้ตามการเติบโตของยอดขาย และสว่นหนึง่เป็นเจ้าหนีท้ี่เกิด
จากการก่อสร้างโรงงานแหง่ใหม ่และกิจกรรมสง่เสริมการขาย เช่น สว่นลดการค้าและคา่นายหน้าค้างจ่าย เป็นต้น อตัราสว่น
สภาพคลอ่งลดลงจาก 3.06 เท่าในปี 2558 เป็น 1.35 เท่าในปี 2559 อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จาก 0.27 
เท่า ในปี 2558 เป็น 0.31 เท่า ในปี 2559 ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ลดลงจาก 355.11 เท่า ในปี 2558 เป็น 51.05 
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เท่า ในปี 2559 เนื่องจากมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัทได้น ากระแสเงินสดจากการ
ด าเนินงานบางสว่นไปลงทนุในอาคาร เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ของโรงงานใหม ่แตอ่ยา่งไรก็ดี บริษัทมีแผนที่จะกู้ยืมเงินระยะ
ยาวเพื่อจ่ายช าระเจ้าหนีค้่าก่อสร้างโรงงานใหม่ และเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งอยู่ระหว่างการเจรจากบัสถาบนั
การเงิน 

ปัจจัยที่จะมีผลต่อฐำนะกำรเงนิหรือกำรด ำเนินงำนในอนำคต (Forward Looking) 

บริษัทจะสามารถรักษาการเติบโตของยอดขายและระดบัอตัราก าไรขัน้ต้นได้ หากโรงงานใหมส่ามารถด าเนินการ
ผลติได้เต็มประสิทธิภาพ ซึง่ในปัจจบุนับริษัทอยู่ระหว่างการย้ายฐานการผลติสนิค้าในกลุม่ผลติภณัฑ์ซอสปรุงรสและน า้จิม้
ไปโรงงานใหมอ่ยา่งคอ่ยเป็นคอ่ยไป เพื่อให้พนกังานเกิดความช านาญในการปฏิบตัิงานกบัเทคโนโลยีและเคร่ืองจกัรใหม ่ซึง่
จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสงูสดุในการรักษามาตรฐานสินค้าของบริษัท โดยบริษัทคาดว่าการย้ายฐานการ
ผลติไปยงัโรงงานใหมจ่ะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2560 โรงงานใหมจ่ึงเป็นสว่นส าคญัที่จะสนบัสนนุแผนการขยายตลาด
ไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อยอดขายของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญแล้ว โรงงานดังกล่าวจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทนุการผลิตสินค้าลง โดยในระยะแรกโรงงานดงักลา่วจะผลิตสินค้าในกลุม่ซอสปรุงรสและ
น า้จิม้ต่างๆ มีก าลงัการผลิตปกติได้ถึงประมาณ 14,750 ตัน/ปี ซึ่งสูงกว่าก าลงัการผลิตในปัจจุบันมากกว่าเท่าตวั จาก
โรงงานเดิมซึง่ก าลงัการผลติสนิค้ากลุม่นีเ้ทา่กบั 7,399 ตนั/ปี แม้วา่บริษัทจะมีการขายสนิค้าไปตา่งประเทศเกือบทัง้หมด แต่
เนื่องจากนโยบายในการก าหนดราคาสนิค้าเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศและสกลุเงินบาทในสดัสว่นที่ใกล้เคียงกนั จะช่วยลด
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศได้ในระดบันึง 
นอกจากนี ้บริษัทยงัคงด าเนินงานตามกลยทุธ์และแผนการตลาดที่วางไว้ โดยการรุกตลาดอื่นๆ นอกเหนือจากทวีปยโุรป ไม่
ว่าจะเป็นทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกา และแถบตะวนัออกกลาง เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงเศรษฐกิจของทวีปใดทวีปหนึง่ 
และการด าเนินแผนการตลาดเชิงรุก โดยบริษัทจะเป็นผู้ลงทนุในสื่อโฆษณาภายใต้ตราสินค้า (Brand) ของบริษัท เพื่อเพิ่ม
ความน่าเช่ือถือและความเข้าใจในสินค้าของบริษัท อีกทัง้การพัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้บริโภคก็เป็นอีกปัจจยัหนึง่ที่จะสง่ผลให้บริษัทมีการเติบโตอยา่งตอ่เนื่องและยัง่ยืน 

โครงกำรในอนำคต 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตที่สงูสดุและการควบคมุคณุภาพของสินค้าให้ได้มาตรฐานท่ีก าหนด บริษัทมี
แผนการที่จะลงทุนเพิ่มเติมในสว่นงานการผลิตพริกดอง ซึ่งเป็นสว่นผสมส าคญัของผลิตภณัฑ์หลกัของบริษัท นอกจากนี ้
บริษัทยงัมีแผนการที่จะปรับปรุงโรงงานเก่าที่ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรีุ โดยคาดวา่การลงทนุทัง้หมด
จะเสร็จสิน้ภายในปี 2561 ด้วยงบประมาณรวมประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อประโยชน์สงูสดุของบริษัทในระยะยาว  

  



 

 

 
 

 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูล
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดงักลา่วจดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
โดยเลอืกใช้นโยบายการบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ และใช้ดลุยพินิจอยา่งระมดัระวงัและประมาณการ
ที่ดีที่สดุในการจดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมลูที่ส าคญัอยา่งเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชน์
ตอ่ผู้ ถือหุ้นและนกัลงทนุทัว่ไป 

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมทัง้จัดให้มีและด ารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุม
ภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจอย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และ  
เพียงพอที่จะด ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด าเนินการที่ผิดปกติอย่างมี
สาระส าคญั 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน 5 ทา่น 
เพื่อท าหน้าที่สอบทานนโยบายการบญัชีและคณุภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคมุภายใน การ
ตรวจสอบภายใน ระบบการบริหารความเสีย่ง ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมลูรายการระหวา่งกนั โดยความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2559 ซึ่งแสดงไว้ใน
รายงานประจ าปีแล้ว 

งบการเงินของบริษัทได้รับการตรวจสอบโดย นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5155 สงักดั
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ในการตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนบัสนนุข้อมลูและเอกสาร
ต่างๆ เพื่อให้ผู้ สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของ  
ผู้สอบบญัชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบญัชีซึง่แสดงไว้ในรายงานประจ าปีแล้ว 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัที่น่าพอใจและ
สามารถสร้างความเช่ือมัน่อย่างมีเหตผุลได้ว่า งบการเงินของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปีสิ น้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 มีความถกูต้องตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบตัิถกูต้องตาม
กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 

 
 นายบรรพต หงษ์ทอง 

 ประธานคณะกรรมการบริษัท 
 

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ 

รำยกำรระหว่ำงกัน 
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คณะกรรมการตรวจสอบซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ 
จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธ์ิ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นายประกิจ ประจนปัจจนึก   
นายบญุนริศร์ สวุรรณพลู  นายสดุใจ นิโลดม  และนายธนชักฤศ เตชะรัตนไกร กรรมการตรวจสอบทกุท่านมีคณุสมบตัิ
ครบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบตาม  
กฎบตัรที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท  

ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชมุทัง้สิน้ 4 ครัง้ กรรมการตรวจสอบทกุทา่นได้เข้าร่วม
ประชมุครบทกุครัง้ โดยในการประชมุแตล่ะครัง้มีการหารือร่วมกบัฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบญัชีในเร่ือง
ที่เก่ียวข้อง ซึง่สรุปสาระส าคญัของการปฏิบตัิหน้าที่ได้ ดงันี ้

1.  กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงนิ: คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2559 
รวมทัง้การเปิดเผยข้อมลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ซึง่ผา่นการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี ตลอดจน
ได้หารือร่วมกบัฝ่ายบริหารและผู้สอบบญัชีเพื่อพิจารณาถึงนโยบายการบญัชีที่ส าคญั การประมาณการและการใช้
ดลุยพินิจตา่งๆ ในการจดัท างบการเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้ร่วมประชมุกบัผู้สอบบญัชีโดยไม่มี
ฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย เพื่อหารือเก่ียวกบัแผนการสอบบญัชีประจ าปี ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคมุ
ภายในท่ีจ าเป็นในการจดัท างบการเงิน รวมทัง้ปัญหาหรืออปุสรรคในการปฏิบตัิหน้าที่ของผู้สอบบญัชี 

2.  กำรสอบทำนประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน: คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบ
การควบคุมภายในร่วมกบัผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบญัชี โดยพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจาก  
ผู้ตรวจสอบภายใน รายงานข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะจากการทดสอบการควบคมุโดยผู้สอบบญัชี และสอบทาน  
ผลการประเมินระบบการควบคมุภายในตามแนวทางที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุซึ่งจดัท าโดยฝ่าย
บริหาร 

3.  กำรตรวจสอบภำยใน: คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภายใน 
ซึ่งเป็นบคุคลภายนอก และได้พิจารณาอนุมตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2559 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 2559: คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตัง้
บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี

รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 



  

 

โดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้ สอบบญัชีนัน้ 
รวมถึงประสบการณ์ของบคุลากรที่ได้รับมอบหมายให้ท าการตรวจสอบบญัชีของบริษัท จึงได้เสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาและขออนุมตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2559 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัได้สอบทานความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบญัชีในการให้บริการงานสอบบญัชีและงานบริการอื่นที่มิใช่การสอบบญัชี เพื่อให้มัน่ใจวา่ความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบญัชีจะไมถ่กูบัน่ทอน 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตัิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมดัระวงั รอบคอบ มีความเป็น
อิสระอยา่งเพียงพอ เพื่อประโยชน์ตอ่ผู้มีสว่นได้สว่นเสยีอยา่งเทา่เทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา่รายงานข้อมลู
ทางการเงินของบริษัทมีความถกูต้องตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท มีการเปิดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเช่ือถื อได้ 
ตลอดจนมีระบบการควบคมุภายในที่มีประสทิธิผล มีการปฏิบตัิงานท่ีสอดคล้องตามระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีการ
ปฎิบตัิตามกฎหมาย ข้อก าหนดและข้อผกูพนัตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

 

 

 

  นายกิตติศกัดิ์  เบญจฤทธ์ิ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
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เสนอ  ผู้ ถือหุ้นบริษัท เอ็กโซติค ฟูด้ จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซึ่งประกอบด้วยสรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคญัและเร่ืองอื่นๆ  

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้สดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการด าเนินงานและ
กระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัท
ตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์  ในส่วนที่
เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไปตาม
ข้อก าหนดเหลา่นี ้ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลกัฐานการสอบบญัชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
 
เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นีข้้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเร่ืองเหลา่นี ้

มลูคา่ของสนิค้าคงเหลอื 
อ้างถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สินค้าคงเหลือจะ
แสดงในราคาทนุหรือมลูค่าสทุธิที่จะได้รับแล้วแต่อยา่งใด
จะต ่ากวา่ 
 
 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง 
 การสอบถามผู้ บริหารที่ รับผิดชอบเก่ียวกับเร่ือง

ดังกล่าวเพื่อท าความเข้าใจและประเมินวิธีการ
ประมาณมลูคา่สทุธิที่จะได้รับ 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 



  

 

มลูคา่ของสนิค้าคงเหลอื 
อ้างถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
วตัถุดิบหลกัที่ส าคญัของบริษัทคือ น า้ตาลทรายและพริก
โดยราคาของวัตถุดิบนัน้ขึน้อยู่กับ อุปสงค์และอุปทาน
ภายในตลาดและปริมาณผลผลิตในแต่ละช่วงฤดูกาล 
นอกจากนีเ้พดานราคาน า้ตาลทรายยงัถูกควบคมุภายใต้
พระราชบญัญตัิวา่ด้วยสนิค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ดงันัน้
จึงส่งผลกระทบกับต้นทุนของสินค้าคงเหลือ นอกจากนี ้
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อาจส่งผลกระทบต่อราคาขายของสินค้าบางส่วนที่ถูก
ก าหนดราคาขายเป็นเงินตราตา่งประเทศ  
 
จากความผันผวนดังกล่าว จึงอาจท าให้มูลค่าสินค้า
คงเหลือที่ถูกบันทึกบัญชีในราคาทุนอาจมีมูลค่าสูงกว่า
มลูคา่สทุธิที่จะได้รับ  

 การประเมินความมีประสิทธิผลของการควบคุม
ภายในทัว่ไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม
โดยผู้ เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศของเคพีเอ็มจี 

 การท าความเข้าใจ การประเมินและการทดสอบ
ประสิทธิผลของการควบคุมที่ส าคญัของผู้บริหารที่
เก่ียวกับสินค้าคงเหลือ วิธีการตีราคาสินค้าคงเหลือ
และการปรับปรุงมลูคา่สนิค้าคงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 

 การเปรียบเทียบมลูค่าสินค้าคงเหลือ ณ วนัสิน้ปีกบั
รายงานราคาขายที่ ไ ด้หักค่า ใ ช้จ่ ายที่ จ า เ ป็น
โดยประมาณในการขาย และสุม่เลือกตวัอย่างในใบ
แ จ้ ง หนี ห้ ลั ง วัน ที่ สิ น้ ปี ห รื อ ใ บแ จ้ ง หนี ้ล่ า สุ ด 
เปรียบเทียบกับราคาขายในรายงานราคาขาย เพื่อ
พิจารณาว่าสินค้าคงเหลือจะขายได้ในราคาต ่ากว่า
ราคาทนุหรือไม ่ 

 พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลที่
เก่ียวกับสินค้าคงเหลือของบริษัทตามข้อก าหนดใน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้อง 

 
สว่นลดการขาย 
อ้างถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3  
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอย่ำงไร 
ในแต่ละปี บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมทางการตลาดใน
รูปแบบของสว่นลดการขายซึ่งมีจ านวนที่เป็นสาระส าคญั
โดยบริษัทมีการพิจารณาให้สว่นลดแก่ลกูค้าตามปริมาณ
การซือ้ซึง่จะมีเง่ือนไขแตกตา่งกนัในลกูค้าแตล่ะราย จึงท า
ให้มีข้อตกลงที่ท ากบัลกูค้าเป็นจ านวนมาก การประมาณ
การสว่นลดการขายที่เกิดขึน้ในระหวา่งปีจึงถกูพิจารณาวา่
มีความซบัซ้อน และต้องใช้ดลุยพินิจของฝ่ายบริหาร       
 

วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง 
 การท าความเข้าใจและการประเมินการควบคุมที่

ส าคญัของผู้บริหารที่เก่ียวกบัสว่นลดการขาย  
 การประเมินความมีประสิทธิผลของการควบคุม

ภายในทัว่ไปของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวม
โดยผู้ เช่ียวชาญด้านระบบสารสนเทศของเคพีเอ็มจี 

 การสุ่มทดสอบรายการส่วนลดการขายกับเอกสารที่
เก่ียวข้อง ยอดขายสินค้าในระบบและการประมาณ
การของผู้บริหาร รวมถึงการทดสอบการค านวณและ
พิจารณาความเหมาะสมของช่วงเวลาที่รับรู้รายการ 

 การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่
บริษัทใช้และการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้อง 
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ข้อมูลอืน่  

ผู้บริหารเป็นผู้ รับผิดชอบตอ่ข้อมลูอื่น ข้อมลูอื่นประกอบด้วยข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แตไ่มร่วมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบญัชีที่อยูใ่นรายงานนัน้ ซึง่คาดวา่รายงานประจ าปีจะถกูจดัเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลงัวนัท่ีในรายงาน
ของผู้สอบบญัชีนี ้

ความเห็นของข้าพเจ้าตอ่งบการเงินไมค่รอบคลมุถึงข้อมลูอื่นและข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ความเช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูอื่น  

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านข้อมลูอื่นตามที่ระบขุ้างต้นเมื่อจดัท าแล้ว 
และพิจารณาว่าข้อมลูอื่นมีความขดัแย้งที่มีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
หรือปรากฏวา่ข้อมลูอื่นมีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ 
 
ความรบัผิดชอบของผูบ้ริหารและผูมี้หนา้ทีใ่นการกํากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินที่
ปราศจากการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานตอ่เนื่อง เปิดเผยเร่ืองที่
เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
ผู้บริหารมีความตัง้ใจที่จะเลกิบริษัท หรือหยดุด าเนินงานหรือไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องตอ่ไปได้ 

ผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลมีหน้าที่ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษัท 
 
ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู้สอบบญัชีซึง่รวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด้่วย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตสุมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสงูแต่ไม่ได้
เป็นการรับประกนัวา่การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดแ ละถือว่ามี
สาระส าคญัเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตสุมผลว่ารายการที่ขดัต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมี
ผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัในงบการเงิน ไมว่า่จะเกิด

จากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหลา่นัน้ 
และได้หลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสีย่งที่
ไมพ่บข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุริตจะสงูกวา่ความเสีย่งที่เกิดจากข้อผิดพลาด
เนื่องจากการทจุริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู 
การแสดงข้อมลูที่ไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคมุภายในที่เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แตไ่มใ่ช่เพื่อวตัถปุระสงค์ในการแสดงความเห็นตอ่ความมีประสทิธิผลของการควบคมุภายในของบริษัท 



  

 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องซึง่จดัท าขึน้โดยผู้บริหาร  

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานตอ่เนื่องของผู้บริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีที่ได้รับ สรุปวา่มีความไมแ่นน่อนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกบัเหตกุารณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตใุห้
เกิดข้อสงสยัอยา่งมีนยัส าคญัตอ่ความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม ่ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปวา่มี
ความไมแ่นน่อนที่มีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกลา่วไว้ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เก่ียวข้อง
ในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดงักลา่วไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้า
ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีที่ได้รับจนถึงวนัที่ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตกุารณ์
หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตใุห้บริษัทต้องหยดุการด าเนินงานตอ่เนื่อง 

 ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยวา่งบการเงินแสดงรายการและ
เหตกุารณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการน าเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามที่ควร    

 ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการหรือกิจกรรมทางธุรกิจ
ภายในบริษัทเพื่อแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การควบคมุดแูล และ
การปฏิบตัิงานตรวจสอบบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแตเ่พียงผู้ เดียวตอ่ความเห็นของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลเก่ียวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ 
ประเด็นที่มีนยัส าคญัที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนยัส าคญัในระบบการควบคมุภายในซึ่งข้าพเจ้าได้
พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 

ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่ผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแลว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกบั
ความเป็นอิสระและได้สื่อสารกบัผู้มีหน้าที่ในการก ากบัดแูลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเร่ืองอื่นซึ่งข้าพเจ้า
เช่ือว่ามีเหตุผลที่บคุคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อ
ปอ้งกนัไมใ่ห้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองที่สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบ
งบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเร่ืองเหล่านีใ้นรายงานของ
ผู้สอบบญัชีเว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัไมใ่ห้เปิดเผยตอ่สาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตผุลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นได้เสียสาธารณะจากการสื่อสาร
ดงักลา่ว  
 
 
(ธนิต โอสถาเลศิ) 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
เลขทะเบียน 5155 
 
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
24 กมุภาพนัธ์ 2560 
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งบกำรเงนิ 

 
บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ำกดั (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2559 2558

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 55,273,415         110,470,160      

เงินลงทุนชัว่คราว 6 587,961              133,155,620      

ลูกหน้ีการคา้ 7 47,385,191         33,477,230         

ลูกหน้ีอ่ืน 8 7,698,861           4,729,885           

สินคา้คงเหลือ 9 85,221,993         82,424,741         

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 14,052,065         10,288,340         

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 210,219,486      374,545,976      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใช้ 10 - 38,115,646         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 11 474,272,119      193,603,703      

สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 12 7,325,401           7,276,152           

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 13 2,014,385           -

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 2,360,810           2,265,750           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 485,972,715      241,261,251      

รวมสินทรัพย์ 696,192,201      615,807,227      

31 ธนัวาคม

(บาท)



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2559 2558

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ ยืมระยะสัน้ 

    จากสถาบนัการเงิน 14 13,530,724         33,282,100         

เจ้าหนีก้ารค้า 15 59,039,603         45,354,370         

เจ้าหนีอ่ื้น 16 74,647,144         40,344,889         

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงินที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 14 4,638,573           2,744,767           

ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 3,634,619           -

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 544,751              807,923              

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 156,035,414    122,534,049    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หนีส้ินตามสญัญาเชา่การเงิน 14 9,692,433           7,609,013 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 17 772,852              797,657              

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 10,465,285      8,406,670        

รวมหนีสิ้น 166,500,699    130,940,719    

31 ธันวาคม

(บาท)
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

หมายเหตุ 2559 2558

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 18

     ทนุจดทะเบยีน 211,850,000      176,750,000      

     ทนุที่ออกและชําระแล้ว 175,410,745      175,000,000      

ส่วนเกินมลูคา่หุ้น 117,594,165      113,824,900      

ส่วนเกินทนุจากรายการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 19 8,717,246           8,191,588           

กําไรสะสม 

    จดัสรรแล้ว

      ทนุสํารองตามกฎหมาย 20 17,675,000         17,675,000         

    ยังไมไ่ด้จดัสรร 210,294,346      167,751,269      

องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผู้ ถือหุ้น - 2,423,751           

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 529,691,502    484,866,508    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 696,192,201    615,807,227    

31 ธันวาคม

(บาท)



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ำกดั (มหำชน) 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2559 2558

รายได้

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 27 878,190,416 740,111,900 
รายไดจ้ากการลงทุน 3,554,325 1,618,566 
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 3,106,200 2,552,122 
รายไดอ่ื้น 5,473,201 3,242,804 
รวมรำยได้ 890,324,142 747,525,392 

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขายสินคา้ 9 606,112,933 507,164,564 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 22 62,996,680 48,788,658 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 23 134,224,387 105,487,162 
ตน้ทุนทางการเงิน 755,464 242,421 
รวมค่ำใช้จ่ำย 804,089,464 661,682,805 

ก ำไรก่อนภำษีเงนิได้ 86,234,678 85,842,587 

ภาษีเงินได้ 26 (8,761,831) -
ก ำไรส ำหรับปี 77,472,847 85,842,587 

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัส าหรับ
     โครงการผลประโยชนพ์นกังาน 87,787 -
ภาษีเงินไดเ้ก่ียวกบัองคป์ระกอบของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (17,557) -

70,230                    -

รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุน

การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผ่ือขาย (2,423,751)             1,844,279              

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - สุทธิจำกภำษี (2,353,521)             1,844,279              

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 75,119,326 87,686,866 

ก ำไรต่อหุ้น (บาท) 28
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 0.22 0.25 

ก าไรต่อหุน้ปรับลด 0.21 0.25 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)
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บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ำกดั (มหำชน) 

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไรส าหรับปี 77,472,847 85,842,587 

รายการปรับปรุง

ค่าเส่ือมราคา 11 18,529,006 14,857,138

ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 12 1,651,551 1,386,247

รายไดจ้ากการลงทุน (3,554,325) (1,618,566)

ตน้ทุนทางการเงิน 755,464 242,421

ค่าเผ่ือหน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 7 - 270,630             

กลบัรายการค่าเผ่ือผลขาดทุนจากสินคา้มลูค่าลดลง 9 (241,256) (2,050,424)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 17 62,982 142,162 

ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 19 2,783,381          704,911             

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง (724,415)            (578,498)

ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,067,910) (1,495,326)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8,761,831          -

102,429,156 97,703,282 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ (13,793,752) 16,830,792

ลูกหน้ีอ่ืน (3,076,196) (572,995)

สินคา้คงเหลือ (2,555,996) (16,104,198)

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (3,740,651) (9,877,481)

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (95,060)              (1,778,799)         

เจา้หน้ีการคา้ 13,678,100        (3,775,773)         

เจา้หน้ีอ่ืน 15,253,421        7,970,859          

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (263,172)            421,570             

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 107,835,850     90,817,257        

จ่ายภาษีเงินได้ (7,139,807)         -

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนนิงำน 100,696,043 90,817,257 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชล้ดลง (เพ่ิมข้ึน) 38,115,646        (35,765,073)      

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 133,123,478     59,268,130        

ดอกเบ้ียรับ 681,974             1,895,242          

เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (290,173,001)    (70,537,146)      

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,485,619          1,495,327          

เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (1,700,800)         (1,692,007)         

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (116,467,084) (45,335,527)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บริษทั เอก็โซติค ฟู้ด จ ำกดั (มหำชน) 

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2559 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีขอ้จ ากดัในการเบิกใชล้ดลง (เพ่ิมข้ึน) 38,115,646        (35,765,073)      

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว 133,123,478     59,268,130        

ดอกเบ้ียรับ 681,974             1,895,242          

เงินสดจ่ายในการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (290,173,001)    (70,537,146)      

เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3,485,619          1,495,327          

เงินสดจ่ายในการซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (1,700,800)         (1,692,007)         

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (116,467,084) (45,335,527)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

จ่ายตน้ทุนทางการเงิน (1,704,072)         (242,421)            

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (1,402,700)         518,643             

เงินสดจ่ายคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (3,241,219)         (1,821,858)         

เงินสดจ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน - (930,323)            

เงินสดจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 29 (35,000,000)      -

เงินสดรับจากหุน้ทุนออกใหต้ามสิทธิ 1,922,287          -

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงนิ (39,425,704) (2,475,959)

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (55,196,745) 43,005,771 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 110,470,160 67,464,389 

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 5 55,273,415 110,470,160 

รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษทัไดซ้ื้ออาคารและอุปกรณ์ในราคาทุนเป็นจ านวนเงินรวม 299.6 ลา้นบาท
(2558: 117.2 ล้านบาท) ซ่ึงจดัซ้ือตามสญัญาเช่าการเงิน 7.2 ลา้นบาท (2558: 7.1 ล้านบาท) การเปล่ียนแปลงของหน้ีสิน เป็น
จ านวนเงิน 1.3 ลา้นบาท (2558: 39.6 ล้านบาท) และตน้ทุนกูย้ืมท่ีไดบ้นัทึกเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนสินทรัพยจ์  านวน   0.9 ลา้น
บาท

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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  ภาษีเงินได้ 
27  สทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุ 
28  ก าไรตอ่หุ้น 
29  เงินปันผล 
30  เคร่ืองมือทางการเงิน 
31  ภาระผกูพนักบับคุคลหรือกิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องกนั 
32  เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลาที่รายงาน 
33  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไมไ่ด้ใช้ 



  

 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้
งบการเงินได้รับอนมุตัิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560 

1 ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท เอ็กโซติค ฟูด้ จ ากดั (มหาชน)  “บริษัท”  เป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมีที่อยูจ่ดทะเบียนไว้ดงันี ้ 

ส านกังานใหญ่  : เลขที่ 49/42 หมู ่5 ต าบลทุง่สขุลา อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุ  

ส านกังานสาขา : เลขที่ 130 -132 อาคารสนิธร ทาวเวอร์ 2 ชัน้ที่ 9 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั 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 าเนินธุรกิจหลกัเป็นผู้ผลติและสง่ออกซอสปรุงรส น า้จิม้ปรุงรส น า้ผลไม้ เคร่ืองกระป๋อง รวมถึงผลติภณัฑ์
จากพืชผกัผลไม้ 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงนิ  

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัต ิ

งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่ประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ (“สภาวิชาชีพบญัชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์   
ที่เก่ียวข้อง 

สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั  ซึ่งมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1  มกราคม 2558 ในเบือ้งต้นการปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่นัน้ มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทในบางเร่ือง  การ
เปลีย่นแปลงนีไ้มม่ีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัตอ่งบการเงิน 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบญัชีได้ออกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอื่น ๆ ซึ่งมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงั
วนัที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป และไม่ได้มีการน ามาใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินนี ้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมท่ี่เก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทได้เปิดเผยในหมายเหตขุ้อ 33 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า  

งบการเงินนีจ้ดัท าขึน้โดยถือหลกัเกณฑ์การบนัทกึตามราคาทนุเดิม ยกเว้นรายการดงัตอ่ไปนี  ้
รำยกำร เกณฑ์การวัดมูลค่า 
สนิทรัพย์ทางการเงินเผ่ือขาย มลูคา่ยตุิธรรม 
หนีส้นิผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามผลประโยชน์ที่

ก าหนดไว้ ซึง่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตขุ้อ 17 
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(ค) สกุลเงนิที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงนิ   

งบการเงินนีจ้ัดท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานของบริษัท  
ข้อมลูทางการเงินทัง้หมดมีการปัดเศษในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลกัพนับาท ยกเว้นท่ีระบุ
ไว้เป็นอยา่งอื่น 

(ง)  การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ   

ในการจัดท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การ
ประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซึง่มีผลกระทบตอ่การก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงิน
ที่เก่ียวกบั สนิทรัพย์ หนีส้นิ รายได้ และคา่ใช้จ่าย  ผลที่เกิดขึน้จริงอาจแตกตา่งจากที่ประมาณไว้ 

ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจดัท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทกึโดยวิธีเปลีย่นทนัทีเป็นต้นไป 

(1) การใช้วิจารณญาณ  
ข้อมลูเก่ียวกบัการใช้วิจารณญาณในการเลอืกนโยบายการบญัชีซึง่มีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัที่สดุตอ่จ านวน
เงินท่ีรับรู้ในงบการเงินซึง่ประกอบด้วยหมายเหตปุระกอบงบการเงินตอ่ไปนี ้

หมายเหตขุ้อ 3 (ด) การจดัประเภทสญัญาเช่า 

(2) ข้อสมมติและความไมแ่นน่อนของการประมาณการ 
ข้อมลูเก่ียวกบัข้อสมมติและความไมแ่นน่อนของการประมาณการท่ีส าคญัซึง่มคีวามเสีย่งอยา่งมีนยัส าคญัที่
เป็นเหตใุห้ต้องมีการปรับปรุงจ านวนเงินที่รับรู้ในงบการเงิน ซึ่งได้เปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน
ตอ่ไปนี ้

หมายเหตขุ้อ 3 (ต)  ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
หมายเหตขุ้อ 17 การวดัมลูค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ เก่ียวกบั

ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
หมายเหตขุ้อ 19 การวดัมลูคา่ของการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

การวดัมูลค่ายติุธรรม 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยข้อมลูของบริษัทหลายข้อก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายตุิธรรม  ทัง้สินทรัพย์และ
หนีส้นิทางการเงินและไมใ่ช่ทางการเงิน 

บริษัทก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคมุเก่ียวกบัการวดัมลูค่ายตุิธรรม  กรอบแนวคิดนีร้วมถึงกลุม่ ผู้ประเมิน
มูลค่าซึ่งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมลูค่ายตุิธรรมที่มีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายตุิธรรมระดบั 3 
และรายงานโดยตรงตอ่ผู้บริหารสงูสดุทางด้านการเงิน  

กลุ่มผู้ประเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสงัเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าที่มีนยัส าคญัอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใช้ข้อมลูจากบุคคลที่สามเพื่อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตัง้ราคา  
กลุม่ผู้ประเมินได้ประเมินหลกัฐานท่ีได้มาจากบคุคลที่สามที่สนบัสนนุข้อสรุปเก่ียวกบัการวดัมลูคา่รวมถึงการจดั
ระดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรมวา่เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  

 



  

 

ประเด็นปัญหาของการวดัมลูคา่ที่มีนยัส าคญัจะถกูรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท 

เมื่อวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ิน บริษัทได้ใช้ข้อมูลที่สามารถสงัเกตได้ให้มากที่สดุเท่าที่จะท าได้
มลูคา่ยตุิธรรมเหลา่นีถ้กูจดัประเภทในแตล่ะล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรมตามข้อมลูที่ใช้ในการประเมินมลูคา่ ดงันี ้

 ข้อมลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดที่มีสภาพคลอ่งส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้นิ
อยา่งเดียวกนั 

 ข้อมลูระดบั 2  เป็นข้อมลูอื่นที่สงัเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) ส าหรับ
สนิทรัพย์นัน้หรือหนีส้นินัน้นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นข้อมลูระดบั 1 

 ข้อมูลระดบั 3  เป็นข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ินที่ไม่ได้มาจากข้อมูลที่สงัเกตได้ (ข้อมูลที่ไม่สามารถ
สงัเกตได้) 

หากข้อมลูที่น ามาใช้ในการวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้นิถกูจดัประเภทล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรมที่
แตกต่างกนั การวดัมลูคา่ยตุิธรรมโดยรวมจะถกูจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชัน้ของมลูคา่
ยตุิธรรมของข้อมลูที่อยูใ่นระดบัต ่าสดุที่มีนยัส าคญัส าหรับการวดัมลูคา่ยตุิธรรมโดยรวม 

บริษัทรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึน้ 

ข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัข้อสมมติที่ใช้ในการวดัมลูคา่ยตุิธรรม อยูใ่นหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ดงัตอ่ไปนี ้

 หมายเหตขุ้อ  19    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

 หมายเหตขุ้อ  30  เคร่ืองมือทางการเงิน 

3 นโยบำยกำรบัญชทีี่ส ำคัญ 

นโยบายการบญัชีที่น าเสนอดงัตอ่ไปนีไ้ด้ถือปฏิบตัิโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทกุรอบระยะเวลาที่รายงาน  

(ก) เงนิตราต่างประเทศ  

รายการบญัชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงาน  โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยน ณ 
วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพย์และหนีส้ินที่เป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้   

สินทรัพย์และหนีส้ินที่ไม่เป็นตวัเงินซึ่งเกิดจากรายการบญัชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทนุเดิม แปลงคา่เป็นสกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานโดยใช้อตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
ผลตา่งของอตัราแลกเปลีย่นที่เกิดขึน้จากการแปลงคา่ ให้รับรู้เป็นก าไรหรือขาดทนุในงวดบญัชีนัน้ 

(ข) เคร่ืองมือทางการเงนิที่เป็นตราสารอนุพันธ์ 

เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพนัธ์ได้ถูกน ามาใช้เพื่อจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน
อตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน เคร่ืองมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์
ไมไ่ด้มีไว้เพื่อค้า อยา่งไรก็ตาม ตราสารอนพุนัธ์ที่ไมเ่ข้าเง่ือนไข การก าหนดให้เป็นเคร่ืองมือปอ้งกนัความเสีย่งถือ
เป็นรายการเพื่อค้า 
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(ค) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด และยอดเงินฝากธนาคาร
ประเภทเผ่ือเรียก และเงินลงทนุระยะสัน้ที่มีสภาพคลอ่งสงู เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึ่งจะต้องช าระคืนเมื่อทวง
ถามถือเป็นสว่นหนึง่ของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

(ง) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 

ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนีห้กัคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู 

ค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญูประเมินโดยการวิเคราะห์ประวตัิการช าระหนี ้และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหนีใ้น
อนาคตของลกูค้า ลกูหนีจ้ะถกู ตดัจ าหนา่ยบญัชีเมื่อทราบวา่เป็นหนีส้ญู 

(จ) สินค้าคงเหลือ 

สนิค้าคงเหลอืแสดงในราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิที่จะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต ่ากวา่ 

ต้นทนุของสนิค้าค านวณโดยใช้วิธีเข้าก่อน ออกก่อน ต้นทนุสนิค้าประกอบด้วยต้นทนุท่ีซือ้ ต้นทนุแปลงสภาพหรือ
ต้นทนุอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินค้าส าเร็จรูปและสินค้าระหวา่งผลิตที่ผลติ
เอง ต้นทนุสนิค้ารวมการปันสว่นของคา่โสหุ้ยการผลติอยา่งเหมาะสม โดยค านงึถึงระดบัก าลงัการผลติตามปกติ   

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น
โดยประมาณในการขาย  

(ฉ) เงนิลงทุน 

เงินลงทนุในตราสารทนุ  

ทางการเงินส าหรับหลกัทรัพย์เผ่ือขายจะใช้ราคาเสนอซือ้ ณ วนัท่ีรายงาน 

การจําหน่ายเงินลงทนุ 

เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสุทธิที่ได้รับและมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงก าไรหรือ
ขาดทุนสะสมจากการตีราคาหลกัทรัพย์ที่เก่ียวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผู้ ถือหุ้น จะถูกบันทึกในก าไรหรือ
ขาดทนุ 

ในกรณีที่บริษัทจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การค านวณต้นทุนส าหรับเงินลงทุนที่จ าหน่ายไปและ      
เงินลงทนุท่ียงัถืออยูใ่ช้วิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัปรับใช้กบัมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุท่ีเหลอือยูท่ัง้หมด  

(ช) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

การรบัรู้และการวดัมูลค่า 

สินทรพัย์ทีเ่ป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์แสดงด้วยราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยคา่ 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพย์นัน้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์_ต้นทุนในการรือ้ถอน_การขนย้าย 
การบูรณะสถานท่ีตัง้ของสินทรัพย์และต้นทุนการกู้ ยืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์ซึ่งไม่



  

 

สามารถท างานได้โดยปราศจากลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์นัน้ให้ถือวา่ลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์ดงักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของอปุกรณ์
และถือเป็นท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์  

สว่นประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไมเ่ท่ากนัต้องบนัทกึแต่
ละสว่นประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกตา่งหากจากกนั  

ก าไรหรือขาดทนุจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสทุธิที่ได้รับจากการ
จ าหนา่ยกบัมลูคา่ตามบญัชีของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ โดยรับรู้สทุธิเป็นรายได้อื่นในก าไรหรือขาดทนุ 

สินทรพัย์ทีเ่ช่า 

การเช่าซึ่งบริษัทได้รับส่วนใหญ่ของความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สินที่เช่านัน้ๆ ให้จดั
ประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน สว่นท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ที่ได้มาโดยท าสญัญาเชา่การเงินบนัทกึเป็นสนิทรัพย์
ด้วยมลูค่ายตุิธรรมหรือมลูค่าปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแตจ่ านวนใดจะต ่ากวา่
หกัด้วยคา่เสื่อมราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยคา่ ค่าเช่าที่ช าระจะแยกเป็นสว่นที่เป็นคา่ใช้จ่ายทางการเงิน 
และส่วนที่จะหกัจากหนีต้ามสญัญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบีย้แต่ละงวดเป็นอตัราคงที่ส าหรับยอดคงเหลือของ
หนีส้นิ  คา่ใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทกึโดยตรงในก าไรหรือขาดทนุ 

ตน้ทนุทีเ่กิดข้ึนในภายหลงั 

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน  อาคารและ
อปุกรณ์  ถ้ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และ
สามารถวดัมลูค่าต้นทนุของรายการนัน้ได้อย่างน่าเช่ือถือ ชิน้สว่นที่ถกูเปลี่ยนแทนจะถกูตดัจ าหน่ายตามมลูค่า
ตามบญัชี ต้นทนุท่ีเกิดขึน้ในการซอ่มบ ารุงที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ที่เกิดขึน้เป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ
เมื่อเกิดขึน้ 

ค่าเสือ่มราคา 

ค่าเสื่อมราคาค านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของ
สนิทรัพย์หรือต้นทนุในการเปลีย่นแทนอื่น หกัด้วยมลูคา่คงเหลอืของสนิทรัพย์  

ค่าเสื่อมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายกุารให้ประโยชน์
โดยประมาณของสว่นประกอบของสนิทรัพย์แตล่ะรายการ  ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสนิทรัพย์แสดง
ได้ดงันี ้
อาคารและสว่นปรับปรุงอาคาร 5 ถึง 40 ปี 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์โรงงาน 10 และ 25 ปี 
เคร่ืองตกแตง่ ติดตัง้และเคร่ืองใช้ส านกังาน 5 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 

บริษัทไมค่ิดคา่เสือ่มราคาส าหรับท่ีดินและสว่นปรับปรุงที่ดิน และสนิทรัพย์ที่อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมลูค่าคงเหลือ ถกูทบทวนอย่างน้อยที่สดุทกุสิน้
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทซือ้มาและมีอายุการใช้งานจ ากดั แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ  
ผลขาดทนุจากการด้อยคา่ 

รายจ่ายภายหลงัการรบัรู้รายการ 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสนิทรัพย์เมือ่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สนิทรัพย์ที่สามารถระบไุด้ที่เก่ียวข้องนัน้   

ค่าตดัจําหน่าย 

คา่ตดัจ าหนา่ยค านวณจากราคาทนุของสนิทรัพย์หรือจ านวนอื่นท่ีใช้แทนราคาทนุหกัด้วยมลูคา่คงเหลอื 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึ่งโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นัน้ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนเมื่อสนิทรัพย์นัน้พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดวา่จะได้รับ
ประโยชน์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์คือ 5 ปี 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รับการทบทวนทกุสิน้รอบปี
บญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม  

บริษัทไมค่ิดคา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยูร่ะหวา่งติดตัง้ 

(ฌ) การด้อยค่า 

ยอดสินทรัพย์ตามบญัชีของบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวนัที่รายงานว่ามีข้อบ่งชีเ้ร่ืองการด้อยค่าหรือไม่  ใน
กรณีที่มีข้อบ่งชีจ้ะท าการประมาณมลูคา่สินทรัพย์ที่คาดวา่จะได้รับคืน ส าหรับสินทรัพย์ไมม่ีตวัตนที่มีอายกุารให้
ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนทุกปี ในช่วงเวลา
เดียวกนั  

ขาดทนุจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์สงูกว่ามลูค่าที่จะได้รับคืน ขาดทนุจากการด้อยคา่
บนัทกึในก าไรหรือขาดทนุ  

เมื่อมีการลดลงในมลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผ่ือขาย ซึ่งได้บนัทึกในสว่นของผู้ ถือหุ้น และมีความ
ชัดเจนว่าสินทรัพย์ดงักล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึ่งเคยบนัทึกในส่วนของผู้ ถือหุ้นจะถกูบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทนุโดยไมต้่องปรับกบัยอดสินทรัพย์ทางการเงินดงักลา่ว ยอดขาดทนุที่บนัทึกในก าไรหรือขาดทนุเป็นผลตา่ง
ระหว่างราคาทุนที่ซือ้กับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทาง
การเงินนัน้ๆ ซึง่เคยรับรู้แล้วในก าไรหรือขาดทนุ 

การคํานวณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน 

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ทางการเงินส าหรับหลกัทรัพย์เผ่ือขาย ค านวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่า
ยตุิธรรม 

มลูค่าที่คาดวา่จะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มลูค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือ
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์หกัต้นทนุในการขายแล้วแต่มลูค่าใดจะสงูกวา่ ในการประเมินมลูค่าจากการใช้ของ



  

 

สินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อน
ค านึงถึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมลูคา่ที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสีย่งที่มี
ต่อสินทรัพย์ ส าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามลูคา่ที่คาด
วา่จะได้รับคืนรวมกบัหนว่ยสนิทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สนิทรัพย์นัน้เก่ียวข้องด้วย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลบัรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มขึน้ใน
ภายหลงั และการเพิ่มขึน้นัน้สมัพนัธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  ส าหรับ
สินทรัพย์ทางการเงินที่เป็นตราสารทนุท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขาย การกลบัรายการจะถกูรับรู้โดยตรงใน
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ที่ไมใ่ช่สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถกูประเมิน ณ ทกุวนัท่ีที่
ออกรายงานวา่มีข้อบง่ชีเ้ร่ืองการด้อยคา่หรือไม ่ขาดทนุจากการด้อยคา่จะถกูกลบัรายการ หากมีการเปลีย่นแปลง
ประมาณการที่ใช้ในการค านวณมลูค่าที่คาดวา่จะได้รับคืน ขาดทนุจากการด้อยคา่จะถกูกลบัรายการเพียงเทา่ที่
มลูคา่ตามบญัชีของสนิทรัพย์ไมเ่กินกวา่มลูคา่ตามบญัชีภายหลงัหกัคา่เสือ่มราคาหรือคา่ตดัจ าหนา่ย เสมือนหนึง่
ไมเ่คยมีการบนัทกึขาดทนุจากการด้อยค่ามาก่อน  

(ญ) หน้ีสนิที่มีภาระดอกเบี้ย 

หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้บนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายตุิธรรมหกัค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกบัการเกิดหนีส้ิน  ภายหลงัจากการ
บนัทกึหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จะบนัทกึตอ่มาโดยวิธีราคาทนุตดัจ าหนา่ย ผลตา่งระหวา่งยอดหนีเ้ร่ิมแรกและยอด
หนีเ้มื่อครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุตลอดอายกุารกู้ยืมโดยใช้วิธีอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง 

(ฎ) เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอืน่ 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นแสดงในราคาทนุ  

(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

โครงการสมทบเงิน 

ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาที่พนกังานได้ท างานให้กบักิจการ 

โครงการผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไว ้

ภาระผกูพนัสทุธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ถกูค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่ เ กิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ  
ผลประโยชน์ดงักลา่วได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมลูคา่ปัจจบุนั  

การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้นัน้จัดท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกันภยัที่ได้รับ
อนุญาตเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการค านวณอาจท าให้บริษัทมี
สนิทรัพย์เกิดขึน้ ซึง่การรับรู้เป็นสนิทรัพย์จะใช้มลูคา่ปัจจบุนัของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการได้รับคืน
ในอนาคตจากโครงการหรือการหกัการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการค านวณมลูค่าปัจจบุนัของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทนุขัน้ต ่าส าหรับโครงการตา่ง ๆ ของบริษัท 
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ในการวดัมูลค่าใหม่ของหนีส้ินผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สทุธิ  ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถกูรับรู้รายการในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่นทนัที บริษัทก าหนดดอกเบีย้จ่ายของหนีส้นิ
ผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สทุธิโดยใช้อตัราคิดลดที่ใช้วดัมลูคา่ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดย
ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในหนีส้ินผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้สทุธิซึง่เป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่าย
ช าระผลประโยชน์ ดอกเบีย้จ่ายสทุธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไร
หรือขาดทนุ  

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์  
ที่เก่ียวข้องกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ ในก าไรหรือขาดทนุ
ทนัที บริษัทรับรู้ก าไรและขาดทนุจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเมื่อเกิดขึน้ 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 

ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังานรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายเมื่อพนกังานท างานให้ หนีส้นิรับรู้ด้วยมลูคา่ที่คาดวา่จะจ่าย
ช าระ หากบริษัทมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการที่
พนกังานได้ท างานให้ในอดีตและภาระผกูพนันีส้ามารถประมาณได้อยา่งสมเหตสุมผล 

การจ่ายโดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์      

มลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิซือ้หุ้น ณ วนัท่ีให้สทิธิแก่พนกังาน (ช าระด้วยตราสารทนุ) รับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายพร้อม ๆ ไปกบั
การเพิ่มขึน้ในสว่นของผู้ ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาที่พนกังานสามารถเข้าใช้สิทธิได้อย่างไม่มีเง่ือนไข จ านวนที่รับรู้
เป็นค่าใช้จ่ายจะถกูปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงจ านวนสิทธิซือ้หุ้นที่แท้จริงซึ่งเข้าเง่ือนไขการให้บริการที่เก่ียวข้อง
และเง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทุน ซึ่งเป็นจ านวนที่เดิมเคยรับรู้ตามจ านวนสิทธิซือ้หุ้นที่เข้า
เง่ือนไขการให้บริการท่ีเก่ียวข้องและเง่ือนไขการได้รับสทิธิที่ไมใ่ช่เง่ือนไขเร่ืองตลาดทนุ ณ วนัท่ีได้รับสทิธิ  ส าหรับ
เง่ือนไขการได้รับสิทธิที่ไมใ่ช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิซือ้หุ้น ณ วนัท่ีให้สทิธิจะถกูวดั
คา่เพื่อให้สะท้อนถึงเง่ือนไขนัน้และไมม่ีการปรับปรุงส าหรับผลตา่งระหวา่งจ านวนที่คาดไว้กบัผลที่เกิดขึน้จริง  

มลูค่ายตุิธรรมของจ านวนที่จ่ายให้แก่พนกังานจากราคาหุ้นที่เพิ่มขึน้ที่ช าระด้วยเงินสดรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ   
ไปกบัการเพิ่มขึน้ในสว่นของหนีส้ิน ตลอดระยะเวลาที่พนกังานมีสิทธิได้รับช าระอย่างไม่มีเง่ือนไข หนีส้ินถกูวดั
มูลค่าใหม่ทุก ๆ วันที่ในรายงานและวันที่จ่ายช าระ  การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนีส้ิ นรับรู้เป็น
คา่ใช้จ่ายพนกังานในก าไรหรือขาดทนุ  

(ฐ) ประมาณการหน้ีสนิ 

ประมาณการหนีส้นิจะรับรู้ก็ตอ่เมื่อบริษัทมีภาระหนีส้นิตามกฎหมายที่เกิดขึน้ในปัจจบุนัหรือที่ก่อตวัขึน้อนัเป็นผล
มาจากเหตกุารณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถกูจ่ายไปเพื่อ
ช าระภาระหนีส้ินดงักลา่ว  ประมาณการหนีส้ินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจ านวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจบุนัซึง่
แปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนีส้ิน ประมาณการหนีส้ินส่วนที่เพิ่มขึน้เนื่องจากเวลาที่ผ่านไปรับรู้เป็น
ต้นทนุทางการเงิน 



  

 

(ฑ) รายได้ 

รายได้ที่รับรู้ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มและแสดงสทุธิจากสว่นลดการค้า 

การขายสินคา้ 

รายได้รับรู้ในงบก าไรหรือขาดทนุเมื่อได้โอนความเสีย่งและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้าที่มีนยัส าคญั
ไปให้กับผู้ ซือ้แล้ว  และจะไม่รับรู้รายได้ถ้าฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนัน้หรือ  
มีความไม่แน่นอนที่มีนยัส าคญัในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านัน้ ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จ านวนรายได้และต้นทนุท่ีเกิดขึน้ได้อยา่งนา่เช่ือถือ มีความเป็นไปได้คอ่นข้างแนน่อนที่จะต้องรับคืนสนิค้า   

การลงทนุ 

รายได้จากการลงทนุประกอบด้วยรายได้ เงินปันผลและดอกเบีย้รับจากการลงทนุและเงินฝากธนาคาร 

เงินปันผลรบั 

เงินปันผลรับบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุในวนัท่ีบริษัทมีสทิธิได้รับเงินปันผล   

ดอกเบีย้รบั 

ดอกเบีย้รับบนัทกึในงบก าไรขาดทนุตามเกณฑ์คงค้าง  

(ฒ) ส่วนลดการขาย 

ส่วนลดการขายจะรับรู้โดยการหกัจากยอดขายตามจ านวนที่คาดว่าจะให้จนถึงวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีตาม
สญัญาที่ท ากบัลกูค้าที่เก่ียวข้องแต่ละราย บริษัทจะรับรู้สว่นลดการขายก็ต่อเมื่อลกูค้าได้ซือ้สินค้าครบถ้วนตาม
เง่ือนไขทกุประการ สว่นลดการขายจะถกูรับรู้ตลอดทัง้ปีตามประมาณการของยอดซือ้ที่เป็นไปตามความสามารถ
ของลกูค้าตามเง่ือนไขในสญัญา 

(ณ) ต้นทุนทางการเงนิ 

ต้นทนุทางการเงินบนัทกึโดยใช้วิธีอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริงและประกอบด้วยดอกเบีย้จา่ยของเงินกู้ยืมและประมาณ
การหนีส้ินส่วนที่เพิ่มขึน้เนื่องจากเวลาที่ผ่านไป และสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่าย ขาดทุนจากการจ าหน่าย
สนิทรัพย์ทางการเงินท่ีถือไว้เผ่ือขาย ขาดทนุจากมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรัพย์ทางการเงินท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 
หรือขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ทางการเงิน (นอกเหนือลกูหนีก้ารค้า) รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 

ต้นทนุการกู้ยืมที่ไมไ่ด้เก่ียวกบัการได้มา การก่อสร้างหรือ การผลติสนิทรัพย์ที่เข้าเง่ือนไข รับรู้ในก าไรหรือขาดทนุ 
โดยใช้วิธีอตัราดอกเบีย้ที่แท้จริง 

(ด) สัญญาเช่าด าเนินงาน  

รายจ่ายภายใต้สญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึในก าไรหรือขาดทนุโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  

คา่เช่าที่อาจเกิดขึน้ต้องน ามารวมค านวณจ านวนเงินขัน้ต า่ที่ต้องจ่ายตามระยะเวลาที่คงเหลอืของสญัญาเช่า เมื่อ
ได้รับการยืนยนัการปรับคา่เช่า 

การจําแนกประเภทสญัญาเช่า 

ณ วันที่เร่ิมต้นข้อตกลง บริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดงักล่าวประกอบด้วยสญัญาเช่าหรือมีสญัญาเช่าเป็น
สว่นประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง  ถ้าการปฏิบตัิตามข้อตกลงนัน้ขึน้อยู่



 

116 

กบัการใช้สินทรัพย์ที่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนัน้จะน าไปสูส่ิทธิในการใช้สนิทรัพย์ ถ้าท าให้บริษัทมี
สทิธิในการควบคมุการใช้สนิทรัพย์  

ณ วนัท่ีเร่ิมต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม ่บริษัทแยกคา่ตอบแทนส าหรับสญัญาเช่า และสว่นท่ีเป็น
องค์ประกอบอื่นโดยใช้มูลค่ายุติธรรมเป็นเกณฑ์ในการแยก หากบริษัทสรุปว่าเป็นสญัญาเช่าการเงิน แต่ไม่
สามารถแบ่งแยกจ านวนดงักลา่วได้อยา่งน่าเช่ือถือ จะรับรู้สินทรัพย์และหนีส้ินในจ านวนที่เท่ากบัมลูคา่ยตุิธรรม
ของสินทรัพย์ที่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนัน้ หลงัจากนัน้จ านวนหนีส้ินจะลดลงตามจ านวนที่จ่าย และต้นทุน
ทางการเงินตามนยัจากหนีส้นิจะรับรู้โดยใช้อตัราดอกเบีย้เงินกู้ยืมสว่นเพิ่มของบริษัท 

(ต) ภาษีเงนิได้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทนุเว้นแตใ่นสว่นท่ีเก่ียวกบัรายการที่เก่ียวข้อง
ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในสว่นของผู้ ถือหุ้นหรือก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัที่รายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีที่เก่ียวกบัรายการในปีก่อน ๆ  

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึน้ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์และหนีส้ินและจ านวนที่ใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถกูรับรู้เมื่อเกิด
จากผลแตกต่างชัว่คราวต่อไปนี ้ การรับรู้ค่าความนิยมในครัง้แรก  การรับรู้สินทรัพย์หรือหนีส้ินในครัง้แรกซึง่เป็น
รายการท่ีไมใ่ช่การรวมธุรกิจและรายการนัน้ไมม่ีผลกระทบตอ่ก าไรขาดทนุทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกตา่ง
ที่เก่ียวข้องกบัเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยและกิจการร่วมค้าหากเป็นไปได้วา่จะไมม่ีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล้    

การวดัมลูคา่ของภาษีเงินได้รอการตดับญัชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีบริษัท
คาดวา่จะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช าระหนีส้ินตามมลูคา่ตามบญัชี ณ วนัท่ีสิน้รอบระยะเวลาที่
รายงาน  

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใช้อตัราภาษีที่คาดว่าจะใช้กบัผลแตกต่างชัว่คราวเมื่อมีการกลบัรายการ
โดยใช้อตัราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดวา่มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน  

ในการก าหนดมลูค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี บริษัทต้องค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีที่ไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มขึน้ และมีดอกเบีย้ที่ต้องช าระ  
บริษัทเช่ือว่าได้ตัง้ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผล
กระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนีอ้ยู่บน
พืน้ฐานการประมาณการและข้อสมมติ และอาจจะเก่ียวข้องกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตกุารณ์ในอนาคต  ข้อมลู
ใหม่ๆอาจจะท าให้บริษัทเปลี่ยนการตดัสินใจโดยขึน้อยู่กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่  การ
เปลีย่นแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบตอ่คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดที่เกิดการเปลีย่นแปลง 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสามารถหกักลบได้เมื่อกิจการมีสทิธิตาม
กฎหมายที่จะน าสนิทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้นิภาษีเงินได้ของงวดปัจจบุนัและภาษีเงิน
ได้นีป้ระเมินโดยหนว่ยงานจดัเก็บภาษีหนว่ยงานเดยีวกนัส าหรับหนว่ยภาษีเดียวกนัหรือหนว่ยภาษีตา่งกนั ส าหรับ



  

 

หน่วยภาษีต่างกนันัน้กิจการมีความตัง้ใจจะจ่ายช าระหนีส้ินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัด้วยยอด
สทุธิหรือตัง้ใจจะรับคืนสนิทรัพย์และจ่ายช าระหนีส้นิในเวลาเดียวกนั  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจะบนัทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักลา่ว  สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดั
บญัชีจะถกูทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเทา่ที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถกูใช้จริง  

(ถ) ก าไรต่อหุ้น  

บริษัทแสดงก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานและก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับหุ้นสามญั  ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานค านวณโดย
การหารก าไรหรือขาดทนุของผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัท ด้วยจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัที่ออกจ าหนา่ย
ระหว่างปี ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทนุของผู้ ถือหุ้นสามญัที่ปรับปรุงด้วยจ านวนหุ้น
สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัที่ออกจ าหนา่ยและปรับปรุงด้วยผลกระทบของตราสารท่ีอาจเปลีย่นเป็นหุ้นสามญัปรับ
ลดทัง้หมดและสทิธิซือ้หุ้นของพนกังาน 

(ท) รายงานทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

ผลการด าเนินงานของสว่นงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ผู้มีอ านาจตดัสินใจสงูสดุด้าน
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึน้จากสว่นงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถึงรายการท่ีได้รับการปันสว่น
อยา่งสมเหตสุมผล  

4 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกบับริษัท หาก
บริษัทมีอ านาจควบคมุหรือควบคมุร่วมกนัทัง้ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัตอ่บคุคลหรือ
กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักัน หรือบริษัทอยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกัน
หรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนักบับคุคลหรือกิจการนัน้ การเก่ียวข้องกนันีอ้าจเป็นรายบคุคล
หรือเป็นกิจการ 

ความสมัพนัธ์ที่มีกบัผู้บริหารส าคญัและบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัอื่น มีดงันี ้

บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้อง ประเทศที่จัดตัง้ 

/สัญชำต ิ

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

ผู้บริหารส าคญั  ไทย บคุคลที่มีอ านาจและความรับผิดชอบในการวางแผน 
สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 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) 

ประเทศไทย มีกรรมการร่วมกนั 
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บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้อง ประเทศที่จัดตัง้ 

/สัญชำต ิ

ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษัท ไวต้าฟูด้ แฟคทอร่ี         
   (1989) จ ากดั 

ประเทศไทย เก่ียวข้องกนักบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

บริษัท ธนากรผลติภณัฑ์ 
   น า้มนัพืช จ ากดั 

ประเทศไทย 
 

เก่ียวข้องกนักบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัอธิบายได้ดงัตอ่ไปนี  ้
รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
ซือ้วตัถดุิบและสนิค้า ราคาที่ตกลงร่วมกนั 
ซือ้สญัญาประกนัชีวิตแบบกลุม่ ราคาตามที่ระบใุนสญัญา 

รายการท่ีส าคญักบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนัส าหรับแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปได้ดงันี ้   

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  2558 
 (พนับาท) 
กิจกำรอื่นที่เกี่ยวข้องกนั    
ซือ้วตัถดุิบและสนิค้า 3,080  3,797 
ซือ้สญัญาประกนัชีวิตแบบกลุม่ 696  693 

 
ผู้บริหำรส ำคัญ    
คา่ตอบแทนผู้บริหารส าคญั - ผลประโยชน์ระยะสัน้ของพนกังาน 18,159  18,270 

 
ยอดคงเหลอืกบักิจการท่ีเก่ียวข้องกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงันี ้
 2559  2558 
 (พนับาท) 
เจ้าหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
บริษัท ธนากรผลติภณัฑ์น า้มนัพืช จ ากดั 240  240 
    
สัญญาส าคัญทีท่ ากับกิจการทีเ่กี่ยวข้องกัน 

สญัญาประกนัภยั 
บริษัทได้ท าสญัญารับบริการประกนัภยัจากกิจการที่เก่ียวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยกิจการที่เก่ียวข้องกนัดงักลา่วจะ
ให้บริการทางด้านการประกันภัยแก่บริษัท ทัง้นี ้บริษัทต้องจ่ายค่าบริการเป็นจ านวนเงินตามที่ระบุในสญัญา 
สญัญาดงักลา่วมีอาย ุ1 ปี 

  



  

 

5 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
 2559  2558 

 (พนับาท) 

เงินสดในมือ 59  60 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 39  - 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ 55,175  110,410 
รวม 55,273  110,470 

ยอดเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราได้ดงันี ้

 2559  2558 
 (พนับาท) 

สกลุเงินบาท 55,250  110,448 
สกลุเงินยโูร 23  22 
รวม 55,273  110,470 

6 เงนิลงทุนชั่วครำว 
   2559  2558 

   (พนับาท) 

เงนิลงทุนช่ัวคราว      
เงินฝากระยะสัน้กบัสถาบนัการเงิน   588  30,732 
ตราสารทนุท่ีเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขาย   -  102,424 
รวม    588  133,156 

 เงินลงทนุชัว่คราวทัง้หมดของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 เป็นสกลุเงินบาท 

รายการเคลือ่นไหวในระหวา่งปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม ของตราสารทนุท่ีอยูใ่นความต้องการของตลาดมีดงันี ้
 

   2559  2558 
   (พนับาท) 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย      
หน่วยลงทนุ      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   102,424  100,579 
ขายระหวา่งปี   (102,424)  - 
รายการปรับปรุงจากการปรับมลูคา่   -  1,845 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม    -  102,424 
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7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
   2559  2558 

   (พนับาท) 

กิจการอื่นๆ   50,272  36,364 
หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู   (2,887)  (2,887) 
สุทธิ   47,385  33,477 
      
หนีส้ญูและหนีส้งสยัจะสญูส าหรับปี   -  271 

 
การวเิคราะห์อายขุองลกูหนีก้ารค้ามดีงันี ้

 2559  2558 
 (พนับาท) 

กิจกำรอื่น ๆ    
ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 3,195  1,460 
เกินก าหนดช าระ    
น้อยกวา่ 3 เดือน 43,591  32,017 
3 – 6 เดือน 599  - 
มากกวา่ 12  เดือน 2,887  2,887 

 50,272  36,364 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (2,887)  (2,887) 
 47,385  33,477 

    
สุทธิ 47,385  33,477 

 
โดยปกติระยะเวลาการให้สนิเช่ือแก่ลกูค้าของบริษัท มีระยะเวลาตัง้แต ่20 วนัถึง 60 วนั   

ยอดลกูหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราได้ดงันี ้
 

 2559  2558 
 (พนับาท) 

สกลุเงินบาท 21,223  22,627 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 21,177  6,755 
สกลุเงินยโูร 4,985  4,095 
รวม 47,385  33,477 



  

 

8 ลูกหนีอ้ื่น 
   2559  2558 

   (พนับาท) 

กิจกำรอื่น      
ลกูหนีอ้ื่น   3,030  50 
คา่ใช้จา่ยจ่ายลว่งหน้า   2,849  2,537 
เงินมดัจ า   1,632  1,447 
อื่น ๆ   188  696 
รวม   7,699  4,730 

9 สินค้ำคงเหลือ  
 

 2559  2558 
 (พนับาท) 
สนิค้าส าเร็จรูป 14,621  12,323 
สนิค้าระหวา่งผลติ 19,622  24,986 
วตัถดุิบและวสัดหุีบหอ่ 50,749  45,228 
สนิค้าระหวา่งทาง -  195 
วสัดสุิน้เปลอืง 3,839  3,543 
รวม 88,831  86,275 
หกั  คา่เผ่ือสนิค้ามลูคา่ลดลง (3,609)  (3,850) 
สุทธิ 85,222  82,425 

    
ต้นทนุของสนิค้าคงเหลอืที่บนัทกึเป็น    

       คา่ใช้จ่ายและได้รวมในบญัชีต้นทนุขาย  

 

 
- ต้นทนุขาย 606,354  509,214 
- การปรับลดมลูคา่เป็นมลูคา่สทุธิที่คาดวา่จะได้รับ (241)  (2,050) 

สุทธิ 606,113  507,164 

10 เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิที่มีข้อจ ำกัดในกำรเบกิใช้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทไมม่ีเงินฝากประจ า (31 ธนัวาคม 2558: 38.1 ลา้นบาท) ซึง่ใช้เป็นหลกัประกนั

ในการให้ธนาคารออกหนงัสอืค า้ประกนั (ดหูมายเหต ุ31) 
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11 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์  
 

 

 ที่ดนิ  อาคาร  เคร่ืองจกัร  
เคร่ืองตกแตง่

ติดตัง้    
สนิทรัพย์
ระหวา่ง   

 และส่วน  และสว่น  และอปุกรณ์  และเคร่ืองใช้    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงที่ดนิ  ปรับปรุงอาคาร  โรงงาน  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ติดตัง้  รวม 
 (พนับาท) 
ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 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              
   และ 1 มกรำคม 2559 35,818  44,031  127,026  17,754  43,178  86,183  353,990 
เพิ่มขึน้ - - -  7,808  3,754  9,040  279,013  299,615 
โอน -  147,896  211,500  4,078  -  (363,474)  - 
จ าหนา่ย -  -  (3,032)  -  (12,482)  -  (15,514) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 35,818  191,927  343,302  25,586  39,736  1,722  638,091 

 

 



 

 

 

 
 

ที่ดนิ  อาคาร  เคร่ืองจกัร  
เคร่ืองตกแตง่

ติดตัง้    
สนิทรัพย์
ระหวา่ง   

 และส่วน  และสว่น  และอปุกรณ์  และเคร่ืองใช้    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงที่ดนิ  ปรับปรุงอาคาร  โรงงาน  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ติดตัง้  รวม 
ค่าเสื่อมราคาสะสม       (พนับาท)       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 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              
   และ 1 มกรำคม 2559 -  26,529  99,197  9,633  25,027  -  160,386 

คา่เสือ่มราคาส าหรับปี -  3,533  6,824  2,797  5,375  -  18,529 
จ าหนา่ย -  -  (3,024)  -  (12,072)  -  (15,096) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 -  30,062  102,997  12,430  18,330  -  163,819 

มูลค่าสุทธิทางบัญช ี
ณ วันที่ 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 
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ที่ดนิ  อาคาร  เคร่ืองจกัร  
เคร่ืองตกแตง่

ติดตัง้    
สนิทรัพย์
ระหวา่ง   

 และส่วน  และสว่น  และอปุกรณ์  และเคร่ืองใช้    ก่อสร้างและ   
 ปรับปรุงที่ดนิ  ปรับปรุงอาคาร  โรงงาน  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ติดตัง้  รวม 
              
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 และ 1 มกรำคม 2559 

 
 

 
 

         

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 

              
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559              
ภายใต้กรรมสทิธ์ิของบริษัท 35,818  161,865  240,305  12,701  2,451  1,722  454,862 
ภายใต้สญัญาเช่าการเงิน -  -  -  455  18,955  -  19,410 
 35,818  161,865  240,305  13,156  21,406  1,722  474,272 

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหกัคา่เสื่อมราคาสะสมของอาคารและอปุกรณ์ซึง่ได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ านวนแล้ว แต่ยงัคงใช้งานจนถึงวนัที่  31 ธันวาคม 2559 มีจ านวน 102.4 
ล้านบาท (2558: 109.5 ลา้นบาท) 

การค้ําประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ทรัพย์สนิของบริษัทมลูคา่ตามบญัชีจ านวน 194.3 ล้านบาท (2558: 53.3 ลา้นบาท) ได้ใช้เป็นหลกัประกนัเงินกู้ยมืจากสถาบนัการเงิน (ดหูมายเหต ุ14) 

ต้นทนุการกู้ยืมที่เก่ียวข้องกบัการได้มาซึง่การก่อสร้างโรงงานใหมไ่ด้บนัทกึเป็นสว่นหนึง่ของต้นทนุสนิทรัพย์จ านวน 0.9 ล้านบาท มีอตัราดอกเบีย้ที่รับรู้ร้อยละ 2.15 (2558: ไม่มี) 



 

 

12 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
   โปรแกรม   
 โปรแกรม  คอมพิวเตอร์   
 คอมพิวเตอร์  ระหวา่งติดตัง้  รวม 
 (พนับาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 1,199  6,278  7,477 
เพิ่มขึน้ 432  1,260  1,692 
โอน 6,683  (6,683)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558  และ 1 มกรำคม 2559 8,314  855  9,169 
เพิ่มขึน้ 265  1,436  1,701 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 8,579  2,291  10,870 
      
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 507  -  507 
คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับปี 1,386  -  1,386 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558  และ 1 มกรำคม 2559 1,893  -  1,893 
คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรับปี 1,652  -  1,652 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 3,545  -  3,545 
      
มูลค่าสุทธิทางบัญชี       
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2558 692  6,278  6,970 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 และ1 มกรำคม 2559 6,421  855  7,276 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 5,034  2,291  7,325 

13 ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี    

สนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงันี ้     
 สินทรัพย์  หนีส้นิ 

 2559  2558  2559  2558 

 (พนับาท) 

รวม 2,025  -  (11)  - 

การหกักลบรายการของภาษี  (11)  -  11  - 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีสุทธิ  2,014  -  -  - 
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รายการเคลือ่นไหวของสนิทรัพย์และหนีส้นิภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่เกิดขึน้ในระหวา่งปีมีดงันี  ้

   บนัทกึเป็น(รายจา่ย) / รายได้ใน    
 ณ วันที่  

1 มกรำคม  
 ก าไร 

หรือขาดทนุ 
 ก าไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จอื่น 
 ณ วันที่  

31 ธันวำคม  

 2559  (หมายเหต ุ26)  2559 

 (พนับาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
ลกูหนีก้ารค้า (หนีส้งสยัจะสูญ) -  577  -  577 
สนิค้าคงเหลอื (ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้) -  722  -  722 
เงินมดัจ า (หนีส้งสยัจะสูญ) -  285  -  285 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงิน -  46  -  46 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -  172  (18)  154 
คา่เช่าค้างจา่ย -  241  -  241 
รวม -  2,043  (18)  2,025 
หน้ีสนิภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี        
สนิค้าฝากขาย -  (11)  -  (11) 
รวม -  (11)  -  (11) 
สุทธิ -  2,032  (18)  2,014 

สนิทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีที่ยงัไมไ่ด้รับรู้เกิดจากรายการดงัตอ่ไปนี ้  
 2559  2558 
 (พนับาท) 
ผลแตกตา่งชัว่คราว  -  319 

ยอดขาดทนุยกไป   -  8,749 

รวม -  9,068 

14 หนีส้นิที่มีภำระดอกเบีย้ 
 2559  2558 
 (พนับาท) 
ส่วนทีห่มุนเวียน    
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร - สว่นที่มีหลกัประกนั -  1,403 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน - สว่นท่ีมีหลกัประกนั 13,531  31,879 
 13,531  33,282 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงินสว่นท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 4,639  2,745 
รวมหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ระยะสัน้ 18,170  36,027 



 

 

 2559  2558 
 (พนับาท) 

สว่นท่ีไมห่มนุเวยีน   
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 9,692  7,609 
รวมหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ไม่หมุนเวียน 9,692  7,609 
    
รวมหนีส้ินที่มีดอกเบีย้ 27,862  43,636 

หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ซึ่งไม่รวมหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน แสดงตามระยะเวลาครบก าหนดการจ่ายช าระ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ได้ดงันี ้

 2559  2558 
 (พนับาท) 
ครบก าหนดภายในหนึง่ปี  13,531  33,282 
รวม 13,531  33,282 

หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้สว่นที่มีหลกัประกนั ณ วนัที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดของหลกัประกนัซึ่งเป็นสินทรัพย์
ดงันี ้

 2559  2558 
 (พนับาท) 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 194,277  53,319 

รวม 194,277  53,319 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินสินเช่ืออื่นกับธนาคารแห่งหนึ่ง ซึ่งมีภาระ
ดอกเบีย้ดงันี ้

 2559  2558 
 (พนับาท) 
วงเงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร 5,000  5,000 
วงเงินกู้ยืมระยะยาว 140,000  140,000 
วงเงินทรัสต์_รีซีทภายใต้สนิเช่ือเพื่อการน าเข้า  211,000  211,000 
วงเงินสนิเช่ืออื่น 75,000  75,000 
อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี (ร้อยละ)    
- เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร MOR  MOR 
- เงินกู้ยืมระยะสัน้ ร้อยละ 2.15  ร้อยละ 2.15 
- เงินกู้ยืมระยะยาว MLR หกัร้อยละ 2  MLR หกัร้อยละ 2 
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วงเงินสนิเช่ือดงักลา่วจดจ านองค า้ประกนัโดยอาคารสิง่ปลกูสร้าง และที่ดินของบริษัท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีวงเงินสินเช่ือซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม  217.5 ล้านบาท (2558:  
349.1 ล้านบาท) 

เงินกูยื้มระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงินในประเทศแหง่หนึง่รวมทัง้หมด 0.4 ล้านยโูร 
(เทียบเท่าเงินบาท 13.5 ล้านบาท) (31 ธันวาคม 2558: 0.8 ล้านยูโร (เทียบเท่าเงินบาท 31.9 ล้านบาท)) และมี
อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 2.15 ตอ่ปี  (31 ธนัวาคม 2558: ร้อยละ 2.15 ตอ่ปี) 

หนีสิ้นตามสญัญาเช่าการเงิน 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงันี ้
 2559  2558 

 

มลูคา่
อนาคตของ
จ านวนเงิน
ขัน้ต ่าที่ต้อง

จ่าย 

  
 
 
 

ดอกเบีย้ 

 มลูคา่ 
ปัจจบุนั

ของจ านวน
เงินขัน้ต า่ที่
ต้องจา่ย 

 มลูคา่
อนาคตของ
จ านวนเงิน
ขัน้ต ่าที่ต้อง

จ่าย 

  
 
 
 

ดอกเบีย้ 

 มลูคา่ 
ปัจจบุนั

ของจ านวน
เงินขัน้ต า่ที่
ต้องจา่ย 

 (พนับาท) 
ครบก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 5,337  (698)  4,639  3,306  (561)  2,745 
ครบก าหนดช าระหลงัจากหนึง่ปี            
     แตไ่มเ่กินห้าปี 10,358  (666)  9,692  8,271  (662)  7,609 
รวม 15,695  (1,364)  14,331  11,577  (1,223)  10,354 

บริษัทได้ท าสญัญาเช่าการเงินส าหรับยานพาหนะและเซิฟเวอร์ สญัญามีระยะเวลาการเช่า 3 - 5 ปี ซึง่จะสิน้สดุใน 
ปี 2564 และมีก าหนดช าระค่าเช่ารายเดือนเดือนละ 0.4 ล้านบาท ทัง้นีเ้มื่อครบก าหนดสญัญา บริษัทสามารถใช้
สทิธิขอซือ้ยานพาหนะดงักลา่วในราคาที่ก าหนดในสญัญา  

หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ทัง้หมด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราได้ดงันี ้
 2559  2558 

 (พนับาท) 

สกลุเงินบาท 14,331  11,757 
สกลุเงินยโูร 13,531  31,879 
รวม 27,862  43,636 

  



 

 

15 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 หมายเหต ุ 2559  2558 

  (พนับาท) 

บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 4 240  240 
กิจการอื่น ๆ  58,800  45,114 
รวม  59,040  45,354 

ยอดเจ้าหนีก้ารค้า ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราได้ดงันี ้
 2559  2558 

 (พนับาท) 

สกลุเงินบาท 56,711  43,996 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 2,329  1,358 
รวม 59,040  45,354 

16 เจ้ำหนีอ้ื่น 
  2559  2558 
  (พนับาท) 
เจ้าหนีอ้ื่น – คา่ก่อสร้าง  21,692  2,948 
คา่นายหน้าค้างจ่าย  15,610  9,840 
คา่สว่นลดการขายค้างจ่าย  11,996  11,139 
เจ้าหนีอ้ื่น  7,288  5,301 
โบนสั และ คา่ตอบแทนพนกังานอื่นค้างจ่าย  5,890  6,548 
เงินมดัจ ารับจากลกูค้า  5,140  2,074 
อื่น ๆ  7,031  2,495 
รวม  74,647  40,345 

เจ้าหนีอ้ื่น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราได้ดงันี ้
 2559  2558 

 (พนับาท) 

สกลุเงินบาท 36,910  27,282 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา 17,814  7,267 
สกลุเงินยโูร 19,923  5,796 
รวม 74,647  40,345 
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17 ภำระผูกพันผลประโยชน์พนักงำน 
 2559  2558 

 (พนับาท) 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
ภำระผูกพันในงบแสดงฐำนะกำรเงนิส ำหรับ  

 
 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 773  798 
รวม 773  798 

 
2559 

 
2558 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  (พนับาท) 

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน    
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 63  143 
 63  143 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น    
ก าไรจากการประมาณตามหลกั 
คณิตศาสตร์ประกนัภยัที่รับรู้ในระหวา่งปี 

 
88 

  
- 

 88  - 
 

บริษัทจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามข้อก าหนดของพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541      
ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนกังานตามสทิธิและอายงุาน 

การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ปัจจบุนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
 2559  2558 
 (พนับาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 798  655 
รับรู้ในก ำไรขำดทุน    
ต้นทนุบริการปัจจบุนั 46  109 
ดอกเบีย้จากภาระผกูพนั 17  34 
 63  143 

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น    
ก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (88)  - 
 (88)  - 

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 773  798 

 
  



 

 

คา่ใช้จา่ยที่รับรู้ในรายการตอ่ไปนีใ้นงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
 2559  2558 
 (พนับาท) 
ต้นทนุขาย 30  112 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 33  31 
รวม 63  143 

ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่รับรู้ในก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื่น เกิดขึน้จาก 

 2559  2558 
 (พนับาท) 
อตัราคิดลด 122  - 

อตัราการขึน้เงินเดือน (152)  - 

อตัราหมนุเวียนพนกังาน (2)  - 

ร้อยละของอตัราการเสยีชีวิต (8)  - 

การปรับปรุงประสบการณ์ (48)  - 
ผลก ำไรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภยัที่ รับรู้ (88)  - 

ข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

ข้อสมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกันภยั ณ วนัที่รายงาน (แสดงโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วง
น า้หนกั) ได้แก่ 

 2559  2558 
 (ร้อยละ) 

อตัราคิดลด  2.62 - 3.51  4.97 

การเพิม่ขึน้ของเงินเดือนในอนาคต  3.05 – 6.95  8.06 - 8.19 

ข้อสมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามข้อมลูทางสถิติที่เผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะไทย 2551  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่ก าหนดได้เป็น 16 ปี 
ส าหรับพนกังานรายเดือน และ 7 ปี ส าหรับพนกังานรายวนั 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   

การเปลีย่นแปลงในแตล่ะข้อสมมติที่เก่ียวข้องในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที่อาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตสุมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ข้อสมมติอื่น ๆ คงที่ จะมีผลท าให้ภาระผกูพนัผลประโยชน์ที่ก าหนด
ไว้เป็นจ านวนเงินดงัตอ่ไปนี ้
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 (พนับาท) 

ภำระผูกพันของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559 เพิ่มขึน้  ลดลง 
อตัราคิดลด  (เปลีย่นแปลงร้อยละ 0.5) 749  798 

การเพิม่ขึน้ของเงินเดือนในอนาคต  (เปลีย่นแปลงร้อยละ 0.5) 793  753 

อตัราการหมนุเวียน   (เปลีย่นแปลงร้อยละ 0.5) 743  804 

แม้ว่าการวิเคราะห์นีไ้ม่ได้ค านึงถึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดที่คาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักลา่ว แตไ่ด้แสดงประมาณการความออ่นไหวของข้อสมมติตา่ง ๆ 

18 ทุนเรือนหุ้น  
 มลูคา่หุ้น 2559  2558 
 ตอ่หุ้น จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน  จ านวนหุ้น  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พนัหุน้ / พนับาท) 
ทุนจดทะเบียน          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุ้นสามญั 0.5 353,500  176,750  350,000  175,000 
ออกหุ้นใหม ่ 0.5 70,200  35,100  3,500  1,750 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม          
-  หุ้นสำมัญ 0.5 423,700  211,850  353,500  176,750 
ทุนที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุ้นสามญั 0.5 350,000  175,000  350,000  175,000 
หุ้นทนุออกให้ตามสทิธิ 0.5 822  411  -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม          
-  หุ้นสำมัญ 0.5 350,822  175,411  350,000  175,000 

ผู้ ถือหุ้นสามญัจะได้รับสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึง่
เสยีงตอ่หนึง่หุ้นในที่ประชมุของบริษัท  

การเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ในการประชมุสามญัประจ าปีของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2559 มีมติอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบยีน
ของบริษัทจ านวน 35.1 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 176.75 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 



 

 

211.85 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 70.2 ล้านหุ้น ซึง่มีมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท การออก
หุ้นดงักลา่วได้จดทะเบียนกบักระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวนัท่ี 2 พฤษภาคม  2559 

ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสงู
กวา่มลูคา่หุ้นท่ีจดทะเบียนไว้ บริษัทต้องน าคา่หุ้นสว่นเกินนีต้ัง้เป็นทนุส ารอง (“สว่นเกินมลูคา่หุ้น”) สว่นเกินมลูคา่
หุ้นนีจ้ะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด้ 

ส่วนเกนิทุนจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

สว่นเกินทนุจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ที่บนัทึกในสว่นของผู้ ถือหุ้นคือ มลูค่ายตุิธรรมของสิทธิในการซือ้หุ้น
ของพนกังานและคูค้่า ณ วนัที่ให้สิทธิโดยอ้างอิงจากมลูค่ายตุิธรรมของหุ้นที่ก าหนดไว้และสิง่ตอบแทนที่ต้องจ่าย
และบนัทึกค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง พร้อมๆไปกับรับรู้การเพิ่มขึน้ของส่วนของผู้ ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐาน  
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 

19 กำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผู้ ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2558 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมตัิให้เพิ่มทนุ 
จดทะเบียนของบริษัทจ านวน 1.75 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 3.5 ล้านหุ้น ซึ่งมีมลูค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 0.5 บาท (ดหูมายเหต ุ18) ทัง้นีก้ารออกหุ้นดงักลา่ว เพื่อรองรับการให้สทิธิซือ้หุ้นแก่พนกังาน ในราคาใช้
สทิธิ 2.50 บาทตอ่หุ้น โดยวนัท่ีให้สทิธิ คือวนัท่ี 4 มิถนุายน 2558 ทัง้นีใ้บส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วมีระยะเวลาการ
ใช้สทิธิไมเ่กิน 3 ปีนบัตัง้แตม่ีการออกใบส าคญัแสดงสทิธิ รายการดงักลา่วถือเป็นรายการจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 
ดงันัน้บริษัทจึงต้องวดัมลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิในการซือ้หุ้นให้แก่กลุม่บคุคลดงักลา่ว ณ วนัท่ีให้สทิธิโดยอ้างอิงจาก
มลูค่ายตุิธรรมของหุ้นที่ก าหนดไว้และสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายและบนัทึกค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง พร้อม  ๆ ไปกบัรับรู้
การเพิ่มขึน้ของสว่นของผู้ ถือหุ้นตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 

การวัดมูลค่ายุติธรรม 

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

ครัง้ที่ ระยะเวลำใช้สิทธิ จ ำนวนหุ้นที่สำมำรถใช้สทิธิ รำคำใช้
สิทธิ (บำท) 

1 วนัท าการสดุท้ายของสถาบนัการเงิน
ในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 

ใช้สทิธิได้ไมเ่กินร้อยละ 25 ของจ านวน
สทิธิที่ได้รับจดัสรรทัง้หมด 

2.50 

2 วนัท าการสดุท้ายของสถาบนัการเงิน
ในวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 

ใช้สทิธิได้ไมเ่กินร้อยละ 60 ของจ านวน
สทิธิที่ได้รับจดัสรรทัง้หมด  

(โดยนบัรวมถึงการใช้สทิธิครัง้แรก) 

2.50 

3 ไมเ่กินวนัครบก าหนดอายขุองใบส าคญั
แสดงสทิธิในวนัท่ี 1 มิถนุายน 2561 

สทิธิคงเหลอื 2.50 
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ค่าใช้จ่ายพนกังานจากการให้สิทธิซือ้หุ้นแก่พนกังานตลอดระยะเวลาที่พนกังานสามารถเข้าใช้สิทธิได้ในงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวดสิบสองเดือนสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และบนัทึกไว้ในบญัชี “ส่วนเกินทนุจาก
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์” เป็นจ านวนเงิน 2.8 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2558: 0.7 ล้านบาท) 

ใบส าคัญแสดงสทิธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ 

ในระหว่างปี 2558 บริษัทได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้แก่พนกังานของบริษัทซึ่งมีรายละเอียด 
ดงัตอ่ไปนี ้
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ 2,835,000 หนว่ย 
อตัราการใช้สทิธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิ จ านวน 1 หนว่ย ตอ่ หุ้นสามญั 1 หุ้น 

ราคาใช้สทิธิ  2.50 บาท ตอ่หุ้น 

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ  3 ปี    

ตามสมมติฐาน ราคาหุ้น ณ วนัท่ีให้สทิธิ เทา่กบั 5.10 บาท ความผนัผวนท่ีคาดหวงัร้อยละ 38.1 อายโุครงการ 3 ปี 
และอตัราดอกเบีย้ปลอดความเสี่ยงร้อยละ 1.66 มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซือ้หุ้นใน 3 ครัง้ เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.63 
บาทตอ่หนว่ย 

ในระหว่างปี 2559 บริษัทได้ออกใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัให้แก่พนกังานของบริษัทซึ่งมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธิ 620,000 หนว่ย 
อตัราการใช้สทิธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิ จ านวน 1 หนว่ย ตอ่ หุ้นสามญั 1 หุ้น 

ราคาใช้สทิธิ  2.50 บาท ตอ่หุ้น 

อายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ  3 ปี    

ตามสมมติฐาน ราคาหุ้น ณ วนัที่ให้สิทธิส าหรับใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกในระหว่างปี 2559 เท่ากับ 6.20 บาท 
ความผนัผวนที่คาดหวงัร้อยละ 26.85 อายโุครงการ 3 ปี และอตัราดอกเบีย้ปลอดความเสี่ยงร้อยละ 1.38 มลูค่า
ยตุิธรรมของสทิธิซือ้หุ้นใน 3 ครัง้ เฉลีย่อยูร่ะหวา่ง 3.7 บาทตอ่หนว่ย 

ในการประชุมสามญัประจ าปี 2559 ของผู้ ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2559 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (XO-W1) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ”) 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในจ านวนไมเ่กิน 70,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมลูคา่ในอตัรา 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ 1 
ใบส าคญัแสดงสิทธิ อตัราการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามญั 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 4.00 บาท
ตอ่หุ้น 

เนื่องจากราคาใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัตามใบส าคญัแสดงสทิธิดงักลา่วเป็นราคาซึง่ต ่ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาด
เฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของหุ้นสามญัของบริษัทที่มีการซือ้ขายทัง้หมดในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในระหว่างระยะเวลา 7 วนั
ท าการติดต่อกันก่อนวนัที่ผู้ ซือ้หุ้นสามญัจะไม่ได้สิทธิรับใบส าคญัแสดงสิทธิฯ (วนัแรกที่ขึน้เคร่ืองหมาย XW คือ
วนัที่ 3 พฤษภาคม 2559) ตามที่ระบไุว้ในเง่ือนไขการปรับสิทธิข้อ 4.4.3 ของข้อก าหนดสิทธิของใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทท่ีออกให้แก่พนกังานของบริษัทประจ าปี 2558 (“ESOP warrant”) ดงันัน้บริษัทจึง



 

 

ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ส าหรับ ESOP warrant เพื่อรักษาผลตอบแทนของผู้ ถือ ESOP 
warrant ไมใ่ห้ด้อยไปกวา่เดิม โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ช่ือใบส าคญัแสดงสทิธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เอ็กโซติค ฟูด้ จ ากดั (มหาชน)  
(“ESOP warrant”) 

ราคาใช้สทิธิเดิม 2.50 บาทตอ่หุ้น 
ราคาการใช้สทิธิใหม่ 2.34 บาทตอ่หุ้น 
อตัราการใช้สทิธิเดิม ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น 
อตัราการใช้สทิธิใหม่ ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1.0669 หุ้น 
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 3 พฤษภาคม 2559 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นที่มีผู้มาใช้สิทธิจ านวน 770,000 หน่วย และ
บริษัทมีใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัที่ยงัมิได้มีการใช้สทิธิจ านวน 2.7 ล้านหนว่ย (31 ธนัวาคม 2558: ไม่
มีการใช้สทิธิ) 

20 ส ำรอง 
ส ารองประกอบด้วย 

การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 

ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ 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 

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 โดยฝ่ายบริหารพิจารณาว่า
บริษัทมีสว่นงานธุรกิจเพียงสว่นงานเดียว 

ส่วนงานภมิูศาสตร์ 

บริษัทด าเนินธุรกิจการผลติในประเทศไทย และด าเนินธุรกิจการจ าหนา่ยทัง้ตลาดภายในประเทศและตา่งประเทศ โดยฝ่ายบริหารพิจารณาวา่บริษัทมีข้อมลูทางการเงินเก่ียวกบัการ
ด าเนินงานของบริษัทจ าแนกตามสว่นงานทางภมูิศาสตร์ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และ 2558 มีดงัตอ่ไปนี ้

   ธุรกิจซอสปรุงรส น ำ้จิม้ปรุงรส น ำ้ผลไม้ เคร่ืองกระป๋อง รวมถึงผลิตภัณฑ์จำกพืชผักผลไม้ 
 ยุโรป  อเมริกำ  เอเชีย  รวมส่วนงำนที่รำยงำน  อื่น ๆ  รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558  2559  2558 
 (พนับาท) 
รายได้จากลกูค้าภายนอก 595,391  538,556  112,786  65,635  90,323  76,318  798,500  680,509  79,690  59,603  878,190  740,112 
รำยได้รวม 595,391  538,556  112,786  65,635  90,323  76,318  798,500  680,509  79,690  59,603  878,190  740,112 
ก าไรตามสว่นงานก่อนหกัภาษี 200,017  181,518  22,885  12,829  26,660  20,977  249,562  215,324  22,515  17,623  272,077  232,947 

รายได้และคา่ใช้จา่ยที่ไมไ่ด้ปันสว่น                        

รายได้อ่ืน                     12,134  7,413 
คา่ใช้จา่ยในการขาย                     (62,997)  (48,788) 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร                     (134,224)  (105,487) 
ต้นทนุทางการเงิน                     (755)  (242) 
ภาษีเงินได้                     (8,762)  - 
ก าไรส าหรับปี                     77,473  85,843 

สินทรัพย์ตามสว่นงานที่รายงาน                         
    ณ วนัที่ 31 ธันวาคม                     696,192  615,807 



 

 

ลูกค้ารายใหญ่ 

รายได้จากลูกค้ารายใหญ่ 2 รายตามส่วนงานภูมิศาสตร์จากประเทศในแถบยุโรปและอเมริกาของบริษัทส าหรับปีสิน้สุด
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีจ านวนเงินประมาณ 342.9 ล้านบาท (2558: ลูกค้ารายใหญ่ 2 รายตามส่วนงานภูมิศาสตร์จาก
ประเทศในแถบยโุรป 300.9 ล้านบาท) จากรายได้รวมของบริษัท 

22 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
 2559  2558 

 (พนับาท) 
คา่นายหน้า 30,076  20,226 
คา่ส่งเสริมการขาย 15,301  13,237 
คา่ขนส่งออก 12,040  10,292 
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 5,580  5,034 
รวม 62,997  48,789 

23 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
   2559  2558 

   (พนับาท) 
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน   57,791  48,043 
คา่บริการ   17,359  12,613 
คา่เดนิทาง   10,494  10,285 
คา่รับรอง   10,299  5,828 
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย   9,777  7,084 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ   4,532  4,808 
คา่เช่า   7,470  3,911 
คา่ธรรมเนียมอ่ืน    3,417  3,317 
คา่สาธารณปูโภค   4,536  3,027 
อ่ืน ๆ   8,549  6,571 
รวม   134,224  105,487 

24 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 หมายเหต ุ  2559  2558 
   (พนับาท) 

คา่แรงและเงินเดือน    126,521  118,223 
โบนสั   3,089  4,485 
กองทนุประกนัสงัคม   2,087  2,092 
เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ   2,032  1,972 
ผลประโยชน์จากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 19  2,783  705 
เบีย้ประกนัชีวติ   714  509 
คา่ใช้จ่ายผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 17  63  143 
อ่ืน ๆ    6,132  4,186 
รวม   143,421  132,315 
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โครงการผลประโยชน์ทีกํ่าหนดไว ้

รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดเปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 17 

โครงการสมทบเงินทีกํ่าหนดไว ้

บริษัทได้จัดตัง้กองทุนส ารองเลีย้งชีพส าหรับพนกังานของบริษัทบนพืน้ฐานความสมคัรใจของพนกังานในการ
เป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 8 ของเงินเดือนทกุเดือน 
และบริษัทจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 3 ถึงอตัราร้อยละ 8 ของเงินเดือนของพนกังานทกุเดือน กองทนุส ารองเลีย้ง
ชีพนีไ้ด้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเลีย้งชีพตามข้อก าหนดของกระทรวงการคลงัและจัดการกองทุนโดย
ผู้จดัการกองทนุท่ีได้รับอนญุาต 

25 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

งบการเงินได้รวมการวิเคราะห์คา่ใช้จ่ายตามหน้าที่ คา่ใช้จ่ายตามลกัษณะได้เปิดเผยตามข้อก าหนดในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัตา่ง ๆ ดงันี ้

 หมายเหต ุ  2559  2558 
   (พนับาท) 

วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลอืงทีใ่ช้ไป   443,773  373,464 
คา่ใช้จา่ยผลประโยชน์ตอบแทนพนกังาน 24  143,421  132,315 
คา่นายหน้า   30,076  20,226 
คา่วสัดสุิน้เปลอืง   26,872  20,574 
ผลขาดทนุจากการท าลายสนิค้า   21,723  698 
คา่บริการ   21,395  14,926 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย   20,181  16,243 
คา่สาธารณปูโภค   17,502  17,160 
คา่สง่เสริมการขาย   15,301  13,237 
คา่เดินทาง   13,056  13,657 
คา่เช่า   12,170  8,260 
คา่ขนสง่ออก   12,040  10,291 
คา่รับรอง   10,299  5,828 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ   4,532  4,808 
คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษา   3,181  4,315 
อื่นๆ   7,812  5,438 
รวมต้นทุนขำย ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร   803,334  661,440 

 

 

 

 



 

 

26 ภำษีเงนิได้  
 

ภาษีเงนิได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 หมายเหต ุ 2559  2558 

  (พนับาท) 
ภำษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั     
ส าหรับงวดปัจจบุนั  10,794  - 
     
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 13    
การเปลีย่นแปลงของผลตา่งชัว่คราว  (2,032)  - 
รวม  8,762  - 

 
ภาษีเงนิได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

 
การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีที่แท้จริง 
 

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  2558 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พนับาท)   (ร้อยละ)  (พนับาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได้   86,235    85,843 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได้ 20  17,247  20  17,169 
รายได้ที่ไมต้่องเสยีภาษี   -    (20,447) 
คา่ใช้จา่ยต้องห้ามทางภาษีและรายการท่ีหกัเพิม่ได้   2,296     (797) 
การใช้ขาดทนุทางภาษีทีเ่ดิมไมไ่ด้บนัทกึ   (8,749)    - 
ผลขาดทนุในปีปัจจบุนัท่ีไมรั่บรู้เป็นสนิทรัพย์ 
   ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

   
- 

    
4,075 

ผลกระทบจากการยกเลกิบตัรสง่เสริมการลงทนุ   (2,032)    - 
รวม 10.16  8,762  -  - 

การลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบคุคล  
พระราชบญัญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉบบัที่ 42 พ.ศ. 2559 ลงวนัที่ 3 มีนาคม 2559 ให้ปรับลดอตัรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออัตราร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลงัวันที่  
1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

 2559  2558 
 ก่อน 

ภาษีเงินได้  
คา่ใช้จา่ย 
ภาษีเงินได้  

สทุธิจากภาษี
เงินได้  

ก่อน 
ภาษีเงินได้  

คา่ใช้จา่ย 
ภาษีเงินได้  

สทุธิจาก 
ภาษีเงินได้ 

 (พนับาท) 
ก าไรจากการประมาณ
ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 88 

 

(18) 

 

70 

 

-  - 

 

- 
รวม 88  (18)  70  -  -  - 
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27 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน   

ณ วนัที่ 24 มิถนุายน 2559 บริษัทได้รับอนมุตัิให้ยกเลิกบตัรสง่เสริมการลงทนุตามพระราชบญัญัติสง่เสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการผลิตปรุงรส น า้จิม้ปรุงรส น า้ผลไม้ เคร่ือง
กระป๋อง รวมถึงผลติภณัฑ์จากพืชผกัผลไม้ในประเทศไทย  

ณ วนัที่ 13 กันยายน 2559 บริษัทได้รับสิทธิพิเศษจากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญัติส่งเสริมการ
ลงทนุ พ.ศ. 2520 จ านวน 1 ฉบบั จากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุส าหรับการผลติเคร่ืองดื่มจากพืชผกัผลไม้
บรรจุภาชนะผนึก สิ่งปรุงแต่งอาหาร และอาหารพร้อมรับประทาน ซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ได้รับส าหรับการประกอบ
กิจการโดยสงัเขปมีดงันี ้
(ก) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีส าหรับเคร่ืองจกัรที่ได้รับอนมุตัิโดยคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
(ข) ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

รวมกนัไมเ่กินร้อยละ 100 ของเงินลงทนุ ไมร่วมคา่ที่ดินและทนุหมนุเวียน มีก าหนดเวลาแปดปี นบัแตว่นัท่ี
เร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 

(ค) ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องน าเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการสง่เสริมซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลไป
รวมค านวณเพื่อเสยีภาษีเงินได้ตลอดระยะเวลาที่ผู้ ได้รับการสง่เสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคลนัน้ 

(ง) ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสทุธิที่ได้จากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 ของอตัรา
ปกติมีก าหนดเวลาห้าปี นบัจากวนัท่ีพ้นก าหนดระยะเวลาตาม (ข) วรรคหนึง่และวรรคสอง 

(จ) ให้ได้รับอนญุาตให้หกัคา่ขนสง่ คา่ไฟฟา้ และคา่ประปาสองเทา่ของคา่ใช้จ่ายดงักลา่วเป็นระยะเวลาสิบปี 
นบัแตว่นัท่ีเร่ิมมีรายได้จากการประกอบกิจการนัน้ 

(ฉ) ให้ได้รับอนญุาตให้หกัเงินลงทนุในการติดตัง้หรือก่อสร้างสิง่อ านวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทนุ 
นอกเหนือไปจากการหกัคา่เสือ่มราคาตามปกติ 

(ช) ให้ได้รับอนญุาตให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับวตัถดุิบและวสัดจุ าเป็นท่ีต้องน าเข้ามาจากตา่งประเทศ
เพื่อใช้ในการผลติเพื่อการสง่ออกเป็นระยะเวลาห้าปี นบัแตว่นัน าเข้าครัง้แรก และ 

(ซ) ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับของที่ผู้ ได้รับการสง่เสริมน าเข้ามาเพื่อสง่กลบัออกไปเป็นระยะเวลาห้าปี 
นบัแตว่นัท่ีน าเข้าครัง้แรก 

บริษัทต้องปฏิบตัิตามเง่ือนไขและข้อก าหนดต่างๆ ที่ระบไุว้ในบตัรสง่เสริม เช่น การบนัทึกรายการและ การเก็บ
รักษาบญัชี รักษาระดบัเงินทนุหมนุเวียนและมาตรฐานด้านคณุภาพ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

รายได้ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุและท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทนุ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม สรุปได้ดงันี ้
  2559  2558 
  กิจการท่ี

ได้รับการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ได้รับการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 

 กิจการท่ี
ได้รับการ
ส่งเสริม 

 กิจการท่ี
ไม่ได้รับการ
ส่งเสริม 

  
 

รวม 
  (พนับาท) 
ขายต่างประเทศ  5,918  870,632  876,550  620,458  117,880  738,338 

ขายในประเทศ  -  1,640  1,640  -  1,774  1,774 
รวมรำยได้  5,918  872,272  878,190  620,458  119,654  740,112 

28 ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานส าหรับแต่ละปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วน
ของผู้ถือหุ้นของบริษัทและจ านวนหุ้นสามญัที่ออกจ าหน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการค านวณดงันี ้

 2559  2558 
 (พนับาท/พนัหุน้) 
ก ำไรส ำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถอืหุ้นสำมัญของบริษทั (ขัน้พืน้ฐำน) 77,473  85,843 
    
จ านวนหุ้นสามญัที่ออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 350,000  350,000 
ผลกระทบจากหุ้นท่ีออกให้ตามสิทธิ 390  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉล่ีย ถ่วงน ำ้หนัก (ขัน้พืน้ฐำน) 350,390  350,000 
ก ำไรต่อหุ้น (ขัน้พืน้ฐำน) (บาท) 0.22  0.25 

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดส าหรับแต่ละปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 ค านวณจากก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วน
ของผู้ถือหุ้นสามญัของบริษัทและจ านวนหุ้นสามญัที่ออกจ าหน่ายแล้วระหว่างงวดโดยถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั หลงัจากท่ี
ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด ดงันี ้

 2559  2558 
 (พนับาท/พนัหุน้) 
ก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามญั    
   ของบริษัท (ขัน้พืน้ฐาน) 77,473  85,843 
ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัท (ปรับลด) 77,473  85,843 

    
จ านวนหุ้นสามญัโดยวิธีถวัเฉลี่ยถว่งน า้หนกั (ขัน้พืน้ฐาน) 350,390  350,000 
ผลกระทบจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญั 20,721  6 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน ำ้หนัก (ปรับลด) 371,111  350,006 
     
ก ำไรต่อหุ้น (ปรับลด) (บาท) 0.21  0.25 



 

 

142 

29 เงนิปันผล 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผู้ ถือหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรเป็น
เงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10  บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 35 ล้านบาท เงินปันผลดงักล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 19 
พฤษภาคม 2559 

30 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงนิ 

บริษัทมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้และอัตราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตัิตามข้อก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บริษัทไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการ
เงินท่ีเป็นตราสารอนพุนัธ์เพ่ือการเก็งก าไรหรือการค้า  

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคมุให้มีความสมดลุของระดบัความ
เส่ียงท่ียอมรับได้  โดยพิจารณาระหว่างต้นทนุท่ีเกิดจากความเส่ียงและต้นทนุของการจดัการความเส่ียง ผู้บริหารได้มีการ
ควบคมุกระบวนการการจัดการความเส่ียงของบริษัทอย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้มั่นใจว่ามีความสมดลุระหว่างความเส่ียงและ
การจดัการความเส่ียง 

การบริหารจัดการทุน  

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มั่นคงเพ่ือรักษานักลงทุน เจ้าหนีแ้ละความเช่ือมั่นของ
ตลาดและก่อให้เกิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการก ากบัดแูลผลตอบแทนจากการลงทนุ ซึง่บริษัท
พิจารณาจากสดัส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึง่ไม่รวมส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจ
ควบคมุ อีกทัง้ยงัก ากบัดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญั 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบีย้ หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบีย้ใน
ตลาด  ซึง่ส่งผลกระทบตอ่การด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเส่ียงเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้เน่ืองจาก
มีเงินฝากกบัธนาคารและเงินกู้ ยืม บริษัทได้ลดความเส่ียงดงักล่าวโดยท าให้แน่ใจว่าดอกเบีย้ท่ีเกิดจาก เงินกู้ ยืมส่วนใหญ่
มีอตัราคงที่ 
อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริงของหนีส้ินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม และระยะท่ีครบก าหนดช าระหรือ
ก าหนดอตัราใหม่มีดงันี ้

 
อตัรา
ดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง 

  
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 
ปีแตภ่ายใน 

5 ปี 

  
หลงัจาก 

5 ปี 

  
รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พนับาท) 

ปี 2559          
หมุนเวียน          
   เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน    
     - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 

 
2.15 

  
13,531 

  
- 

  
- 

  
13,531 

รวม   13,531  -  -  13,531 

          



 

 

 
อตัรา
ดอกเบีย้ 
ท่ีแท้จริง 

  
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 
ปีแตภ่ายใน 

5 ปี 

  
หลงัจาก 

5 ปี 

  
รวม 

 

ปี 2558 
     

 
   

หมุนเวียน          
   เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร 7.40  1,403  -  -  1,403 
   เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน    
     - ส่วนท่ีมีหลกัประกนั 

 
2.15 

  
31,879 

  
- 

  
- 

  
31,879 

รวม   33,282  -  -  33,282 

ความเสี่ยงจากเงนิตราต่างประเทศ 
บริษัทมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากการซือ้สินค้าและการขายสินค้าที่เป็น
เงินตราตา่งประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม บริษัทมีความเสีย่งจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศอนัเป็นผล
มาจากการมีสนิทรัพย์และหนีส้นิท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศดงันี ้

ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
ความเสีย่งทางด้านสนิเช่ือ คือความเสีย่งที่ลกูค้าหรือคูส่ญัญาไมส่ามารถช าระหนีแ้กบ่ริษัท ตามเง่ือนไขที่ตกลงไว้
เมื่อครบก าหนด 

ฝ่ายบริหารได้ก าหนดนโยบายทางด้านสนิเช่ือเพื่อควบคมุความเสีย่งทางด้านสนิเช่ือดงักลา่วอยา่งสม ่าเสมอ โดย
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลกูค้าทกุรายที่ขอวงเงินสนิเช่ือในระดบัหนึง่ๆ ณ วนัท่ีรายงานไมพ่บวา่มีความ

 หมายเหต ุ 2559  2558 
  (พนับาท) 
สกุลเงนิเหรียญสหรัฐอเมริกา     
ลกูหนีก้ารค้า 7 21,177  6,755 
ลกูหนีอ้ื่น  -  16 
เจ้าหนีก้ารค้า 15 (2,329)  (1,358) 
เจ้าหนีอ้ื่น 16 (17,814)  (7,267) 
ยอดควำมเสี่ยงคงเหลือสุทธิ  1,034  (1,854) 

สกุลเงนิยโูร     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 23  22 
ลกูหนีก้ารค้า 7 4,985  4,095 
เจ้าหนีอ้ื่น 16 (19,923)  (5,796) 
หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 14 (13,531)  (31,879) 
ยอดความเสี่ยงคงเหลือสุทธิ  (28,446)  (33,558) 
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เสี่ยงจากสินเช่ือที่เป็นสาระส าคญั ความเสี่ยงสงูสดุทางด้านสินเช่ือแสดงไว้ในราคาตามบญัชีของสินทรัพย์ทาง
การเงินแตล่ะรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  อยา่งไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีฐานลกูค้าจ านวนมาก ฝ่ายบริหาร
ไมไ่ด้คาดวา่จะเกิดผลเสยีหายที่มีสาระส าคญัจากการเก็บหนีไ้มไ่ด้ 

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
บริษัทมีการควบคมุความเสี่ยงจากการขาดสภาพคลอ่งโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเทา่เงิน
สดให้เพียงพอตอ่การด าเนินงานของบริษัท และเพื่อท าให้ผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสนิทางการเงนิ    
มลูค่ายตุิธรรมของสินทรัพย์และหนีส้ินทางการเงินรวมถึงมลูค่าตามบญัชีในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงันี ้ 

มลูคา่ตามบญัชี  มลูคา่ยตุธิรรม 
 

  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พนับาท) 
31 ธันวำคม 2559          
หน้ีสินทางการเงนิท่ีวัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม 

         

เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (13,531)  -  -  (13,531)  (13,531) 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน (14,331)  -  -  (14,331)  (14,331) 
          
31 ธันวำคม 2558 
สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงนิท่ีวัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม 

         

ตราสารทนุท่ีเป็นหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 102,424         -  102,424  -  102,424 
เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน (33,282)         -  -  (33,282)  (33,282) 
หนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน (10,354)         -  -  (10,354)  (10,354) 

 

เคร่ืองมือทางการเงนิที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

ตารางข้างต้นวิเคราะห์การวดัมลูค่ายตุิธรรมที่เกิดขึน้ประจ าส าหรับสินทรัพย์ทางการเงิน  การวดัมลูค่ายตุิธรรม
เหลา่นีถ้กูจดัประเภทอยูใ่นระดบัท่ีตา่งกนัของล าดบัชัน้มลูคา่ยตุิธรรมตามข้อมลูที่ใช้ในการประเมินมลูคา่ นิยาม
ของระดบัตา่งๆ มีดงันี ้

 ข้อมลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขาย (ไมต้่องปรับปรุง) ในตลาดทีม่ีสภาพคลอ่งส าหรับสนิทรัพย์หรือหนีส้นิ
อยา่งเดยีวกนั ซึง่บริษัทสามารถเข้าถึงตลาดนัน้ ณ วนัท่ีวดัมลูคา่ 

 ข้อมลูระดบั 2  เป็นข้อมลูอื่นท่ีสงัเกตได้ไมว่า่โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมส าหรับสนิทรัพย์นัน้หรือหนีส้นินัน้
นอกเหนือจากราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นข้อมลูระดบั 1 



 

 

 ข้อมลูระดบั 3  เป็นข้อมลูที่ไมส่ามารถสงัเกตได้ส าหรับสนิทรัพย์นัน้หรือหนีส้นินัน้ 

มูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส าหรับหน่วยลงทุนที่ซือ้ขายนอกตลาดหลกัทรัพย์ อ้างอิงราคาจากบริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุ 

บริษัทก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคมุเก่ียวกับการวดัมูลค่ายตุิธรรม  กรอบแนวคิดนีร้วมถึงกลุม่ผู้ประเมิน
มูลค่าซึ่งรายงานโดยตรงต่อผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงิน และมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่า
ยตุิธรรมที่มีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมลูคา่ยตุิธรรมระดบั 3  

มลูค่ายตุิธรรมของเงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน มีมลูค่าที่ใกล้เคียงกบัมลูค่าที่บนัทึกในบญัชีเนื่องจากมี
ก าหนดการจ่ายช าระในระยะเวลาอนัสัน้ 

มูลค่ายุติธรรมของหนีส้ินตามสญัญาเช่าการเงิน มีมูลค่าที่ใกล้เคียงกับมูลค่าที่บนัทึกในบญัชีเนื่องจากอตัรา
ดอกเบีย้ของหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินดงักลา่วใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด  

31 ภำระผูกพันกับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 หมายเหต ุ 2559  2558 

  (พนับาท) 
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน     
อาคารและสิง่ปลกูสร้างอื่น  520  64,287 
เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  2,813  151,432 
รวม  3,333  215,719 

 

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้     
ภายในหนึง่ปี  3,368  3,283 
หลงัจากหนึง่ปีแตไ่มเ่กินห้าปี  5,800  7,231 
หลงัจากห้าปี  11,304  12,683 
รวม  20,472  23,197 

 

ภาระผูกพันอื่น ๆ     
หนงัสอืค า้ประกนัจากธนาคาร 10 2,522  38,116 
รวม  2,522  38,116 

บริษัทมีสญัญาเช่าด าเนินงานหลายฉบบัครอบคลมุถึงการเช่ายานพาหนะ ส านกังานและที่ดินโดยมีระยะเวลา
เช่าตา่ง ๆ กนัจนถึงปี 2560 ปี 2561 และปี 2573 ตามล าดบั  

สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

สญัญาซ้ือวตัถดิุบ พืชสวน พืชไร่ 

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

สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจําหน่ายสินคา้  

เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2553 บริษัทได้ท าสญัญาแต่งตัง้ผู้จัดจ าหน่ายสินค้ากับบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่ง โดย
บริษัทตกลงให้บริษัทต่างประเทศนัน้เป็นผู้จดัจ าหน่ายสินค้าให้กบับริษัทภายในเขตประเทศที่ก าหนดไว้ ภายใต้
เง่ือนไขของสญัญา บริษัทตกลงที่จะขายสนิค้าให้แก่ผู้จดัจ าหนา่ยสินค้าตามราคาที่บริษัทก าหนด สญัญาฉบบันีม้ี
ผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2553 และมีผลบงัคบัใช้เป็นเวลา 3 ปี นบัจากวนัที่เร่ิมต้นสญัญาและตอ่อายโุดย
อตัโนมตัิเป็นเวลา 1 ปีตามเง่ือนไขและข้อตกลงสญัญาเดิม หากไม่มีฝ่ายใดแจ้งการขอเลิกสญัญาดงักล่าวเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหนึง่ให้ทราบลว่งหน้าเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 6 เดือนก่อนวนัสิน้สดุสญัญา 

สญัญาแต่งตัง้ตวัแทน 

บริษัทมีสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนกบับริษัทในต่างประเทศต่างๆ หลายแห่ง ให้เป็นตวัแทนของบริษัทในการติดต่อ
และประสานงานรวมถึงแผนการโฆษณาและส่งเสริมการขาย และการให้บริการสนบัสนุนต่างๆ แก่ลกูค้าของ
บริษัท  เพื่อรักษาระดบัการสัง่ซือ้ของลกูค้ารายเดิมและเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้กบัทางบริษัท ภายใต้
เง่ือนไขของสญัญา บริษัทตกลงที่จะจ่ายค่าบริการดงักล่าวตามอัตราที่ก าหนดในสญัญา สญัญาหลายฉบบั
เหล่านีม้ีผลบงัคบัใช้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และต่ออายุโดยอัตโนมตัิเป็นเวลา 1 ปีตามเง่ือนไขและข้อตกลง
สญัญาเดิม และสามารถบอกเลิกสญัญาตามข้อตกลงของทัง้สองฝ่ายหรือโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ด้วยการแจ้งการ
ขอยกเลิกสญัญาดงักล่าวเป็นลายลกัษณ์อกัษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ถึง       
3 เดือน 

สญัญาการจดัหาไอน้ํา   

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

สญัญาซ้ือขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลว 

เมื่อวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2559 บริษัทได้ท าสญัญาซือ้ขายผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลว (LPG) กบับริษัทในประเทศ
ไทยแห่งหนึ่ง ภายใต้เง่ือนไขของสญัญา บริษัทตกลงที่จะซือ้ผลิตภณัฑ์ปิโตรเลียมเหลวตามปริมาณและราคาที่
ระบไุว้ในสญัญา สญัญาฉบบัดงักลา่วมีผลบงัคบัใช้เป็นระยะเวลา 2 ปี นบัแต่วนัที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวนัท่ี 31 
มีนาคม 2561 ทัง้นี ้คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายมีสิทธิที่จะบอกเลิกสญัญาก่อนครบก าหนดเมื่อมีเหตุผลสมควร โดย
จะต้องแจ้งให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหน้าเป็นลายลกัษณ์ไมน้่อยกวา่ 90 วนั 



 

 

32 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำที่รำยงำน 

ณ วนัที่ 12 มกราคม 2560 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทนุช าระแล้วจ านวน 4,300 บาท ซึ่งเกิดจากการใช้สิทธิของ
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (XO-W1) จ านวน 8,600 หน่วย และแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจ านวน 8,600 หุ้น โดยมีมลู
คา่ที่ตราไว้หุ้นละ 0.5 บาท  

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2560 คณะกรรมการมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 28.1 ล้านบาท 

33 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ยงัไม่ได้ใช้   

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมห่ลายฉบบัได้มีการประกาศและยงัไมม่ีผลบงัคบัใช้และ
ไม่ได้น ามาใช้ในการจัดท างบการเงินนี ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านีอ้าจ
เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัท และถือปฏิบตัิกบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2560 บริษัทไมม่ีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหลา่นีม้าใช้ก่อนวนัถือปฏิบตัิ 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2559) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2559) สนิค้าคงเหลอื 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2559) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2559) นโยบายการบญัชี การเปลีย่นแปลงประมาณการทาง

บญัชีและข้อผิดพลาด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2559) เหตกุารณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2559) ภาษีเงินได้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2559) ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2559) สญัญาเชา่ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2559) รายได้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2559) ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงของอตัราแลกเปลีย่น

เงินตราตา่งประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2559) ต้นทนุการกู้ยืม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2559) การเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้อง

กนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 2559) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออก

จากงาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2559) ก าไรตอ่หุ้น 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2559) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2559) การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2559) ประมาณการหนีส้นิ หนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้ และสนิทรัพย์ที่

อาจเกิดขึน้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2559) สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  
(ปรับปรุง 2559) 

การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8  
(ปรับปรุง 2559)  

สว่นงานด าเนินงาน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  
(ปรับปรุง 2559) 

การวดัมลูคา่ยตุิธรรม 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15  
(ปรับปรุง  2559) 

สญัญาเชา่ด าเนินงาน-สิง่จงูใจทีใ่ห้แก่ผู้ เช่า 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27  
(ปรับปรุง  2559) 

การประเมินเนือ้หาสญัญาเช่าทีท่ าขึน้ตามรูปแบบ
กฎหมาย 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 
 (ปรับปรุง  2559) 

สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน-ต้นทนุเว็บไซต์ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 
(ปรับปรุง 2559) 

การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วยสญัญาเชา่หรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 10 
(ปรับปรุง 2559) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 14 
(ปรับปรุง 2559) 

ข้อจ ากดัสนิทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อก าหนด
เงินทนุขัน้ต า่และปฏิสมัพนัธ์ของรายการเหลา่นี ้ส าหรับ
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2559) เร่ือง 
ผลประโยชน์ของพนกังาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2559) 

สญัญาส าหรับการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย์ 

บริษัทได้ประเมินในเบือ้งต้นถงึผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ตอ่งบการเงินของบริษัท จากการถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหมเ่หลา่นี ้ ซึง่คาดวา่ไมม่ผีลกระทบที่มีสาระส าคญัตอ่งบการเงินในงวดที่ถือ
ปฏิบตัิ 
 



 

 

“ ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทท่ีออกหลักทรัพย์เพิ่มเตมิได้จำก 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำ ปี (แบบ 56 - 1) ของบริษัทท่ีแสดงไว้ใน 

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