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เรยีน  ทา่นผูถื้อหุน้ 
ปี 2562 เป็นปีที่บริษัทใหค้วามส าคญักบัการบริหารการผลิต โดยปรบัก าลงัการผลิตของแต่ละกลุ่มสินคา้ใหส้อดคลอ้งกบั
แผนการตลาดและความตอ้งการของผูบ้ริโภค อาทิเช่น การเพิ่มสายการผลิตกลุ่มผลิตภณัฑซ์อสปรุงรสและน า้จิม้ต่างๆ ที่
โรงงานที่จงัหวดัระยอง สง่ผลใหบ้ริษัทมีก าลงัการผลิตซอสปรุงรสและน า้จิม้ต่างๆ ที่โรงงานดงักลา่ว รวม 16,928 ตนัต่อปี 
การปิดสายการผลติกลุม่ผลติภณัฑเ์ครือ่งดื่มจากผกัและผลไม ้ที่โรงงานท่ีจงัหวดัชลบรุ ีรวมทัง้การยา้ยฐานการผลติพรกิดอง
ไปจงัหวดัสโุขทยั เพื่อควบคมุคณุภาพและมาตรฐานของวตัถดุิบ ท าใหต้ราสินคา้ของบริษัทเป็นที่ยอมรบัและสามารถสรา้ง
ความเช่ือมั่นในมาตรฐานสินคา้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้บริษัทยงัมุ่งเนน้การพฒันาระบบบริหารต้นทนุใหม้ีประสิทธิภาพ 
ระบบการจดัซือ้ที่สามารถสรรหาวตัถดุิบที่ประหยดัต่อหน่วย การพฒันาบคุลากรและระบบการบริหารจดัการที่ครอบคลมุ
และสง่เสริมใหบ้ริษัทสามารถเติบโตไดอ้ย่างยั่งยืน โดยต่อไปในปี 2563 บริษัทยงัมีเป้าหมายมุ่งขยายตลาดสินคา้ประเภท
อื่นๆ ควบคู่กับผลิตภณัฑก์ลุ่มซอสปรุงรสและน า้จิม้ต่างๆ ไปยงักลุ่มลกูคา้เดิมและขยายฐานลกูคา้ไปยงักลุ่มลกูคา้ใหม่ๆ 
รวมถึงการวิจัยและพฒันาเพื่อน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้และวตัถุดิบ เพื่อใหผ้ลิตสินคา้ที่ได้
มาตรฐานและมีประสทิธิภาพสงุสดุ และการท าตลาดและประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัสนิคา้และตราสนิคา้ของบรษัิทผา่นช่องทาง
การตลาดออนไลน ์(Digital Marketing) เพื่อใหผ้ลก าไรเติบโตในระยะยาว 
ในดา้นผลประกอบการของปี 2562 บริษัทมีรายไดจ้ากการขายสินคา้ เท่ากบั 990.72 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 13.47 เมื่อเทียบ
กบัปีที่ผ่านมา บริษัทมีก าไรสทุธิเท่ากับ 121.99 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 45.02 เมื่อเทียบกบัปีที่ผ่านมา เนื่องจากเศรษฐกิจใน
ทวีปยุโรปชะลอตัว ส่งผลใหย้อดขายและอัตราการใช้ก าลงัการผลิตของบริษัทลดลง ประกอบกับค่าใช้จ่ายจากการปิด
สายการผลิตกลุ่มผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่มจากผกัและผลไม ้และค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังานที่เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามในปี 2562 
บริษัทไดเ้ปิดตลาดใหม่นอกเหนือจากทวีปยุโรป เช่น ประเทศออสเตรเลีย ดงันัน้ จากความสามารถในการขยายตลาด การ
บริหารตน้ทนุการผลิต การบริหารกระบวนการจดัซือ้อยา่งมีประสิทธิภาพ และการเพิ่มก าลงัการผลิตในปี 2562 จะเป็นปัจจยั
หนนุใหบ้ริษัทมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เกิดการประหยดัตอ่หน่วย (Economy of Scale) ซึ่งเป็นปัจจยัหนนุตอ่
ศกัยภาพในการแขง่ขนัและการด าเนินธุรกิจในอนาคต 
บรษัิทยงัคงมุง่เนน้ที่จะพฒันาศกัยภาพในดา้นตา่งๆ อยา่งตอ่เนื่อง รวมทัง้ความรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี สิ่งแวดลอ้ม ชมุชน
และสงัคมสว่นรวม ในปี 2562 บริษัทไดเ้ขา้รว่มและจดัท าโครงการตา่งๆ ไดแ้ก่ กิจกรรมปลกูป่าเฉลิมพระเกียรติ “พระบรมราช
ชนนีพนัปีหลวง” และวนัแม่แห่งชาติ  กิจกรรมปล่อยพนัธุ์สตัวน์  า้เฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยู่หวั”     
การบริจาคผลิตภณัฑใ์หก้ับ มูลนิธิ สโกลาร ์ออฟ ซสัทีแนนซ ์(Scholars of Sustenance) โครงการสานฝันปีบทอง ช่อที่ 26 
“สานฝันปีบทอง รกันอ้งพรอ้มแบ่งปัน”  กิจกรรมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “Better Me เพื่อชีวิตที่ดีของผูห้ญิงที่ขาด
โอกาสทางการศกึษา เฟส2” และกิจกรรมมอบทนุการศกึษาแก่บตุรพนกังานท่ีมีผลการเรยีนดี  
ในนามของบริษัท ผมขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุท่าน พนัธมิตรทางการคา้และผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ที่ใหก้ารสนบัสนนุบรษัิทมาโดย
ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนกังานและผูบ้ริหารทกุท่านที่รว่มมือรว่มใจกนัปฎิบตัิหนา้ที่อย่างเต็มความสามารถ จนท าใหก้าร
ด าเนินงานของบริษัทประสบความส าเร็จอยา่งตอ่เนื่อง บริษัทขอยืนยนัวา่จะด าเนินธุรกิจและบรหิารงานตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี เพื่อความแข็งแกรง่และการเติบโตอยา่งยั่งยืนตอ่ไป 

 
 

นายบรรพต  หงษ์ทอง 
 

นายวฒันา  จนัทรชั 
ประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบรหิาร 

สำรจำกประธำนกรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริหำร 
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ล้ำนบำท 
 

ล้ำนบำท 
 

ล้ำนบำท   
2560 

 
2561 

 
2562 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
      

สนิทรพัยร์วม                            
 

749.61 
 

991.58 
 

933.73 

หนีส้นิรวม                            
 

181.59 
 

266.27 
 

132.93 

สว่นของผูถื้อหุน้                       
 

568.02 
 

725.31 
 

800.80 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ   
    

 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้   945.04   1,144.99   990.72 

ตน้ทนุขายสนิคา้   666.73   710.93   639.27 

ก าไรขัน้ตน้   278.31   434.06   351.45 

ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย   70.95   75.20   78.14 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร   144.64   125.35   157.56 

ก าไรจากการด าเนินงาน   64.97   237.44   124.30 

ก าไรสทุธิ   59.03   221.90   121.99 

หุ้นหรือข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสำมัญ            

ก าไรตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้)   0.17   0.63   0.30 

มลูคา่ตามบญัชีตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้)   1.61   2.05   1.89 

เงินปันผลตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้)   0.08   0.87   0.16  

อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผล % 0.48   1.46   0.54  

อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ            

อตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการขาย % 7.61   21.16   -13.47 

อตัราก าไรขัน้ตน้ % 29.45   37.91   35.47 

อตัราก าไรจากการด าเนินงาน % 6.87   20.74   12.55 

อตัราก าไรสทุธิ % 6.23   19.31   12.21 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ % 8.17   25.49   12.67 

อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  % 10.75   34.31   15.99 

อตัราหนีส้นิตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ % 0.32   0.37   0.17 
 

 ข้อมูลส ำคัญทำงกำรเงนิ 
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บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผูผ้ลิต จดัหา และจ าหน่ายผลิตภณัฑป์รุงรสอาหาร ผลิตภณัฑอ์าหารพรอ้มปรุง  อาหาร

ส าเร็จรูปพรอ้มบริโภค อาหารกึ่งส  าเร็จรูป อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องดื่ม 
รสผลไมแ้ละน า้ผกัผลไม ้พืชผกัและผลไมแ้ช่แข็ง ผกัและผลไมท้ี่ถนอมสภาพแลว้ รวมถึงสิง่ปรุงแตง่อาหารจากพืชและผกัเพือ่
การส่งออกเป็นหลกั ในลกัษณะของการขายขาดใหก้บักลุม่ลกูคา้ที่ซือ้สินคา้จากบริษัทโดยตรง ซึ่งไดแ้ก่  ผูน้  าเขา้และผูจ้ดั
จ าหนา่ยในประเทศตา่งๆ นอกจากนี ้บรษัิทยงัไดม้ีการพฒันาผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มจากผกัและผลไม ้รวมถึงผลติภณัฑอ์าหาร
ส าเรจ็รูปพรอ้มรบัประทานตา่งๆ เพื่อใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการและสรา้งความพงึพอใจสงูสดุทางดา้นรสชาติใหแ้ก่
ผูบ้ริโภคดว้ยผลิตภณัฑท์ี่หลากหลาย ครอบคลมุ และมีคณุภาพมาตรฐานผลิตภณัฑร์ะดบัสากลภายใตต้ราสินคา้ EXOTIC 
FOOD  THAI PRIDE  FLYING GOOSE และ COCO LOTO เป็นตน้ 

ลักษณะผลิตภัณฑข์องบริษัท  

1.  กลุ่มผลิตภณัฑซ์อสปรุงรสและน ้ำจิม้ต่ำงๆ นบัเป็นกลุม่ผลติภณัฑห์ลกัของบรษัิท โดยบรษัิทมีการจ าหนา่ยสนิคา้ใน
กลุม่นี ้คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 79.43 และรอ้ยละ 80.50 ของรายไดจ้ากการขายรวมของบริษัทในปี 2561 และปี 2562 
ตามล าดบั ผลิตภณัฑใ์นกลุม่ซอสปรุงรสและน า้จิม้นี ้นอกจากจะใชร้บัประทานรว่มกบัอาหารที่ท  าเสร็จ เพื่อใหอ้าหาร 
มีรสชาติดียิ่งขึน้แลว้ ยงัสามารถดดัแปลงใชเ้ป็นเครือ่งปรุงรสในการประกอบอาหารเพื่อใหไ้ดร้สชาติตามที่ตอ้งการ หรอื
เพิ่มรสชาติของอาหารไดอ้ีกดว้ย เช่น ใสใ่นแซนวิช ทาบนขนมปัง คลกุเคลา้กบัผกัและผลไม ้เป็นตน้ โดยผลิตภณัฑใ์น
กลุม่ซอสปรุงรสและน า้จิม้นี ้มีการบรรจใุนขวดแกว้ ขวดพลาสติกชนิด PET และซอง POUCH โดยบรษัิทเป็นผูผ้ลิตไทย
รายแรกๆ ที่น  าขวดพลาสติกมาบรรจุซอสเพื่อสง่ออก ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ผูบ้ริโภค เพียงแค่บิด บีบ แลว้เทซอส 
ลงบนอาหารที่ตอ้งการ สินคา้หลกัในกลุ่มผลิตภัณฑน์ี ้ ไดแ้ก่ น า้จิม้ไก่ ซอสพริก น า้จิม้สะเต๊ะ น า้จิม้บ๊วย น า้จิม้สกีุ ้ 
น า้สลดั ซอสถั่วเหลือง ซอสเปรีย้วหวาน และซอสรสผลไมต้่างๆ บริษัทเป็นผูผ้ลิตและจ าหน่ายภายใตต้ราสินคา้ของ
บรษัิทเองเป็นสว่นใหญ่ ซึง่ไดแ้ก่ EXOTIC FOOD  THAI PRIDE และ FLYING GOOSE   

 

 

 

 
 

ตวัอยา่งผลติภณัฑซ์อสปรุงรสและนํา้จิม้ต่างๆ 

2.  กลุ่มผลิตภณัฑเ์คร่ืองปรุงแกงและเคร่ืองประกอบอำหำร ไดแ้ก่ กะทิ พริกแกง เครื่องปรุงแกงตา่งๆ เช่น เครื่องปรุง
แกงแดง เครื่องปรุงแกงเขียว และเครื่องปรุงส าเร็จรูปต่างๆ เช่น เครื่องปรุงตม้ย าไทยและน า้มะขามเปียก เป็นตน้ 
ผลิตภณัฑใ์นกลุม่นีใ้ชใ้นขัน้ตอนการท าอาหาร โดยเหมาะส าหรบักลุม่ผูบ้ริโภคที่ตอ้งการประกอบอาหาร แต่ไม่ตอ้งการ
เตรยีมเครือ่งประกอบอาหารตา่งๆ ดว้ยตนเองซึง่มีความยุง่ยากและเสยีเวลา ผูบ้รโิภคสามารถใชผ้ลติภณัฑเ์ครือ่งปรุงแกง

ภำพรวมกำรประกอบธุรกจิ 
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ของบริษัทเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารไดเ้ลย เพื่อลดขั้นตอนการท าอาหารและควบคุมรสชาติของอาหาร 
ใหเ้ป็นไปตามสตูรมาตรฐานได ้ทัง้นี ้บริษัทมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ครื่องปรุงแกงและเครื่องประกอบอาหารคิดเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 11.02 และรอ้ยละ 10.04 ของรายไดจ้ากการขายรวมของบรษัิทในปี 2561 และ ปี 2562 ตามล าดบั สนิคา้
ในกลุม่ผลิตภณัฑเ์ครือ่งปรุงแกงและเครื่องประกอบอาหารนี ้บริษัทมีทัง้การผลิตดว้ยตนเองและจดัหาจากผูผ้ลติรายอื่น 
โดยสนิคา้ในกลุม่เครือ่งแกงที่บรษัิทผลตินัน้ จะจ าหนา่ยภายใตต้ราสนิคา้ EXOTIC FOOD  THAI PRIDE และ FLYING 
GOOSE 

 

 

 

 

ตวัอยา่งผลติภณัฑเ์ครือ่งปรุงแกงและเครือ่งประกอบอาหาร 

3.  กลุ่มผลิตภัณฑเ์คร่ืองดื่มจำกผักและผลไม้ ไดแ้ก่ น า้มะพรา้วและน า้มะพรา้วผสมเนือ้ ภายใตต้ราสินคา้ COCO 
LOTO ของบริษัท สว่นน า้โกจิเบอรี่ น า้มะพรา้ว น า้ว่านหางจระเข ้และน า้ผลไมต้่างๆ ภายใตต้ราสินคา้ EXOTIC FOOD 
และ THAI PRIDE ของบริษัท โดยสินคา้ในกลุ่มนีบ้ริษัทจะเป็นผูด้  าเนินการผลิตเองเป็นหลกั และมีการรบัผลิตภายใต ้
ตราสินคา้ของลกูคา้ดว้ย ทัง้นี ้บริษัทมีการจ าหน่ายผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่มจากผกัและผลไมค้ิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 1.48 
และรอ้ยละ 0.72 ของรายไดจ้ากการขายรวมของบรษัิทในปี 2561 และปี 2562 ตามล าดบั  

 
 
 
 
 

 

ตวัอยา่งผลติภณัฑเ์ครือ่งดืม่จากผกัและผลไม ้

4.  กลุ่มผลิตภัณฑอ์ำหำรส ำเร็จรูปพร้อมรับประทำน ไดแ้ก่ แกงบรรจุกระป๋องพรอ้มรบัประทาน เช่น ตม้ย า แกงแดง  
แกงเขียวหวาน แกงกะหรี ่แกงมสัมั่น และอาหารปรุงส าเรจ็พรอ้มรบัประทานตา่งๆ เช่น ขา้วแกงเขียวหวาน และก๋วยเตี๋ยว
ผดัไทย เป็นตน้ สินคา้ในกลุม่นีน้บัเป็นการต่อยอดในการพฒันาผลิตภณัฑข์องบริษัทใหค้รบวงจรของการรบัประทาน
อาหารของผูบ้ริโภคใหค้รบถ้วนยิ่งขึน้ โดยอาศัยความรูค้วามช านาญของบริษัทในดา้นเครื่องประกอบอาหารและ
เครื่องปรุงรสน ามาพัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑอ์าหารส าเร็จรูปพรอ้มรบัประทาน ซึ่งเหมาะส าหรบัผูบ้ริโภคที่ตอ้งการ
รบัประทานอาหารรสชาติดีแบบเดียวกนักบัที่ใชผ้ลติภณัฑป์รุงรสของบรษัิท แตม่ีเวลาประกอบอาหารจ ากดั ทัง้นี ้บรษัิทมี
การจ าหน่ายผลิตภณัฑอ์าหารส าเร็จรูปพรอ้มรบัประทานคิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 1.58 และรอ้ยละ 1.15 ของรายไดจ้าก



 
 

 

 

การขายรวมของบรษัิทในปี 2561 และปี 2562 ตามล าดบั ส าหรบัผลิตภณัฑอ์าหารส าเร็จรูปพรอ้มรบัประทานนี ้บริษัท
เป็นผูผ้ลติและจ าหนา่ยเองทัง้หมดภายใตต้ราสนิคา้ EXOTIC FOOD 

 
 
 
 

 

ตวัอยา่งผลติภณัฑอ์าหารสาํเรจ็รูปพรอ้มรบัประทาน 

5.  กลุ่มผลิตภัณฑอ์ำหำรกึ่งส ำเร็จรูปและอำหำรส ำเร็จรูปอื่นๆ ไดแ้ก่ สินคา้ในน า้มนัและน า้เกลือ ผักและผลไม้
กระป๋อง ผลิตภณัฑจ์ากขา้ว ของแหง้และของดองต่างๆ เป็นตน้ ส าหรบัสินคา้ในกลุ่มนีบ้ริษัทมีการจัดหาทัง้จากการ  
ซือ้มาขายไปและการผลติเอง บรษัิทมีการจ าหนา่ยผลิตภณัฑก์ึ่งส  าเรจ็รูปและอาหารส าเรจ็รูปอื่นๆ คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 
6.15 และรอ้ยละ 6.73 ของรายไดจ้ากการขายรวมของบรษัิทในปี 2561 และปี 2562 ตามล าดบั 

 
 
 
 
 

ตวัอยา่งผลติภณัฑอ์าหารกึ่งสาํเรจ็รูป 
 
กำรได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจหรือกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

1. สทิธิประโยชนท์ี่ไดร้บั  

 บริษัทได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ส าหรับโรงงานแห่งที่ 2 ที่นิคมอุตสาหกรรม 
อมตะซิตี ้จงัหวดัระยอง ในกิจการผลติเครือ่งดื่มจากพืชผกัผลไมบ้รรจภุาชนะผนกึ สิง่ปรุงแตง่อาหาร และอาหารพรอ้ม
รบัประทาน ประเภท 1.11 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใชเ้ทคโนโลยีที่ทนัสมยั (ยกเวน้การ
ผลิตน า้ดื่ม และไอศกรีม) ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่ 59-1167-0-00-3-0 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 และ 
ในกิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งอาหาร ประเภท 1.17 กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร (Food 
Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามบัตรส่งเสริมการลงทุนเลขที่  
62-0502-1-00-1-0 ลงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2562 ซึง่สทิธิและประโยชนท์ี่ส  าคญั มีดงันี ้
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สิทธิประโยชน ์ บัตรส่งเสริมกำรลงทุน
เลขที่ 59-1167-0-00-3-0 

บัตรส่งเสริมกำรลงทุน
เลขที่ 62-0502-1-00-1-0 

1. ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล  

1.1. ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัก าไรสทุธิที่
ไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัส่งเสริมรวมกันไม่
เกินรอ้ยละ 100 ของเงินลงทนุ ไมร่วมคา่ที่ดินและทนุ
หมนุเวียน  

 

 

 

1.2. ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคลส าหรบัก าไรสทุธิที่
ไดจ้ากการประกอบกิจการที่ไดร้บัสง่เสรมิ 

 

 

รายไดท้ี่ตอ้งน ามาค านวณก าไรสทุธิที่ไดจ้ากการประกอบ
กิจการใหร้วมถึงรายไดจ้ากการจ าหน่ายผลพลอยได ้ไดแ้ก่ 
เศษหรอืของเสยีจากกระบวนการผลติ  

 

ส าหรบัผลติภณัฑ ์
เครือ่งดื่มจากพชืผกัผลไม้
บรรจภุาชนะผนกึและ 
สิง่ปรุงแตง่อาหาร 

เป็นเวลา 8 ปี ตัง้แต ่ 
11 ธนัวาคม 2559 ถงึ  

10 ธนัวาคม 2567 

ส าหรบัผลติภณัฑอ์าหาร
พรอ้มรบัประทาน 

เป็นเวลา 8 ปี นบัแตว่นัท่ี
เริม่มีรายได ้

 

ส าหรบัสิง่ปรุงแตง่อาหาร  

เป็นเวลา 6 ปี ตัง้แต ่ 
10 มีนาคม 2562 ถึง  

9 มีนาคม 2568 

 

2. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าส าหรับเครื่องจักรตามที่คณะ 
กรรมการสง่เสรมิการลงทนุพิจารณาอนมุตัิ  

ภายใน 13 มีนาคม 2562 ภายใน  

15 พฤศจิกายน 2564 

3. ไดร้บัยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการที่ไดร้บัการ
ส่งเสริมการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ 
ตลอดระยะเวลาที่บรษัิทไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบคุคล 

เป็นเวลา 8 ปี ตัง้แต ่ 
11 ธนัวาคม 2559 ถงึ  

10 ธนัวาคม 2567 

เป็นเวลา 6 ปี ตัง้แต ่
10 มีนาคม 2562 ถึง 

9 มีนาคม 2568 

4. ไดร้บัลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคลส าหรบัก าไรสุทธิที่ได้
จากการลงทุนในอัตรารอ้ยละ 50 ของอัตราปกติ โดยมี
ก าหนด 5 ปี นบัจากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลา 8 ปีที่ไดร้บั
การยกเวน้ภาษีเงินได ้

เป็นเวลา 5 ปี ตัง้แต ่ 
11 ธนัวาคม 2567 ถงึ  

10 ธนัวาคม 2572 

- 

5. ได้รับอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปา  
2 เทา่ของคา่ใชจ้่ายดงักลา่ว  

เป็นเวลา 10 ปี ตัง้แต ่ 
11 ธนัวาคม 2559 ถงึ  

10 ธนัวาคม 2569 

- 

6. ไดร้บัอนุญาตใหห้ักเงินลงทุนในการติดตัง้หรือก่อสรา้ง  
สิง่อ านวยความสะดวกรอ้ยละ 25 ของเงินลงทนุนอกเหนอื 
ไปจากการหกัคา่เสือ่มราคาตามปกติ 

ไดร้บั - 

  



 
 

 

 

ภำวะกำรตลำดและกำรแข่งขัน 

ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขันในปี 2562 

สินคา้หลกัของบริษัทซึ่งไดแ้ก่ ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรส น า้จิม้และเครื่องแกงส าเร็จรูปต่างๆ นบัเป็นสินคา้ในกลุม่  
“สิ่งปรุงรสอาหาร” ซึ่งเป็นสินคา้ในกลุ่มสินคา้อุตสาหกรรมการเกษตรตามการจัดกลุ่มประเภทสินคา้เพื่อการส่งออกของ
กระทรวงพาณิชย ์โดยมลูคา่การสง่ออกของสนิคา้ในกลุม่สิง่ปรุงรสอาหารเติบโตจาก 23,723 ลา้นบาท ในปี 2561            เป็น 
24,440 ลา้นบาท ในปี 2562 คิดเป็นการเติบโตรอ้ยละ 3.02 ทัง้นี ้ผลติภณัฑใ์นกลุม่ซอส (ประกอบดว้ยซอสพรกิ        ซอสถั่ว
เหลือง และซอสมะเขือเทศ) มีมลูค่าการสง่ออกเพิ่มขึน้จาก 4,081 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 4,280 ลา้นบาท            ในปี 
2562 หรือคิดเป็นรอ้ยละ 11.95 จากปี 2561 ในขณะที่ผลิตภณัฑใ์นกลุ่มเครื่องแกงส าเร็จรูปมีมลูค่าการส่งออกลดลงจาก 
2,333 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 2,159 ลา้นบาท ในปี 2562 หรอืลดลงคิดเป็นรอ้ยละ 7.43 

แนวโน้มอุตสำหกรรมในปี 2562 

ตลาดสง่ออกหลกัของสิง่ปรุงรสอาหาร 5 อนัดบัแรกของไทย คือ สหรฐัอเมรกิา ญ่ีปุ่ น ออสเตรเลยี ฟิลปิปินส ์และ
มาเลเซีย โดยปัจจัยหลกัที่ท  าใหอุ้ตสาหกรรมการส่งออกสิ่งปรุงรสอาหารของประเทศไทยมีการเติบโตนัน้ มาจากกระแส
ความนิยมบริโภคอาหารไทยในกลุ่มชาวต่างชาติ อนัเนื่องมาจากความโดดเด่นในดา้นรสชาติที่เป็นเอกลกัษณแ์ละการใช้
วตัถดุิบที่มีประโยชนต์่อสขุภาพของอาหารไทย ปริมาณวตัถดุิบมีเพียงพอและมีคณุภาพดี มีทกัษะความช านาญของผูผ้ลติ  
มีเทคโนโลยีที่ทนัสมยั และราคาแข่งขนัได ้ประกอบกับการที่อุตสาหกรรมนีเ้ป็นอุตสาหกรรมที่ไดร้บัการส่งเสริมจากทาง
ภาครฐั โดยไดม้ีการจดัท าแผนพฒันาอตุสาหกรรมอาหารแห่งชาติ 20 ปี ภายใตว้ิสยัทศัน ์"ประชารฐัรว่มใจประเทศไทยเป็น
ครวัของโลก" โดยมีเป้าหมายในการเป็นประเทศผูส้่งออกสินคา้อาหารติดอันดับ TOP 5 ในปี พ.ศ. 2579 โดยการเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการปรบัตัวและการแข่งขนัของผูป้ระกอบการอาหารไทย การจัดระบบการพัฒนาปัจจัยเอือ้ต่อการ
ขบัเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยเป็นครวัของโลก และการพฒันาตลาดอุตสาหกรรมอาหารอนาคต และช่องทางการคา้ 
ในเวทีสากลเพื่อใหผู้ป้ระกอบการมีโอกาสเพิ่มช่องทางการตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ ตลอดจนมีการเช่ือมโยงวตัถดุิบดว้ย
ห่วงโซ่อาหารโลก (Global Connect) ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ (1) World Food Expo (2) Window of Thai Food  
(3) National and Regional Food Festival และ (4) Virtual market เพื่อสรา้งช่องทางในการเขา้ถึงสินคา้ในระบบดิจิทลั 
และสรา้งการรบัรูถ้ึง Positioning ของอาหารไทยบนเวทีโลก  

การแขง่ขนัจากผูป้ระกอบการในประเทศ 

ผูบ้รหิารของบรษัิทประเมินวา่ ผูป้ระกอบการในประเทศสว่นใหญ่มกัมีการผลติสนิคา้ที่ไมห่ลากหลาย โดยมกัเนน้
ที่การผลิตสินคา้ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะและเป็นการผลิตสินคา้แบบมุ่งเนน้รสชาติดัง้เดิมของเครื่องปรุงรสไทย 
ในขณะที่สินคา้ของบริษัทนัน้ มุ่งเนน้ที่การสรา้งความหลากหลายทัง้ในดา้นของรสชาติและประเภทของผลิตภณัฑ ์และ
มุ่งเนน้การพฒันารสชาติที่เหมาะกบัชาวต่างชาติ ดงันัน้ จึงนบัไดว้่าไม่มีผูป้ระกอบการไทยรายใดที่มีการประกอบธุรกิจใน
ลกัษณะเดียวกบับรษัิทโดยตรง  

การแขง่ขนัจากผูป้ระกอบการในตา่งประเทศ 

คูแ่ขง่ที่ส  าคญัของบรษัิทในการจ าหนา่ยผลติภณัฑเ์ครื่องปรุงรสและเครือ่งประกอบอาหารจากตา่งประเทศ ไดแ้ก่ 
ผูป้ระกอบการจากประเทศสหรฐัอเมรกิา เวียดนาม สาธารณรฐัประชาชนจีน สงิคโปร ์และมาเลเซีย โดยเฉพาะผูป้ระกอบการ
จากประเทศสหรฐัอเมริกาซึ่งเป็นผูผ้ลิตซอสพริกและน า้จิม้ไก่รายใหญ่ภายใตต้ราสินคา้  “Huy Fong”  และผูป้ระกอบการ



19 

 

จากประเทศเวียดนามและสาธารณรฐัประชาชนจีน ซึ่งผลิตสินคา้ในกลุ่มซอสและน า้จิม้ภายใตต้ราสินคา้ “CHOLIMEX” 
“AMOY” “DIAMOND” และ “LEE KUM KEE” นัน้ นับเป็นคู่แข่งที่ส  าคัญของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทไดใ้ช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดโดยเนน้จดุเดน่ของการเป็นผูผ้ลติจากประเทศไทยซึง่เป็นตน้ก าเนิดของ “ซอสพรกิศรรีาชา” ประกอบกบัการพฒันา
ผลิตภัณฑอ์ย่างต่อเนื่องเพื่อน าเสนอรสชาติใหม่ๆ ท่ีหลากหลายและตอบสนองผูบ้ริโภคไดใ้นทุกระดบั ดว้ยจุดเด่นของ   
“One Stop Brand” สง่ผลใหบ้รษัิทเช่ือมั่นวา่ จะยงัคงสามารถรกัษาความสามารถในการแขง่ขนักบัคูแ่ขง่ส  าคญัจากประเทศ
สหรฐัอเมรกิาดงักลา่วไวไ้ด ้ในสว่นของคูแ่ขง่จากประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน ซึง่มีขอ้ไดเ้ปรยีบในดา้นตน้ทนุการผลตินัน้ 
ผูบ้รหิารของบรษัิทประเมินวา่ บรษัิทยงัคงมีขอ้ไดเ้ปรยีบในดา้นคณุภาพและความสม ่าเสมอของมาตรฐานในการผลติซึง่เป็น
ประเด็นส าคญัในกลุม่ประเทศลกูคา้หลกัของบรษัิท    



 
 

 

 

 

 

ควำมเส่ียงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปล่ียน 

บริษัทมีรายไดจ้ากการส่งออกในปี 2561 และ 2562 เท่ากับ 1,142.40 ลา้นบาท และ 986.99 ลา้นบาท หรือ      
คิดเป็นรอ้ยละ 99.77 และ 99.62 ของรายไดจ้ากการขายของบริษัทตามล าดบั โดยในการก าหนดราคาสินคา้กบัลูกคา้นัน้ 
บริษัทมีการก าหนดราคาสินคา้เป็นสกุลเงินยูโร สกุลเงินดอลลารส์หรฐั และสกุลเงินบาท คิดเป็นสดัส่วนประมาณรอ้ยละ 
6.20 20.36 และ 73.44 ของรายไดจ้ากการขายของบริษัทในปี 2562 ตามล าดบั ส าหรบัการสั่งซือ้วตัถุดิบนัน้ บริษัทมีการ
จ่ายช าระดว้ยสกุลเงินบาทเป็นหลัก และมีการน าเขา้บางสว่นซึ่งบริษัทมีการจ่ายช าระเป็นสกุลเงินดอลลารส์หรฐัเป็นหลกั 
ดงันัน้ บรษัิทจึงมีความเสีย่งจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นซึง่เกิดจากการขายสนิคา้เป็นสกลุเงินตา่งประเทศ โดยใน
กรณีที่อตัราแลกเปลี่ยนระหวา่งสกลุเงินบาทและสกุลเงินตา่งประเทศมีความผนัผวนมาก จะสง่ผลใหบ้รษัิทไดร้บัผลกระทบ
ต่อรายได้และอัตราก าไรของบริษัทเมื่อคิดเป็นสกุลเงินบาทหากบริษัทไม่สามารถปรับราคาขายสินค้าได้ตามการ
เปลี่ยนแปลงของคา่เงินบาทเมื่อเทียบกบัสกลุเงินตา่งประเทศ นอกจากนี ้การเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนดงักลา่ว ยงั
สง่ผลใหเ้กิดก าไรหรือขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนในกรณีที่อตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่ท  าการบนัทึกบญัชีซือ้หรือขายสินคา้
และวนัท่ีท าการรบัหรอืจ่ายช าระมีความแตกตา่งกนั  

ดงันัน้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยนดงักลา่ว ผูบ้ริหารของบริษัทจึงไดม้ีการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอตัราแลกเปลี่ยนอย่างใกลชิ้ดเพื่อประเมินสถานการณแ์ละแนวโนม้ของอตัราแลกเปลี่ยนสกลุ
เงินต่างๆ ในการก าหนดราคาขายสินคา้ เพื่อใหร้าคาขายสินคา้สะทอ้นกบัอตัราแลกเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลา และมีการลด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดว้ยการเปิดบัญชีเงินฝากสกุลเงินต่างประเทศ (Foreign Currency 
Deposit Account: FCD) นอกจากนี ้บริษัทไดม้ีการเจรจากับคู่คา้บางรายเพื่อขอก าหนดราคาขายสินคา้เป็นสกุลเงินบาท 
โดยในปี 2562 บรษัิทมีสดัสว่นการขายสนิคา้ในสกลุเงินบาทกวา่รอ้ยละ 73.44 ของรายไดจ้ากการขายสนิคา้ของบรษัิท 

ส าหรบัการขายสินคา้ในสว่นของสกลุเงินต่างประเทศที่ยงัคงมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น
นัน้ บริษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงโดยการท าสญัญาซือ้ขายเงินตราต่างประเทศลว่งหนา้ (Forward Contract) โดย
เมื่ออตัราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงรอ้ยละ 2 ถึงรอ้ยละ 5 จากอตัราแลกเปลี่ยนท่ีก าหนดไว ้ผูบ้ริหารจะพิจารณา 
ท าสญัญาซือ้เงินตราตา่งประเทศลว่งหนา้ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 ของมลูคา่ค าสั่งซือ้จากลกูคา้ และในกรณีที่อตัราแลกเปลี่ยน
มีการเปลี่ยนแปลงไปเกินกว่ารอ้ยละ 5 จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ ผู้บริหารจะพิจารณาท าสัญญาซือ้เงินตรา
ต่างประเทศล่วงหนา้ในสดัส่วนรอ้ยละ 100 ของมูลค่าค าสั่งซือ้จากลกูคา้ในช่วงเวลานัน้ๆ ซึ่งขึน้กับดลุยพินิจของผูบ้ริหาร
และเป็นไปตามนโยบายที่ไดร้บัอนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท โดยจะมีการสอบทานความเพียงพอของนโยบายการป้องกนั
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัททุกสิน้ปี ทัง้นี ้บริษัทไม่มีนโยบายในการเก็งก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
นโยบายการป้องกนัความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนดงักลา่ว ท าใหบ้ริษัทมีก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยนสทุธิ 0.92 ลา้นบาท  
ในปี 2562 แมว้า่คา่เงินบาทมีแนวโนม้แข็งคา่อยา่งตอ่เนื่อง 

ควำมเส่ียงจำกกำรจัดหำวัตถุดบิ 

วตัถดุิบหลกัที่ใชใ้นการผลิตสินคา้ของบริษัท ไดแ้ก่ สินคา้ในภาคเกษตรกรรมซึ่งปริมาณผลผลิตขึน้อยู่กบัสภาพ
ภูมิอากาศและฤดกูาล ส่งผลใหบ้ริษัทมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวตัถดุิบที่ใชใ้นการผลิต ซึ่งบริษัทไดท้ าการลดความ

ปัจจัยควำมเสี่ยง 
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เสี่ยงดงักล่าวโดยการประมาณการปริมาณวตัถุดิบที่จะตอ้งใชล้่วงหนา้ในระยะเวลา 1 ปี และพิจารณาจัดท าสญัญาการ
จดัหาวตัถดุิบกบัผูผ้ลติหรอืผูจ้ดัจ าหน่ายวตัถดุิบหลกัของบริษัทอนัไดแ้ก่ พริก และน า้ตาล ซึ่งมีมลูคา่การซือ้ในปี 2562 เป็น
สดัส่วนเท่ากับประมาณรอ้ยละ 48.72 ของมูลค่าการซือ้วตัถุดิบที่ใชใ้นการผลิตของบริษัท หรือเท่ากับรอ้ยละ 26.12 ของ
มลูคา่การซือ้วตัถดุิบและสนิคา้รวมของบรษัิท  

บริษัทมีการท าสญัญากบัผูจ้ดัหาวตัถดุิบหลกั และการกระจายการสั่งซือ้วตัถดุิบจากผูผ้ลิตหรือผูจ้ดัหาวตัถุดิบ
หลายราย ทัง้ที่เป็นผูป้ระกอบการรายใหญ่และรายยอ่ย เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูผ้ลิตและผูจ้ดัหาวตัถดุิบ
รายใดรายหนึง่ อยา่งไรก็ดี บรษัิทมีนโยบายการสั่งซือ้กบัผูผ้ลติและผูจ้ดัหาวตัถดุิบรายเดิมที่ยงัคงสามารถจดัหาวตัถดุิบที่ได้
คุณภาพตามมาตรฐานที่บริษัทก าหนดอย่างสม ่าเสมอเพื่อเป็นการสรา้งพนัธมิตรทางการคา้ และมีการวางแผนการจดัซือ้
รว่มกนัระหว่างผูผ้ลิตและผูจ้ดัหาวตัถดุิบกบับริษัท เพื่อใหม้ั่นใจว่าผูผ้ลิตและผูจ้ดัหาวตัถดุิบจะสามารถด าเนินการสง่มอบ
วตัถดุิบไดต้รงตามตอ้งการ 

ควำมเส่ียงจำกกำรผันผวนของรำคำวัตถุดบิหลัก 

น า้ตาลทรายและพริกนบัเป็นวตัถดุิบหลกัที่ส  าคญัของบรษัิทในการผลิตผลิตภณัฑเ์ครื่องปรุงอาหารซึง่เป็นสนิคา้
หลกัของบริษัท โดยราคาของพริกนัน้ขึน้อยูก่บัปริมาณผลผลิตในแต่ละช่วงฤดกูาล รวมถึงอปุสงคแ์ละอปุทานภายในตลาด 
สว่นน า้ตาลทรายนัน้ ราคาจ าหนา่ยน า้ตาลปัจจุบนัปรบัจากนโยบายการอดุหนนุราคาโดยภาครฐั เป็นการลอยตวัตามราคา
ตลาดโลก ตามค าสั่งที่ 1/2561 ของคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรบัการปรับ
โครงสรา้งอตุสาหกรรมออ้ยและน า้ตาล บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผนัผวนของราคาของพริกในแต่ละช่วงฤดกูาลและ  
น า้ตาลอา้งอิงราคาตลาดโลก ซึ่งอาจส่งผลกระทบที่มีนยัส าคญัต่อรายไดแ้ละอตัราก าไรของบริษัท หากบริษัทไม่สามารถ
ปรบัราคาขายสนิคา้ไดต้ามการปรบัตวัขึน้ของราคาวตัถดุิบดงักลา่ว  

เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากความผนัผวนดงักล่าว ในปี 2561 บริษัทท าสญัญาซือ้ขายน า้ตาลระยะยาวถึงปี 
2563 ในราคาและเง่ือนไขทางการคา้ที่สามารถบริหารตน้ทุนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีบ้ริษัทมีแผนการลดความ
เสี่ยงจากภาวะการขาดแคลนพริกในบางช่วงฤดกูาล โดยการเพิ่มสายการผลิตพริกดอง เพื่อน ามาใชเ้ป็นวตัถดุิบหลกัในการ
ผลติ อีกทัง้ยงัสามารถควบคมุคณุภาพพรกิใหค้งที่ในกระบวนการผลติ นอกจากนีบ้รษัิทยงัท าการวิจยัและพฒันาดา้นการลด
ตน้ทนุอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของราคาวตัถดุิบดงักลา่วในอนาคต 

ควำมเส่ียงจำกมำตรกำรและอุปสรรคทำงกำรค้ำจำกประเทศผู้น ำเข้ำ 

เนื่องจากกลุม่ลกูคา้หลกัของบริษัท ไดแ้ก่ กลุม่ประเทศยโุรปและสหรฐัอเมริกา ซึ่งเป็นกลุม่ประเทศที่มีระเบียบ
มาตรฐานที่สงูไม่ว่าจะทัง้ทางดา้นสาธารณสขุ คณุภาพ ความปลอดภยั กฎหมาย และสิ่งแวดลอ้ม ดงันัน้ บริษัทจึงมีความ
เสี่ยงที่จะถูกกีดกันทางการคา้จากมาตรการและอุปสรรคทางการคา้ที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff  Measures and Non-Tariff 
Barriers: NTMs) ของประเทศผูน้  าเขา้ดังกล่าว โดยเฉพาะที่เก่ียวขอ้งกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของสินคา้ เช่น 
กฎเกณฑเ์ก่ียวกบัสารที่ก่อใหเ้กิดภมูิแพ ้(Allergens) ยาฆ่าแมลง (Pesticide) การปนเป้ือน (Contaminant) และมาตรฐาน
ฉลากสนิคา้ (Labeling standard) เป็นตน้ 

บรษัิทมีการศกึษาขอ้มลูและติดตามการบงัคบัใชก้ฎระเบียบและมาตรการทางการคา้ของประเทศตา่งๆ ทัง้จากการ
ติดตามข่าวสารและการติดต่อหน่วยงานราชการ รวมถึงการรวบรวมขอ้มลูที่ไดร้บัจากผูป้ระกอบการซึ่งเป็นคู่คา้ของบริษัท 
โดยบริษัทไดม้ีการก าหนดผูร้บัผิดชอบในการรวบรวมขอ้มลูดงักลา่วไวอ้ย่างชดัเจน เพื่อท าหนา้ที่รวบรวมขอ้มลูและแจง้ตอ่



 
 

 

 

สว่นงานที่เก่ียวขอ้งต่างๆ ในบริษัท สง่ผลใหบ้ริษัทมีกระบวนการติดตามขอ้มลูไดอ้ย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อการพฒันา
คณุภาพสินคา้เพื่อใหส้อดคลอ้งต่อการบงัคบัใชก้ฎระเบียบหรือมาตรการต่างๆ โดยปัจจุบนับริษัทไดร้บัการรบัรองคณุภาพ
จาก 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 านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration 
Thailand) ซึ่งเป็นการรบัรองถึงคณุภาพ ความปลอดภยั และมาตรฐานการผลิตสินคา้ของบริษัทในระดบัสากล นอกจากนี ้
บริษัทยังไดก้ระจายความเสี่ยงโดยการสรา้งฐานลูกคา้ในหลายๆ ประเทศ  เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการบงัคบัใช้
กฎระเบียบหรอืมาตรการทางการคา้ในประเทศใดประเทศหนึง่ 

ควำมเส่ียงจำกกำรพึง่พงิลูกค้ำรำยใหญ่หรือน้อยรำย 

บริษัทมีการจ าหน่ายสู่ผูบ้ริโภคชาวต่างชาติโดยผ่านทางผูน้  าเขา้และผูจ้ัดจ าหน่ายต่างชาติในประเทศต่างๆ        
ซึง่น าเขา้สนิคา้เพื่อจ าหนา่ยทัง้ส่งและปลกีใหแ้ก่หา้งสรรพสนิคา้ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต และรา้นคา้ตา่งๆ รวมถึงการจ าหนา่ยสนิคา้
ผา่นทางเว็บไซตข์องตนใหแ้ก่ผูบ้รโิภคโดยตรง บรษัิทมีลกูคา้รายใหญ่ 3 ราย ซึง่เป็นผูน้  าเขา้และผูจ้ดัจ าหนา่ยสนิคา้รายใหญ่
ในทวีปยุโรป โดยบริษัทมีการจ าหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายใหญ่ทั้ง 3 รายนีค้ิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ 57.91              
ในปี 2561 และรอ้ยละ 51.56 ในปี 2562 ดงันัน้ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลกูคา้รายใหญ่ซึ่งเป็นผูจ้ดัจ าหน่ายใน
ทวีปยโุรปดงักลา่ว 

อย่างไรก็ดี ลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทเป็นลูกค้าประจ าที่มีการติดต่อซือ้ขายมาเป็นระยะเวลานาน และมี
ความสมัพนัธท์ี่ดีต่อกนัอยา่งตอ่เนื่อง ประกอบกบัการรกัษาคณุภาพมาตรฐานของสินคา้และการใหบ้ริการของบริษัท สง่ผล
ใหบ้รษัิทเช่ือมั่นวา่จะยงัคงไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้ประจ าของบรษัิทอยา่งตอ่เนื่องตอ่ไป นอกจากนี ้บรษัิทมีนโยบายใน
การลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลกูคา้รายใหญ่ โดยการไปออกงานแสดงสินคา้ในประเทศตา่งๆ อย่างตอ่เนื่อง เพื่อหาลกูคา้
รายใหม ่ซึง่นอกจากจะเป็นการกระจายฐานลกูคา้ของบรษัิทแลว้ ยงัเป็นการสรา้งโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมในการท่ีจะพฒันา
สนิคา้ใหมอ่ีกดว้ย 

ควำมเส่ียงจำกกำรพึง่พงิกำรจ ำหน่ำยสินค้ำไปยังประเทศในทวีปยุโรป 

บริษัทมีความเสี่ยงจากการจ าหน่ายสินคา้ใหแ้ก่ประเทศใดประเทศหนึ่งในสดัส่วนที่สงู  ในปี 2561 และปี 2562 
บรษัิทมีการจ าหนา่ยสนิคา้ไปยงัทวีปยโุรปเป็นหลกั คิดเป็นสดัสว่นประมาณรอ้ยละ 84.35 และรอ้ยละ 80.84 ของรายไดจ้าก
การขายตามล าดบั ซึ่งในกรณีที่ประเทศคู่คา้หลกัประสบปัญหาหรือมีนโยบายลดความสมัพนัธท์างการคา้ระหว่างประเทศ
กบัประเทศไทยลง ก็อาจสง่ผลใหบ้รษัิทไมส่ามารถสง่ออกสนิคา้ไปยงัประเทศดงักลา่วไดต้ามปกติ เพื่อลดความเสีย่งจากการ
จ าหน่ายสินคา้ไปยงัประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทวีปใดทวีปหนึ่งมากจนเกินไป บริษัทไดข้ยายฐานลกูคา้ไปยงักลุม่ประเทศ
อื่นๆ ดว้ยเช่นกนั อาทิ ประเทศในกลุม่ทวีปเอเชียตะวนัออก และทวีปออสเตรเลยีและโอเซียเนีย เป็นตน้  

อยา่งไรก็ดี เนื่องจากสนิคา้ของบรษัิทเป็นสนิคา้ในกลุม่อาหารซึง่นบัเป็นปัจจยั 4 ที่มีความจ าเป็นในชีวิตประจ าวนั 
อีกทัง้ยงัมีความหลากหลายและครอบคลมุไดท้กุความตอ้งการดา้นอาหารของลกูคา้ จึงสง่ผลใหส้ินคา้ของบริษัทอยูใ่นกลุม่
สนิคา้ที่ผูบ้รโิภคมีความตอ้งการซือ้ไดอ้ยา่งตอ่เนื่องถงึแมว้า่ประเทศคูค่า้จะประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจก็ตาม ส าหรบัความ
เสี่ยงจากนโยบายการคา้ระหว่างประเทศนัน้ ที่ผ่านมากลุ่มประเทศในทวีปยโุรปมีการกีดกนัทางการคา้จากมาตรการและ
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อปุสรรคทางการคา้ที่ไมใ่ช่ภาษี (Non-Tariff  Measures  and Non-Tariff  Barriers: NTMs) ซึง่บรษัิทก็ไดจ้ดัใหม้ีการติดตาม
ขอ้มลูอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อพฒันาคณุภาพสนิคา้ใหส้อดคลอ้งตอ่การบังคบัใชก้ฎระเบียบหรอืมาตรการตา่งๆ อยูแ่ลว้  

ควำมเส่ียงจำกกำรมีผู้ถอืหุ้นรำยใหญ่ทีม่ีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน 

กลุม่ผูถื้อหุน้รายใหญ่ คือ ครอบครวัจนัทรชั จะถือหุน้คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 62.20 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายได้
แลว้ทัง้หมดของบริษัท (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2563) และครอบครวัจนัทรชั ยงัเป็นผูบ้รหิารและกรรมการผูม้ีอ  านาจลงนามของบรษัิทดว้ย จึงท าใหก้ลุม่ผูถื้อหุน้ใหญ่
ดงักลา่วเป็นผูม้ีอ  านาจในการบรหิารจดัการและควบคมุคะแนนเสยีงในการลงมติที่ส  าคญัไดบ้างเรือ่ง เช่น การแตง่ตัง้กรรมการ 
หรอืการขอมติในเรือ่งอื่นที่ตอ้งใชเ้สยีงสว่นใหญ่ของที่ประชมุผูถื้อหุน้ ยกเวน้ในเรือ่งที่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบับรษัิทก าหนดให้
ตอ้งไดร้บัเสยีง 3 ใน 4 ของจ านวนหุน้ที่เขา้ประชมุและมีสทิธิออกเสยีง เช่น การเพิ่มทนุ และการลดทนุ เป็นตน้ ดงันัน้ ผูถื้อหุน้
รายอื่นท่ีเขา้รว่มประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดลุการบริหารของ 
ผูถื้อหุน้ใหญ่ได ้ 

อย่างไรก็ตาม ดว้ยโครงสรา้งการจดัการของบริษัท ประกอบดว้ยคณะกรรมการและคณะอนกุรรมการรวม 4 ชดุ 
ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแตล่ะ
คณะมีการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่อย่างชดัเจน ท าใหร้ะบบการท างานของบริษัทมีความเป็นมาตรฐาน และสามารถ
ตรวจสอบไดโ้ดยง่าย อีกทัง้โครงสรา้งคณะกรรมการของบรษัิทยงัประกอบดว้ยกรรมการอิสระเป็นจ านวน 6 ทา่น จากจ านวน
กรรมการรวมทัง้หมด 10 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านเป็นผูท้ี่มี
ความรูค้วามสามารถ ท าใหส้ามารถสอบทานการท างานของบริษัทใหม้ีความโปร่งใสไดด้ียิ่งขึน้ ตลอดจนสามารถถ่วงดลุ
อ านาจในการน าเสนอเรื่องต่างๆ ที่จะพิจารณาเขา้สูก่ารประชุมผูถื้อหุน้ไดใ้นระดบัหนึ่ง นอกจากนัน้แลว้ บริษัทมีระเบียบ
ปฏิบตัิกรณีที่มีการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกบักรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุในกิจการรวมทัง้บคุคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่มีอ านาจอนุมตัิในการท ารายการนัน้ๆ ท าใหส้ามารถลดทอนความเสี่ยงอนัอาจจะ
เกิดขึน้ไดอ้ีกดว้ย 
  



 
 

 

 

 
 

ทรัพยสิ์นถำวรหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีทรพัยส์นิถาวรหลกัที่ใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงันี ้ 

รำยกำร 
ลักษณะ 
กรรมสิทธ์ิ 

มูลค่ำสุทธิ 
(ล้ำนบำท) 

ภำระผูกพัน 

1.   ที่ดิน ซึง่ตัง้อยูท่ี่นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้     
 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง  

- โฉนดเลขที่ 18436 18440 18441  
พืน้ท่ี 12 ไร ่3 งาน 2.8 ตารางวา 

 
 

เจา้ของ 
 

 
 

35.82 
 

 
 
ที่ดินถกูจดจ านองเพื่อค า้ประกนัวงเงิน
กูย้ืมกบัสถาบนัการเงิน 

2.   อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร  
- ที่ตัง้อาคารโรงงานแหง่ที่ 1 :                              
นิคมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั                    
เขตอตุสาหกรรมสง่ออก แปลงหมายเลข           
1E-7 ที่ดินเนือ้ที่ 6 ไร ่3 งาน 61.93 ตารางวา        

- ที่ตัง้คลงัเก็บวตัถดุิบและดองพรกิ จ.สโุขทยั  
- ที่ตัง้คลงัเก็บวตัถดุิบและดองพรกิ จ.พิษณโุลก 
- ที่ตัง้ส  านงังานสาขา จ.กรุงเทพฯ 
- อาคารส านกังานและโรงงานแหง่ที่ 1 รวม 2 อาคาร 
- อาคารโรงงานแหง่ที่ 2          
                

     -  สว่นปรบัปรุงอาคาร คลงัเก็บวตัถดุิบและดองพรกิ 
  จ.สโุขทยั 

- สว่นปรบัปรุงอาคาร ส านกังานสาขา จ.กรุงเทพฯ 

 

เช่า 
 
 
 

เช่า 
เช่า 
เช่า 

เจา้ของ 
เจา้ของ 

 
เจา้ของ 

 
เจา้ของ 

 
- 
 
 
 

- 
- 
- 

10.17 
154.93 

 
0.86 

 
1.41 

 
สญัญาเชา่อาย ุ30 ปี  

 
 
 

สญัญาเชา่อาย ุ2 ปี 
สญัญาเชา่อาย ุ2 ปี 6 เดือน  
สญัญาเชา่อาย ุ3 ปี 

อาคารโรงงานทัง้ 2 แหง่ จ านวน 164.93 
ลา้นบาท ถกูจดจ านองเพื่อค า้ประกนั
วงเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงิน 
- ไมม่ี – 
 
- ไมม่ี - 

3.  เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์
- โรงงานแหง่ที่ 1 
- โรงงานแหง่ที่ 2 
- คลงัเก็บวตัถดุิบและดองพรกิ จ.สโุขทยั 

 
เจา้ของ 
เจา้ของ 
เจา้ของ 

 
26.37 
229.52 
7.78 

  
เครือ่งจกัรโรงงานแหง่ที่ 2 จ านวน 9.12 
ลา้นบาท ถกูจดจ านองเพื่อค า้ประกนั
วงเงินกูย้ืมกบัสถาบนัการเงิน  

4.  เครือ่งใชส้  านกังาน เจา้ของ 7.62 ภายใตส้ญัญาเชา่ซือ้  
จ านวน 0.13 ลา้นบาท 

5.  ยานพาหนะ เจา้ของ 24.68 ภายใตส้ญัญาเช่าซือ้  
จ านวน 14.90 ลา้นบาท 

6.   สนิทรพัยร์ะหวา่งก่อสรา้ง เจา้ของ 18.62 - ไมม่ี - 
รวม  517.78  

ทรัพยส์ินทีใ่ช้ในกำรประกอบธุรกจิ 
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บริษัทมีการท าประกนัภยัความเสี่ยงภยัทรพัยส์ิน (แบบระบภุยั) และประกนัธุรกิจหยดุชะงกั เพื่อคุม้ครองทรพัยส์นิ
ของบรษัิท ไดแ้ก่ สิง่ปลกูสรา้ง (ไมร่วมฐานราก) รวมตวัอาคารอื่นๆ เช่น ระบบไฟฟา้ และระบบปรบัอากาศ เป็นตน้ เฟอรน์ิเจอร ์
สต๊อกสนิคา้ เครือ่งจกัรและอปุกรณส์ว่นควบตา่งๆ ส าหรบัโรงงานแหง่ที่ 1 โดยมีทนุประกนัภยั 341.78 ลา้นบาท และส าหรบั
โรงงานแห่งที่ 2 มีทนุประกนัภยั 530.00 ลา้นบาท รวมเป็นทนุประกนัภยัทัง้สิน้ 871.78 ลา้นบาท ระยะเวลาเอาประกันภยั  
1 ปี เริ่มวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ถึงวนัท่ี 22 มีนาคม 2563 และเริ่มวนัท่ี 1 สิงหาคม 2562 ถึงวนัท่ี 1 สิงหาคม 2563 ตามล าดบั 
นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการท าประกันเพิ่มเติมส าหรบัโรงงานแห่งที่ 2 เพื่อประกันภยัความรบัผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ควบคุมน า้มันเชือ้เพลิง ซึ่งมีทุนประกัน 1.5 ลา้นบาท ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี เริ่มวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่  
6 ธนัวาคม 2563 และมีการท าประกนัอคัคีภยั ส  าหรบัโกดงัเก็บสนิคา้ ซึง่มีทนุประกนั 20.00 ลา้นบาท ระยะเวลาเอาประกนัภยั 
3 ปี เริม่วนัท่ี 5 กนัยายน 2561 ถึงวนัท่ี 5 กนัยายน 2564 

สัญญำทีส่ ำคัญ 

สัญญำเช่ำทีด่นิ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีสญัญาเช่าที่ดินท่ีใชใ้นการประกอบธุรกิจ ดงันี ้ 

คู่สัญญำ ระยะเวลำ รำยละเอียด 
การนิคม
อตุสาหกรรม 
แหง่ประเทศไทย  
 
 

30 ปี 
(15 มีนาคม 2543 

-  
14 มีนาคม 2573) 

 

ทรัพยส์ินที่เช่ำ  :  ที่ดินในเขตอตุสาหกรรมสง่ออกแหลมฉบงั แปลงหมายเลข 
1E-7 เนือ้ที่ประมาณ 6 ไร่ 3 งาน 61.93 ตารางวา ต าบล    
ทุ่งสขุลา อ าเภอศรีราชา จังหวดัชลบุรี เพื่อก่อสรา้งอาคาร
โรงงานและประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิต ผลิตภัณฑ์
ปรุงรสอาหาร ผลิตภณัฑอ์าหารพรอ้มปรุง อาหารส าเร็จรูป
พรอ้มบริโภค อาหารกึ่งส  าเร็จรูป อาหารในภาชนะบรรจุที่
ปิดสนิท เครือ่งดื่มรสผลไมแ้ละน า้ผกัผลไม ้พืชผกัและผลไม้
แช่แข็ง ผกัและผลไมท้ี่ถนอมสภาพแลว้ รวมถึงสิ่งปรุงแต่ง
อาหารจากพืชและผกั 

อัตรำค่ำเช่ำ  :  อัตราค่า เช่าปีแรกระหว่างวันที่  15 มีนาคม 2543 ถึง  
14 มีนาคม 2544 เท่ากับ 165,000 บาท/ปี/ไร่ หรือคิดเป็น 
1.14 ลา้นบาท/ปี โดยผูใ้หเ้ช่าปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงอัตรา 
คา่เช่าไดท้กุๆ ระยะสบิปี ในอตัราไมเ่กินรอ้ยละ 10 ของอตัรา
ค่าเช่าในขณะนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อัตราค่าเช่า
เทา่กบั 181,500 บาท/ปี/ไร ่หรอืคิดเป็น 1.25 ลา้นบาท/ปี  

  กำรต่อสัญญำ  : ในปีสดุทา้ยก่อนสญัญานีจ้ะสิน้สดุไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน หาก 
ผูเ้ช่าประสงคจ์ะเช่าที่ดินต่อไปอีก 20 ปี ผูเ้ช่าตอ้งแจง้ความ
ประสงคเ์ป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบ และผูใ้หเ้ช่า
จะพิจารณาใหเ้ช่าตอ่ไปตามอตัราคา่เช่าและเง่ือนไขที่ผูใ้หเ้ช่า
ไดป้ระกาศก าหนด  

เงือ่นไขอื่น  :  ในกรณีที่หยดุด าเนินงาน ผูเ้ช่าตอ้งแจง้ใหผู้ใ้หเ้ช่าทราบเป็น
หนังสือภายใน 3 เดือนนับแต่วันหยุดด าเนินงาน แต่การ
หยุดด าเนินงานเพื่อโอนกิจการหรือโอนสิทธิครอบครองใน
ที่ดินท่ีเช่า ตอ้งแจง้ใหผู้เ้ช่าทราบลว่งหนา้เป็นหนงัสอืไมน่อ้ย
กวา่ 30 วนัก่อนวนัโอน 



 
 

 

 

 สัญญำเช่ำทีด่นิพร้อมสิ่งปลูกสร้ำงส ำหรับคลังเก็บวัตถุดิบและดองพริก จังหวัดพิษณุโลก 

คู่สัญญำ ระยะเวลำ รำยละเอียด 

บคุคลธรรมดาที่ไมใ่ช่
เป็นบคุคลที่เก่ียวโยงกนั 
 
 

2 ปี 6 เดือน 
(2 ธนัวาคม 2562 

– 
2 กรกฎาคม 2565) 

ทรัพยส์ินที่เช่ำ  : สิ่งปลกูสรา้งประเภทโกดงั 2 หลงั พรอ้มพืน้ที่รวม 
15 ไร่ ตัง้อยู่ที่ ต  าบลทบัยายเชียง อ าเภอพรหม
พิราม จงัหวดัพิษณโุลก  

อัตรำค่ำเช่ำ  :  อตัราคงที่ตลอดสญัญาเช่า  
กำรต่อสัญญำ  :   ก่อนครบก าหนดสัญญา ผู้เช่าสามารถแจ้ง

ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั เพื่อพิจารณาเง่ือนไข
ในสญัญาใหมอ่ีกครัง้  

เงือ่นไขอื่นที่ส ำคัญ  :  ไมม่ี 
 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ  

บรษัิทไดจ้ดทะเบียนเครื่องหมายการคา้ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ โดยเครือ่งหมายการคา้ที่ส  าคญัต่อการประกอบธุรกิจ
ของบรษัิทและเป็นกรรมสทิธ์ิของบรษัิทมีดงันี ้ 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำที่จดทะเบยีนในประเทศ 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ประเภทสินค้ำทีส่ ำคัญ วันที่หมดอำยุ 

 
 

ซอสปรุงรส เครือ่งแกงส าเรจ็รูป น า้ผลไมส้  าเรจ็รูป ผลไมก้ระป๋อง  

ผกักระป๋อง กะทิส  าเรจ็รูป 

2571 

 
 

น า้ผลไมส้  าเรจ็รูป ผลไมก้ระป๋อง ผกักระป๋อง  
กะทิส  าเรจ็รูป 

2563 

 
 

ซอสปรุงรส เครือ่งแกงส าเรจ็รูป น า้ผลไมส้  าเรจ็รูป ผลไมก้ระป๋อง  

ผกักระป๋อง กะทิส  าเรจ็รูป 

2563 

 ซอสปรุงรส เครือ่งแกงส าเรจ็รูป น า้ผลไมส้  าเรจ็รูป ผลไมก้ระป๋อง  

ผกักระป๋อง กะทิส  าเรจ็รูป 

2571 

 
 

น า้ผลไมส้  าเรจ็รูป และน า้ผลไมแ้ช่แข็ง 2565 

 
 

ซอสปรุงรส เครือ่งแกงส าเรจ็รูป น า้ผลไมส้  าเรจ็รูป ผลไมก้ระป๋อง  

ผกักระป๋อง กะทิส  าเรจ็รูป 

2572 
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เคร่ืองหมำยกำรค้ำที่จดทะเบยีนในต่ำงประเทศ 

เคร่ืองหมำยกำรค้ำ ประเภทสินค้ำทีส่ ำคัญ วันที่หมดอำยุ 

 ซอสปรุงรส เครือ่งแกงส าเรจ็รูป น า้ผลไมส้  าเรจ็รูป 
ผลไมก้ระป๋อง ผกักระป๋อง 

2562 - 2575  

 ซอสปรุงรส เครือ่งแกงส าเรจ็รูป น า้ผลไมส้  าเรจ็รูป 
ผลไมก้ระป๋อง ผกักระป๋อง 

2569 - 2572 

 ซอสปรุงรส เครือ่งแกงส าเรจ็รูป น า้ผลไมส้  าเรจ็รูป 
ผลไมก้ระป๋อง ผกักระป๋อง 

2564 - 2571 

 
 

ซอสปรุงรส เครือ่งแกงส าเรจ็รูป น า้ผลไมส้  าเรจ็รูป 
ผลไมก้ระป๋อง ผกักระป๋อง 

2563 

 
น า้โกจิเบอรี ่ 2566 - 2569 

 
 น า้มะพรา้ว 2566 - 2569 

 
 น า้วา่นหางจระเข ้ 2566 - 2569 

  



 
 

 

 

 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทไมม่ีขอ้พิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบดา้นลบตอ่การด าเนินธุรกิจของ

บรษัิทอยา่งมีนยัส าคญั และบรษัิทไมม่ีขอ้พิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบดา้นลบตอ่สนิทรพัยข์องบรษัิทท่ีมจี านวน
สงูกวา่รอ้ยละ 5 ของสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท 
 
 
 

ณ วันที่  13 มีนาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 212,540,000 บาท และทุนช าระแล้วเท่ากับ 
212,382,188.50 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 424,764,377 หุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท หุน้สามญัทัง้จ านวน
ของบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ 

รำยชื่อและสัดส่วนกำรถอืหุน้ของผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ ณ วันที่ 13 มีนำคม 2563 มีดังนี้  

รำยชื่อผู้ถอืหุ้น จ ำนวนหุ้น ร้อยละ 

1. นางสรอ้ยเพชร จนัทรชั 98,068,432 23.09 

2.   นางสาววาสนา จนัทรชั 60,800,557 14.31 

3.   นายจิตติพร จนัทรชั 37,617,600 8.86 

4.  นายวฒันา จนัทรชั 35,026,258 8.25 

5.  นายคเชนทร ์เบญจกลุ 31,043,614 7.31 

6.  UBS AG SINGAPORE BRANCH 10,000,000 2.35 

7.  นางสาวศิรวิรรณ ตัง้เจรญิชยัชนะ 9,016,600 2.12 

8.  นางสาวณฐัวิภา เบญจกลุ 7,284,700 1.71 

9. นายนชุา สบีญุเรอืง 6,589,200 1.55 

10. นายอภิรเมธ อตุรวณิช 5,000,000 1.18 

กลุ่มผูถื้อหุน้ครอบครวัจันทรชัรวมถือหุน้รอ้ยละ 62.20 ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบริษัท ซึ่ง   
โดยพฤติการณม์ีอิทธิพลตอ่การก าหนดนโยบายการจดัการ และการด าเนินงานของบรษัิทอยา่งมีนยัส าคญั 

กำรออกหลักทรัพยอ์ื่น  

- ไมม่ี –  
 

โครงสร้ำงเงนิทนุ 

ข้อพพิำททำงกฎหมำย 
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นโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผล 

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลงัหกัภาษี
เงินไดน้ิติบคุคล เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินส ารองตา่งๆ ทัง้หมด อยา่งไรก็ตาม บรษัิทอาจก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผล 
มีอตัรานอ้ยกว่าอตัราที่ก าหนดขา้งตน้ได ้โดยขึน้อยู่กบัความจ าเป็นในการใชเ้งินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงาน  การขยาย
ธุรกิจ และปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง ในการบรหิารงานของบรษัิท 

ทั้งนี ้มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุม  
ผูถื้อหุน้ เวน้แตเ่ป็นการจ่ายปันผลระหวา่งกาลซึง่คณะกรรมการบรษัิทมีอ านาจอนมุตัิใหจ้่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไดแ้ละจะ
ด าเนินการรายงานใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้รบัทราบในการประชมุตอ่ไป 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงนิปันผลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2560 ถงึ 2562 

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) 59.03 221.90   121.99   
จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 352.23 371.931) 424.76 

เงินปันผลจ่าย (บาท/หุน้) 0.08 0.87 0.155 
รวมเงินปันผลที่จ่าย (ลา้นบาท) 28.18 323.58 65.84 
อตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิ (%) 47.74 145.82 53.97 

หมำยเหตุ : 1) จ  านวนหุน้ถวัเฉลี่ย 

 ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิทเมื่อวนัที่ 30 มีนาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรเป็น
เงินปันผลระหว่างกาลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 21.24 ลา้นบาท และก าหนดจ่าย 

เงินปันผลในวนัที่ 20 เมษยน 2563 โดยคณะกรรมการจะรายงานใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
รบัทราบต่อไป นอกจากนี ้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวนัที่ 13 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการ
บรษัิทมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.105 บาท เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
44.60 ลา้นบาท เงินปันผลดงักลา่วไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 9 กนัยายน 2562 

 
  



 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสร้ำงคณะกรรมกำร 

โครงสรา้งการจดัการของบริษัท ประกอบดว้ยคณะกรรมการ 4 ชุด ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการและผูบ้ริหารของบริษัทประกอบดว้ย
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ 
ที่เก่ียวขอ้งของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ทกุประการ โดยโครงสรา้งการจดัการของบรษัิทประกอบดว้ยคณะกรรมการตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี  ้
  

โครงสร้ำงกำรจัดกำร 
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1. คณะกรรมกำรบริษัท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรษัิทมีจ านวน 10 ทา่น ประกอบดว้ย 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
1.   นายบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 
2.   นายวฒันา จนัทรชั รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร 
3.   นางสรอ้ยเพชร จนัทรชั กรรมการ/รองประธานกรรมการบรหิาร 
4.   นายจิตติพร จนัทรชั กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 
5.   นางสาววาสนา จนัทรชั กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ดัการ 
6.   นายกิตติศกัดิ ์เบญจฤทธ์ิ กรรมการ/กรรมการอิสระ 
7.   นายสดุใจ นิโลดม กรรมการ/กรรมการอิสระ 
8.   นายธนชักฤศ เตชะรตันไกร กรรมการ/กรรมการอิสระ 
9.   นายประกิจ ประจนปัจจนกึ กรรมการ/กรรมการอิสระ 
10.  นายศราวธุ เมนะเศวต กรรมการ/กรรมการอิสระ 

โดยมีนางสาวพชิญดา ศศวิงศภ์กัดี เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท และเลขานกุารบรษัิท 

กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันบริษัท 

นายจิตติพร จันทรชั นางสาววาสนา จันทรชั นายวัฒนา จันทรชั นางสรอ้ยเพชร จันทรชั กรรมการสองใน  
สีค่นนีล้งลายมือช่ือรว่มกนัและประทบัตราส าคญัของบรษัิท 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท 

ในการประชมุสามญัประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะตอ้งพน้จากต าแหนง่ตามวาระอยา่งนอ้ยจ านวนหนึง่ในสาม
โดยใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบง่ออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้
ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระดว้ยเหตนุี  ้อาจไดร้บัเลือกตัง้ใหมอ่ีก
ไดโ้ดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถื้อหุน้ที่ชอบดว้ยกฎหมาย  โดยสรุปอ านาจ หนา้ที่ และ
ความรบัผิดชอบท่ีส าคญัไดด้งันี ้

1. มีอ านาจหนา้ที่ตามขอ้บงัคบัของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัและมติของที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

2. ก าหนดวิสยัทศัน ์ภารกิจ เปา้หมาย กลยทุธ ์และนโยบายของบรษัิท 
3. ใหค้วามเห็นชอบกลยทุธ ์นโยบายที่ส  าคญั วตัถุประสงค ์เป้าหมาย ทัง้ทางดา้นการด าเนินธุรกิจ การ

บริหารทรพัยส์ิน การเงิน การระดมทนุ การลงทนุ และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทัง้ติดตาม
ดแูลใหม้ีการปฏิบตัิตามแผนงานท่ีก าหนดใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 



 
 

 

 

4. พิจารณากลั่นกรองรายการที่ตอ้งน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิในการประชุมผูถื้อหุน้โดยมีวาระ
หลกัในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี ดงันี ้
• พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด าเนินการของบรษัิท 
• พิจารณาและอนมุตัิงบการเงิน 
• พิจารณาจดัสรรเงินก าไรบรษัิท 
• เสนอรายช่ือกรรมการใหมแ่ทนกรรมการเดิมที่ตอ้งออกตามวาระ 
• เสนอรายช่ือผูส้อบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชี 
• พิจารณารายการที่อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นสว่นที่ตอ้งขออนมุตัิจากผูถื้อหุน้ 
• เรือ่งอื่นๆ 

5. จัดใหม้ีรายงานขอ้มูลทั่วไป และขอ้มูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
หรอืผูล้งทนุทั่วไปอยา่งถกูตอ้งทนัการณแ์ละเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

6. รบัทราบรายงานการตรวจสอบท่ีส าคญัของคณะกรรมการตรวจสอบหรอืหนว่ยงานก ากบัและตรวจสอบ
ภายใน รวมทัง้ผูส้อบบัญชีและที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ของบริษัท และมีหนา้ที่ก าหนดแนวทางในการ
ปรบัปรุงแกไ้ขกรณีที่พบขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญั 

7. ก าหนดใหม้ีระเบียบปฏิบตัิงานที่ชดัเจนและเหมาะสม จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในที่โปรง่ใส และ   
มีประสทิธิภาพ 

8. สอบทานความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง         
ของบรษัิท 

9. จดัใหม้ีกระบวนการสรา้งผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษัิทขึน้มาทดแทนอยา่งตอ่เนื่อง (Succession Plan)  

10. ส่งเสริมใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคนเขา้ใจและปฏิบตัิตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและขอ้พึงปฏิบตัิในการท างาน นโยบายต่อตา้นการ
คอรร์ปัชั่น และแนวปฏิบตัิตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งของบรษัิท 

11. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทัง้
ก ากบัดแูลใหบ้รษัิทมีกระบวนการท่ีมีประสทิธิผลในการประเมินผลงานของผูบ้รหิารระดบัสงู 

12. แตง่ตัง้กรรมการตรวจสอบ และใหค้วามเห็นชอบเก่ียวกบัอ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

13. พิจารณาก าหนดโครงสรา้งการบริหารงาน มีอ านาจในการแต่งตัง้คณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจ้ัดการ และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการก าหนดขอบเขตอ านาจหนา้ที่ของ
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้ เพื่อช่วยเหลือและ
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้าที่  
ที่ก าหนดนัน้ ตอ้งไมม่ีลกัษณะเป็นการมอบอ านาจที่ท าใหค้ณะกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ดัการ และ
คณะอนกุรรมการชุดต่างๆ ดงักลา่ว สามารถพิจารณาและอนมุตัิรายการที่อาจมีสว่นไดเ้สียหรือมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดที่ท  ากบับรษัิทหรือบรษัิทยอ่ย (ถา้มี) ยกเวน้เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นไป
ตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบรษัิทพิจารณาและอนมุตัิไวแ้ลว้ 
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14. พิจารณาก าหนดและแกไ้ขเปลีย่นแปลงช่ือกรรมการซึง่มีอ  านาจผกูพนับรษัิทได ้ 

15. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งคนใดหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการบรษัิท ทัง้นี ้การมอบอ านาจดงักลา่วผูไ้ดร้บัมอบอ านาจนัน้ตอ้งไมม่ีอ  านาจอนมุตัิรายการ
ที่บุคคลดงักล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ (“บุคคลที่อาจมีความขัดแยง้” ใหม้ีความหมายตามที่
ก าหนดไวใ้นประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ มีสว่นไดเ้สยีหรอืมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดที่ท ากบับรษัิทหรอืบรษัิทยอ่ย 

เว้นแต่เรื่องต่อไปนี ้จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน ทั้งนี ้ก าหนดให้รายการ  
ที่กรรมการ หรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีสว่นไดเ้สียหรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใดกบับริษัทหรือบรษัิท
ยอ่ย ใหก้รรมการซึง่มีสว่นไดเ้สยีในเรื่องนัน้ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

• เรือ่งที่กฎหมายก าหนดใหต้อ้งไดม้ติที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
• การท ารายการที่กรรมการมีสว่นไดเ้สียและอยูใ่นข่ายที่กฎหมายหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยร์ะบุ

ใหต้อ้งไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชมุผูถื้อหุน้ 
• ในกรณีดังต่อไปนี ้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  
- การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญัใหแ้ก่บคุคลอื่น 
- การท า แกไ้ข หรอืเลกิสญัญา เก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบรษัิททัง้หมดหรอืบางสว่นท่ีส าคญั 
- การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี

วตัถปุระสงคจ์ะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 
- การออกหุน้ใหมเ่พื่อช าระแก่เจา้หนีข้องบรษัิทตามโครงการแปลงหนีเ้ป็นทนุ 
- การลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท โดยการลดจ านวนหุน้หรอืลดมลูคา่หุน้ 
- การเพิ่มทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู ้การควบหรอืเลกิบรษัิท 
- เรือ่งอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 

เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนไดเ้สียหรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมี
สว่นไดเ้สีย หรือมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนด์งักลา่วไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากนี ้คณะกรรมการ  
ยงัมีขอบเขตหนา้ที่ในการก ากบัดูแลใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์อาทิ การท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั การไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ ตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย หรอืตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
กบัธุรกิจของบรษัิท 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. คณะกรรมกำรบริหำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรหิารมีจ านวน 7 ทา่น ประกอบดว้ย 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
1.   นายวฒันา จนัทรชั ประธานกรรมการบรหิาร 

2.   นางสรอ้ยเพชร จนัทรชั รองประธานกรรมการบรหิาร 

3.   นายจิตติพร จนัทรชั กรรมการบรหิารและกรรมการผูจ้ดัการ 

4.   นางสาววาสนา จนัทรชั กรรมการบรหิารและรองกรรมการผูจ้ดัการ 
5.   นางสาวเกษร มาศเมฆ กรรมการบรหิาร 
6.   นางสาววาสนา สรอ้ยพลาย กรรมการบรหิาร 
7.   นางสาวพิชญดา ศศิวงศภ์กัดี กรรมการบรหิาร 

โดยมีนางสาววาสนา สรอ้ยพลาย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิาร 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำร 

กรรมการบริหารที่เป็นกรรมการบริษัท มีวาระการด ารงต าแหนง่คราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการ
ด ารงต าแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบก าหนดตามวาระ อาจไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ได ้  
โดยกรรมการบริหารที่เป็นผูบ้ริหารของบริษัทมีวาระการด ารงต าแหน่งเท่าที่ด  ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัทเวน้แต่
คณะกรรมการบรษัิทจะมีมติเป็นอยา่งอื่น 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการบริหารมีอ านาจ หนา้ที่ และความรบัผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเก่ียวกบัการด าเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท ก าหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสรา้งการบริหารงานและอ านาจการ
บริหารต่างๆ ของบริษัท หลกัเกณฑใ์นการด าเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับสภาพเศรษฐกิจ นโยบายการก ากับดูแลกิจการ 
จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่นของบรษัิท เพื่อเสนอใหท้ี่ประชมุคณะกรรมการของบรษัิทพิจารณาและ
อนมุตัิและ/หรือใหค้วามเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการ
ก าหนด โดยสรุปอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบท่ีส าคญัไดด้งันี ้

1. มีอ านาจตดัสินใจในเรื่องการด าเนินงานที่ส  าคญัของบริษัท โดยก าหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของ
กิจการ วตัถปุระสงค ์แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอ านาจที่ไดร้บัมอบหมาย รวมถึงการ
ก ากับดูแลการด าเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสมัพนัธ์กับลกูคา้และตอ้งรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บรษัิท 

2. พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงานรวมถึงการซือ้ขายสินทรพัยถ์าวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษัิท 

3. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนของกิจการต่อบคุคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวขอ้งและเป็น
ประโยชนต์อ่กิจการ 

4. พิจารณาเรือ่งการระดมทนุของบรษัิทเพื่อน าเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท 
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5. คณะกรรมการบริหารจะแตง่ตัง้คณะท างานและ/หรือบคุคลใดๆ เพื่อท าหนา้ที่กลั่นกรองงานที่น  าเสนอตอ่
คณะกรรมการบริหารหรือเพื่อใหด้  าเนินงานใดๆ อันเป็นประโยชนต์่อการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการ 
บรหิาร หรอืเพื่อใหด้  าเนินการใดๆ แทนตามที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรหิารภายในขอบเขตแห่ง
อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการบรหิารก็ได ้

6. อนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรกึษาดา้นตา่งๆ ที่จ าเป็นตอ่การด าเนินงานของกิจการ 

7. ด าเนินกิจการที่เก่ียวขอ้งกบัการบรหิารงานโดยทั่วไปของกิจการ 

8. พิจารณาอนุมตัิแผนการปฏิบตัิงานของแต่ละฝ่ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมตัิค  าขอจากฝ่ายงาน
ต่างๆ ของบรษัิทที่เกินอ านาจสั่งการของฝ่ายงานนัน้ ทัง้นี ้ใหเ้ป็นไปตามระเบียบอ านาจอนมุตัิของบรษัิท หรือ
ตามงบประมาณที่ไดร้บัการอนมุตัิแลว้ 

9. มีอ านาจอนมุตัิการด าเนินงานเพื่อธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัวตัถดุิบ และ/หรือ สินคา้อนัเป็นปกติธุระของบริษัท 
ในวงเงินไมเ่กิน 30 ลา้นบาท และอนมุตัิการท าธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัทรพัยส์ินอื่นในวงเงินไมเ่กิน 30 ลา้นบาท 
และอนมุตัิการท าธุรกรรมทางการเงินไมเ่กิน 30 ลา้นบาท หากเกินจ านวนที่สามารถอนมุตัิไดใ้หน้ าเสนอเพื่อขอ
อนมุตัิตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท 

10. ด าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

การมอบหมายอ านาจหนา้ที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ผูไ้ดร้บัมอบอ านาจตอ้งไม่มี
อ านาจอนมุตัิรายการที่บคุคลดังกลา่วหรือบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ (“บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้” ใหม้ีความหมายตามที่
ก าหนดไวใ้นประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ มีส่วนไดเ้สียหรืออาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอื่นใดกบับริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนมุตัิรายการในลกัษณะดงักลา่วจะตอ้งเสนอตอ่ 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาและอนมุตัิรายการดงักลา่วตามขอ้บงัคบัของบรษัิท
หรือกฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการอนมุตัิรายการท่ีเป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติทั่วไปของบรษัิท  
ทีเ่ป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาอนมุตัิไว ้

3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมจี านวน 5 ทา่น ประกอบดว้ย 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1. นายกิตติศกัดิ ์เบญจฤทธ์ิ 1) ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสดุใจ นิโลดม กรรมการตรวจสอบ 

3.  นายธนชักฤศ เตชะรตันไกร 1) กรรมการตรวจสอบ 

4.  นายประกิจ ประจนปัจจนกึ กรรมการตรวจสอบ 

5.  นายศราวธุ เมนะเศวต กรรมการตรวจสอบ 

โดยมีนางสาววาสนา สรอ้ยพลาย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ 

หมำยเหตุ : 1)  กรรมการตรวจสอบผูมี้ความรูแ้ละประสบการณใ์นการสอบทานงบการเงิน  



 
 

 

 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งเป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทของตน 
กรรมการตรวจสอบอาจไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้ีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม 
โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอัตโนมตัิ โดยใหก้รรมการตรวจสอบที่พน้ต าแหน่งตามวาระอยู่รกัษาการในต าแหน่งเพื่อปฏิบตัิ
หนา้ที่ต่อไปจนกวา่จะมีการแตง่ตัง้กรรมการมาแทนต าแหน่ง เวน้แต่กรณีที่ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการแลว้ แต่ไม่ได้
รบัเลอืกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหนง่กรรมการอีก กรณีที่ต  าแหนง่กรรมการตรวจสอบวา่งลงเพราะเหตอุื่นใดนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบรษัิทแตง่ตัง้บคุคลที่มีคณุสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบเพื่อใหก้รรมการตรวจสอบ
มีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนด โดยบุคคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในต าแหน่งไดเ้พียงวาระ  
ที่เหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน      

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอตามมาตรฐานการบัญชี โดย
ประสานงานกบัผูส้อบบญัชีและผูบ้รหิารท่ีรบัผิดชอบในการจดัท ารายงานทางการเงินทัง้รายไตรมาสและ
ประจ าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผูส้อบบญัชีใหส้อบทานหรือตรวจสอบรายการใด  
ที่เห็นวา่จ าเป็นและเป็นเรือ่งส  าคญัในระหวา่งการตรวจสอบบญัชีของบรษัิทได ้

2. สอบทานใหบ้ริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal 
Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล โดยสอบทานร่วมกับผูส้อบบัญชีและผูต้รวจสอบภายใน 
นอกจากนี ้พิจารณาความเป็นอิสระของส านักตรวจสอบภายในและ/หรือผูต้รวจสอบภายในซึ่งเป็น
บคุคลภายนอก ตลอดจนใหค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกยา้ย เลิกจา้ง ผูบ้ริหารสงูสดุของ
ส านกัตรวจสอบภายในและ/หรอืผูต้รวจสอบภายในซึง่เป็นบคุคลภายนอก 

3. สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาด
หลกัทรพัย ์และกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

4. สอบทานนโยบายและมาตรการต่อตา้นการคอรร์ปัชั่น เพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทไดป้ฎิบตัิตามกฎหมายและ
จรยิธรรมที่ก าหนดไว ้

5. พิจารณาคดัเลอืก เสนอแตง่ตัง้บคุคลซึง่มีความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท รวมถงึ
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีโดยค านึงถึงความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรพัยากร
และปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผู้สอบบัญชีนั้น รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากรที่ได้รับ
มอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของบรษัิท 

6. จัดใหม้ีการประชุมร่วมกับผูส้อบบัญชีของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเขา้ร่วมประชุมดว้ยอย่างนอ้ย  
ปีละ 1 ครัง้ 

7. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
ประกาศ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
และคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ เพื่อใหม้ั่นใจวา่รายการดงักลา่วสมเหตสุมผลและเป็นประโยชนส์งูสดุ
ตอ่บรษัิท 
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8. พิจารณารายการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรพัยข์องบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ตอ้งได้รบัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ก าหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อก าหนดของตลาด
หลกัทรพัยแ์ละหลกัเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ  

9. อนุมตัิแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณารบัทราบการรายงานผลการปฏิบตัิงานของส านัก
ตรวจสอบภายในและ/หรอืผูต้รวจสอบภายในซึง่เป็นบคุคลภายนอก 

10. ทบทวนและปรบัปรุงกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิทเพื่ออนมุตัิ 
11. จัดท ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปีของบริษัท ซึ่งรายงาน

ดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างนอ้ย
ดงัตอ่ไปนี ้
- ความเห็นเก่ียวกบัความถกูตอ้ง ครบถว้น เป็นท่ีเช่ือถือไดข้องรายงานทางการเงินของบรษัิท 
- ความเห็นเก่ียวกบัความเพียงพอของระบบควบคมุภายในของบรษัิท 
- ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

- ความเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี 
- ความเห็นเก่ียวกบัรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
- จ านวนการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ การเขา้รว่มประชมุของกรรมการตรวจสอบแตล่ะทา่น 
- ความเห็นหรอืขอ้สงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัจากการปฏิบตัิหนา้ที่ตามกฎบตัร 
- รายงานอื่นที่เห็นว่าผูถื้อหุน้และผูล้งทุนทั่วไปควรทราบภายใตข้อบเขตหนา้ที่และความรบัผิดชอบ  
ที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท 

12. รายงานผลการปฏิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหค้ณะกรรมการบรษัิทรบัทราบ 
13. ในการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการหรือการกระท าซึง่

อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญัต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบริษัทเพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรอืการกระท าดงักลา่วไดแ้ก่ 
- รายการท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
- การทจุรติ หรอื มีสิง่ผิดปกติหรอืมีความบกพรอ่งที่ส  าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
- การฝ่าฝืนกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย ์หรือ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษัิท 

14. ด าเนินการตรวจสอบเรื่องที่ไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชีของบริษัท ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีพบพฤติกรรมอนั
ควรสงสยัวา่ กรรมการ ผูจ้ดัการ หรอืบคุคลซึง่รบัผิดชอบในการด าเนินงานของบรษัิทไดก้ระท าความผิด
ตามที่ก าหนดไวใ้นพระราชบัญญัติหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์และรายงานผลการตรวจสอบ 
ในเบือ้งตน้ใหแ้ก่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละผูส้อบบญัชีทราบ
ภายในเวลา 30 วนั นบัแตว่นัท่ีไดร้บัแจง้จากผูส้อบบญัชี 

15. ปฏิบตัิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบดว้ย 



 
 

 

 

16. ในการปฏิบตัิหนา้ที่ดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรบัผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรงตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่ และความรบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัท
ยงัคงมีความรบัผิดชอบในการด าเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อบุคคลภายนอก ซึ่งหมายรวมถึง ผูถื้อหุน้  
ผูม้ีสว่นไดเ้สยี และบคุคลภายนอก 

ในการปฏิบตัิงานตามขอบเขตอ านาจหนา้ที่  คณะกรรมการตรวจสอบมีอ านาจเรียก สั่งการใหฝ่้ายจัดการ 
หวัหนา้หน่วยงาน หรือพนกังานของบริษัทที่เก่ียวขอ้งมาใหค้วามเห็น รว่มประชุมหรือสง่เอกสารตามที่เห็นว่าเก่ียวขอ้งและ
จ าเป็น นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรกึษาจากที่ปรกึษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ช่ียวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หาก
เห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสม โดยบรษัิทจะเป็นผูร้บัผิดชอบในเรือ่งคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง มจี านวน 6 ทา่น ประกอบดว้ย 
รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1.  นายศราวธุ เมนะเศวต1) ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
2.  นางสาววาสนา จนัทรชั กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
3.  นางสาววาสนา สรอ้ยพลาย กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4.  นายปิยชนน ์ศนัสนีย ์ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
5.  นางสาวอรยีร์ตัน ์มหาวิจิตร กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
6.  นางสาวพชิญดา ศศวิงศภ์กัดี กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

โดยมีนางสาววาสนา สรอ้ยพลาย เป็นเลขานกุารคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

หมำยเหตุ : 1)  ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2562 มีมติแต่งตัง้นายศราวธุ เมนะเศวต  
       เขา้ด  ารงต าแหน่งประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

วำระกำรด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 3 ปีนบัตัง้แต่วนัท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ กรรมการบรหิาร
ความเสีย่งซึง่ออกจากต าแหนง่ตามวาระอาจไดร้บัการแต่งตัง้ใหก้ลบัมาด ารงต าแหนง่ใหมไ่ด ้

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

1. ก าหนด และทบทวน กรอบ นโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่เหมาะสมกบัการ
ด าเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล สอดคลอ้งกบัทิศทาง แผนกลยทุธ ์และนโยบาย
การตอ่ตา้นทจุรติคอรร์ปัชั่นขององคก์รตามสภาวการณท์ี่เปลีย่นแปลง  

2. ก าหนดโครงสรา้งการบริหารความเสี่ยงองคก์รใหส้อดคลอ้งกบักระบวนการท างาน และโครงสรา้งของ
องคก์ร เพื่อสนบัสนนุกระบวนการบริหารความเสี่ยงในการก ากบัดแูล ติดตามความกา้วหนา้ และการ
ปฏิบตัิตามแผนบรหิารความเสีย่งอยา่งมีประสทิธิภาพ  

3. ก ากับดูแล ติดตาม และสอบทานผลของการบริหารความเสี่ยงที่ส  าคญั ใหส้อดคลอ้งกับการด าเนิน
ธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอพรอ้มทัง้ใหค้  าแนะน า เพื่อใหม้ั่นใจว่าการ
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บริหารจัดการความเสี่ยงด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ     
ใหค้วามเสีย่งอยูใ่นระดบัท่ียอมรบัได ้

4. สนบัสนนุ สง่เสริมใหม้ีการพฒันากระบวนการบรหิารความเสี่ยง และความสามารถของบคุลากรในทกุ
ระดบัทั่วทัง้องคก์รอยา่งตอ่เนื่อง และมีประสทิธิภาพ รวมถึงสง่เสรมิวฒันธรรมบรหิารความเสีย่ง 

5. รายงานผลการบริหารความเสี่ยงส าคญัขององคก์รต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ และ
ในกรณีที่มีเรื่องส าคญัซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนยัส าคญั ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการ
บรษัิทเพื่อพิจารณาโดยเรว็ 

6. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการดา้นบริหารความเสี่ยงของบริษัท  และให้ผู้ที่ร ับผิดชอบ
รายงานผลการด าเนินงาน หรอืความกา้วหนา้ในการประชมุคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งทกุครัง้ 

7. แต่งตัง้คณะท างานเพื่อสนบัสนุน หรือเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงไดต้าม
ความจ าเป็น และเหมาะสม 

8. ปฏิบตัิงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

กำรประชุมคณะกรรมกำร 

ในปี 2562 บริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยแสดงจ านวนครัง้ที่
ประชมุ และแสดงรายละเอียดการเขา้รว่มประชมุของกรรมการบรษัิทแตล่ะทา่น สรุปไดด้งัตารางตอ่ไปนี  ้

รำยชื่อ คณะกรรมกำร 
บริษัท 

จ ำนวนคร้ังที่เข้ำ
ประชุม/จ ำนวนคร้ัง

กำรประชุม 

คณะกรรมกำร 
บริหำร 

จ ำนวนคร้ังที่เข้ำ
ประชุม/จ ำนวนคร้ัง

กำรประชุม 

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ 

จ ำนวนคร้ังที่เข้ำ
ประชุม/จ ำนวนคร้ัง

กำรประชุม 

คณะกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง 
จ ำนวนคร้ังที่เข้ำ

ประชุม/จ ำนวนคร้ัง
กำร 1. นายบรรพต หงษ์ทอง 4/4 - - - 

2.  นายวฒันา จนัทรชั 3/4 2/2 - - 

3.  นางสรอ้ยเพชร จนัทรชั 4/4 2/2 - - 

4.  นายจิตติพร จนัทรชั 3/4 2/2 - - 

5.  นางสาววาสนา จนัทรชั 3/4 2/2 - 4/4 

6. นายกิตติศกัดิ ์เบญจฤทธ์ิ 4/4 - 4/4   - 

7.  นายสดุใจ นิโลดม 4/4 - 4/4   - 

8.  นายธนชักฤศ เตชะรตันไกร 4/4 - 4/4   - 

9.  นายประกิจ ประจนปัจจนกึ 4/4 - 4/4   - 

10. นายศราวธุ เมนะเศวต 4/4 - 4/4   3/31) 

หมำยเหตุ :  1) ที่ประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 1/2562 เม่ือวนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2562 มีมติแตง่ตัง้นายศราวธุ เมนะเศวต เขา้ด  ารงต าแหน่ง 
ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง  

 

 



 
 

 

 

กำรฝึกอบรมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนวชิำชีพอยำ่งตอ่เน่ืองของคณะกรรมกำร 

ในปี 2562 คณะกรรมการไดเ้ขา้รว่มการอบรมและพฒันาความรู ้ดงันี ้

กรรมกำรที่เข้ำร่วม ชื่อหลักสตูร/กิจกรรม วัตถุประสงค ์
นายกิตติศกัดิ ์เบญจฤทธ์ิ 
 
 

นายศราวธุ เมนะเศวต 

Strategic Board Master 
Class 
 

Advanced Audit Committee 
Program 

เพื่อยกระดับการท างานของกรรมการในฐานะผู้น  า
เชิงกลยุทธ์ที่จะต้องท าหน้าที่ผลักดันวิสัยทัศน์และ 
กลยทุธข์ององคก์รใหบ้รรลเุปา้หมาย  

เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบไดเ้รียนรูบ้ทบาทหนา้ที่ของ
กรรมการตรวจสอบในการสอบทานและติดตามดูแล 
ดา้นตา่งๆ ตามความคาดหวงัของ ตลท. และ ก.ล.ต.  

ผู้บริหำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีคณะผูบ้รหิาร จ านวน 8 ทา่น ประกอบดว้ย 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 

1. นายวฒันา จนัทรชั ประธานกรรมการบรหิาร 
2.  นางสรอ้ยเพชร จนัทรชั รองประธานกรรมการบรหิาร 
3.  นายจิตติพร จนัทรชั กรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ 
4.  นางสาววาสนา จนัทรชั กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูจ้ดัการ 
5.  นางสาววาสนา สรอ้ยพลาย กรรมการบรหิาร / ผูจ้ดัการสายงานทั่วไป 
6. นางสาวพิชญดา ศศิวงศภ์กัดี กรรมการบรหิาร / ผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
7.  นางสาวเกษร มาศเมฆ กรรมการบรหิาร / ผูจ้ดัการสายงานโรงงาน 

8.  นางสาวธญัญาพร กิจรุง่เรอืงศร ี ผูจ้ดัการสายงานการตลาดและขาย 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำร 

1. ควบคมุดแูลการด าเนินกิจการและ/หรอืบรหิารงานทั่วไปของบรษัิท 
2. ด าเนินการหรือปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ไดอ้นุมตัิจากคณะกรรมการ

บรษัิท และ/หรอื คณะกรรมการบรหิารของบรษัิท 
3. มีอ านาจอนมุตัิท าธุรกรรมที่เก่ียวขอ้งกบัวตัถดุิบ และ/หรือ สินคา้อนัเป็นปกติธุระของบริษัท ตามงบประมาณใน

วงเงินไม่เกิน 5 ลา้นบาท และอนุมัติการท าธุรกรรมที่เก่ียวข้องกับทรัพย์สินอื่นตามงบประมาณในวงเงิน 
ไมเ่กิน 5 ลา้นบาท และอนมุตัิการท าธุรกรรมทางการเงินตามงบประมาณไมเ่กิน 10 ลา้นบาท หากเกินจ านวนที่
สามารถอนมุตัิได ้ใหน้ าเสนอเพื่อขออนมุตัิตอ่ประธานกรรมการบริหารหรือที่ประชมุคณะกรรมการบรหิารแลว้แต่
กรณี และมีอ านาจอนมุตัิท  าธุรกรรมตา่งๆ นอกงบประมาณในวงเงินไมเ่กิน 1 ลา้นบาท 

4. มีอ านาจออกค าสั่ง ระเบียบ ประกาศ บนัทึก เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชนข์อง
บรษัิท และเพื่อรกัษาระเบียบวินยัการท างานภายในองคก์ร 
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5. มีอ านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เก่ียวขอ้งและเป็น
ประโยชนต์อ่บรษัิท 

6. อนมุตัิการแตง่ตัง้ที่ปรกึษาดา้นตา่งๆ ท่ีจ าเป็นตอ่การด าเนินงานของบรษัิท 
7. เป็นผูร้บัมอบอ านาจของบรษัิทในการบริหารกิจการของบรษัิทใหเ้ป็นตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบียบ 

ขอ้ก าหนด ค าสั่ง มติที่ประชุมผูถื้อหุน้ และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร 
ทกุประการ 

ทัง้นี ้การมอบอ านาจใหแ้ก่กรรมการผูจ้ัดการ ตลอดจนการมอบอ านาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผูจ้ัดการเห็นควร  
จะไมร่วมถึงอ านาจ และ/หรอื การมอบอ านาจในการอนมุตัิรายการใดที่ตนหรอืบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ มีสว่นไดเ้สยี หรอื
อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชนอ์ื่นใด (ตามขอ้บงัคบัของบรษัิทและตามที่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลกัษณะดังกล่าว จะตอ้งเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถื้อหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตัิรายการดงักล่าวตามขอ้บงัคบัของบริษัทหรือ
กฎหมายที่เก่ียวขอ้งก าหนด เวน้แต่เป็นการอนุมตัิรายการที่เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกรรมการคา้ปกติทั่วไปของบริษัทที่
เป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมการบรษัิทไดพ้ิจารณาอนมุตัิไว ้

เลขำนุกำรบริษัท 

ในการประชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ 7/2556 เมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2556 คณะกรรมการบรษัิทไดม้ีมติแตง่ตัง้
นางสาวพิชญดา ศศิวงศภ์กัดี ด ารงต าแหน่งเลขานกุารบริษัท เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเตมิ) 

ขอบเขต อ ำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท 

1. ให้ค าแนะน าเบือ้งต้นแก่กรรมการในข้อกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของบริษัท รวมถึงการ
เปลี่ยนแปลงในขอ้ก าหนดที่มีนยัส าคญัแก่กรรมการ เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษัทสามารถท างานไดอ้ย่าง
ราบรื่นและมีขอ้มลูในการประกอบการพิจารณาและตดัสินใจในการปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความรบัผิดชอบ ความ
ระมดัระวงั และความซื่อสตัยส์จุรติ 

2. จดัท าและจดัเก็บรกัษาเอกสาร ดงัตอ่ไปนี ้
- ทะเบียนกรรมการ 
- หนงัสอืนดัประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจ าปีของบรษัิท 
- หนงัสอืนดัประชมุผูถื้อหุน้ และรายงานการประชมุผูถื้อหุน้ 
- รายงานการมีสว่นไดเ้สยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 

3. ดแูลใหม้ีการเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสารสนเทศในสว่นท่ีรบัผิดชอบตอ่หนว่ยงานท่ีก ากบัดแูลบรษัิท เพื่อให้
เป็นไปตามระเบียบและขอ้ก าหนดของหนว่ยงานราชการ 

4. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหารและจัดส่งส าเนารายงานการมี 
สว่นไดเ้สยีใหป้ระธานกรรมการบรษัิทและประธานคณะกรรรมการตรวจสอบรบัทราบภายใน 7 วนันบัแตว่นัท่ี
บรษัิทไดร้บัรายงานนัน้ 

5. จดัใหม้ีระบบการเก็บรกัษาเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งใหค้รบถว้นถกูตอ้งและสามารถตรวจสอบได  ้
6. ติดตอ่และสือ่สารกบัผูถื้อหุน้ทั่วไปใหไ้ดร้บัทราบสทิธิตา่งๆ ของผูถื้อหุน้และขา่วสารของบรษัิท  



 
 

 

 

 
 

นำยบรรพต  หงษท์อง 

ต ำแหน่ง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
อำย ุ 72 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปรญิญาโท M.A. (ECONOMIC DEVELOPMENT) NORTHEASTERN UNIVERSITY 
 ปรญิญาตร ีB.A. (ECONOMICS) NORTHEASTERN UNIVERSITY 
กำรอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
สัดส่วนกำรถอืหุน้ในบรษัิท 0.24% 
ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  ไมม่ี 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2561 – ปัจจบุนั       ประธานกรรมการและประธาน

กรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

บมจ.ชมุพรอตุสาหกรรมน า้มนั
ปาลม์ 

ต ำแหน่งในกิจกำรอืน่ 2559 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษา บจก.พีมารท์ ซุปเปอรส์โตร ์
 2556 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษา บมจ.ยนูิคอรด์ 
 2556 – ปัจจบุนั ที่ปรกึษา บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร ์ซพัพลาย 
 2554 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ บมจ.ทิพยประกนัชีวิต 
ประสบกำรกำรณท์ ำงำน 2556 – 2558 กรรมการอิสระ / ที่ปรกึษาประธาน

เจา้หนา้ที่บรหิาร 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอร ์(ไทย) 
จ ากดั (มหาชน) 

 2553 – 2561 กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ.แกรนด ์คาแนล แลนด ์

 2552 – 2559 กรรมการ บจ.เอเวอรก์รนี พลสั 
 2549 - 2551 สมาชิกสภานติิบญัญตัิแหง่ชาติ รฐัสภา 
 2546 - 2550 ปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 2542 – 2546 อธิบดี กรมสง่เสรมิการสง่ออก  

กระทรวงพาณิชย ์
 2541 – 2542 อธิบดี กรมการประกนัภยั  

กระทรวงพาณิชย ์
 2538 – 2541 อธิบดี กรมทรพัยส์นิทางปัญญา 

กระทรวงพาณิชย ์
  

รำยละเอียดเกีย่วกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำร 
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นำยกิตตศัิกดิ ์ เบญจฤทธิ์ 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
อำย ุ 70 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปรญิญาตร ีเศรษฐศาสตรแ์ละบรหิารธุรกิจ  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) / Board that Make a 
Difference (BMD) / Strategic Board Master Class (SBM) 

สัดส่วนกำรถอืหุน้ในบรษัิท ไมม่ี 
ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไมม่ี 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2556 – ปัจจบุนั กรรมการอิสระ /  

กรรมการตรวจสอบ 
บมจ.ธนบรุ ีเมดเิคิล เซ็นเตอร ์

 2555 – ปัจจบุนั กรรมการ บมจ.พรเีมียรเ์อ็นเตอรไ์พรซ ์ 
 2552 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 

บมจ.หลกัทรพัย ์ฟินนัเซยี ไซรสั 

ต ำแหน่งในกิจกำรอืน่ 2541 – ปัจจบุนั กรรมการผูจ้ดัการ บจ.พรเีมียร ์โบรคเคอรเ์รจ 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 2552 – 2556 

2552 - 2561 
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ 
ที่ปรกึษา 

 

บล.สนิเอเชีย 
  ประธานกลุม่บรษัิทพรเีมียร ์

 

นำยประกิจ  ประจนปัจจนึก 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อำย ุ 73 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปรญิญาโท รฐัศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั  

ปรญิญาตร ีรฐัศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ปรญิญาตร ีนิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 
ปรญิญาบตัรการปอ้งกนัราชอาณาจกัร  วิทยาลยัปอ้งกนัราชอาณาจกัร 

กำรอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) / Financial Statements for Directors (FSD) 
สัดส่วนกำรถอืหุน้ในบรษัิท 0.08% 
ควำมสัมพันธท์ำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไมม่ี 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไมม่ี 
ต ำแหน่งในกิจกำรอืน่ ไมม่ี 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 2547 - 2550 กรรมการ บมจ.อสมท 
 2512 - 2550 เลขาธิการ  

(ต าแหนง่สดุทา้ย) 
ส านกังานสภาความมั่นคงแหง่ชาติ 



 
 

 

 

 

นำยธนัชกฤศ  เตชะรัตนไกร 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อำย ุ 59 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปรญิญาโท การบรหิารการเงิน  สถาบนับณัฑิตพฒันบรหิารศาสตร ์(นิดา้) 

ปรญิญาตร ีการบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
กำรอบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
สัดส่วนกำรถอืหุน้ในบรษัิท ไมม่ี 
ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไมม่ี 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมม่ี  
ต ำแหน่งในกิจกำรอืน่  ไมม่ี  
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 2548 - 2561 กรรมการ บจ.ซีเอ็มเอ อินเตอรเ์นชั่นแนล 
 2550 – 2552 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บจ.พรเีมียรแ์คปปิตอล (2002) 
 2547 – 2549 ผูจ้ดัการฝ่ายการเงิน บจ.พรเีมียรแ์คปปิตอล (2002) 
 2545 – 2547 ผูจ้ดัการทั่วไป บจ.โกลเบิล ลสิซิ่ง 
 
นำยสุดใจ  นิโลดม 

ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
อำย ุ 58 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ เนติบณัฑิต  ส  านกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนติบณัฑติยสภา 

ปรญิญาตร ีนิติศาสตร ์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
กำรอบรมหลกัสตูร Director Certification Program (DCP) / Financial Statements for 

Directors (FSD) 
สัดส่วนกำรถอืหุน้ในบรษัิท ไมม่ี 
ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไมม่ี 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมม่ี  
ต ำแหน่งในกิจกำรอืน่  ไมม่ี  
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 2552 - 2561 ทนายความ ส านกังานสว่นตวั 
 2541 - 2552 ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ บจ.พรเีมียร ์แอลเอ็มเอส 
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นำยศรำวุธ เมนะเศวต    

ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
อำย ุ 71 ปี  
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปรญิญาตร ีนิติศาสตรบ์ณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
กำรอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) / Advanced Audit Committee 

Program (AACP) 
สัดส่วนกำรถอืหุน้ในบรษัิท ไมม่ี 
ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไมม่ี 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมม่ ี  
ต ำแหน่งในกิจกำรอืน่ 2559 - ปัจจบุนั ที่ปรกึษา บจ.พีมารท์ ซุปเปอรส์โตร ์
 2557 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และก าหนดคา่ตอบแทน 

บมจ.ทิพยประกนัชีวิต 

ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 2551 – 2558 ประธานคณะกรรมการพิทกัษ์
ระบบคณุธรรม 

ส านกังาน ก.พ. 

 2547 – 2551 เลขาธิการคณะกรรมการ ส านกังานคณะกรรมการปปช.  

 
นำยวัฒนำ  จันทรัช 

ต ำแหน่งปัจจุบนั รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร  
อำย ุ 71 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ Bachelor of Commerce, University of New Castle, Australia 
กำรอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
สัดส่วนกำรถอืหุน้ในบรษัิท 8.25% 

ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร สามีคณุสรอ้ยเพชร จนัทรชั และ บิดาคณุจิตติพร กบัคณุวาสนา จนัทรชั 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมม่ี  
ต ำแหน่งในกิจกำรอืน่ 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

 

2542 - 2556 

ไมม่ี 

ที่ปรกึษา 

 

บจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 

 

 

 

 



 
 

 

 

นำงสร้อยเพชร  จันทรัช 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการ / รองประธานกรรมการบรหิาร 
อำย ุ 71 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ Bachelor of Commerce, University of New Castle, Australia 
กำรอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) / Director Certification Program (DCP) 
สัดส่วนกำรถอืหุน้ในบรษัิท 23.09% 
ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ภรรยาคณุวฒันา จนัทรชั และ มารดาคณุจิตติพร กบัคณุวาสนา จนัทรชั 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมม่ี  
ต ำแหน่งในกิจกำรอืน่ 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

 
2542 – 2556 

ไมม่ี 
ที่ปรกึษา 

 
บจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 

 

นำยจิตตพิร  จันทรัช 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิาร  
อำย ุ 45 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ มธัยมศกึษาตอนปลาย International School Bangkok 
กำรอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP)  
สัดส่วนกำรถอืหุน้ในบรษัิท 8.86% 
ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร - บตุรของนายวฒันา จนัทรชั และนางสรอ้ยเพชร จนัทรชั 
 - พี่ชายของนางสาววาสนา จนัทรชั 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมม่ี  
ต ำแหน่งในกิจกำรอืน่ 2555 - ปัจจบุนั กรรมการ บจ.ลฟีวิ่งยงัเกอร ์
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 2542 - 2556 กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ บจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 
 

นำงสำววำสนำ  จันทรัช 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบริหารความเสีย่ง 
อำย ุ 40 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปรญิญาโท MBA Entrepreneurship Management Babson College, USA 

ปรญิญาตร ีBBA Marketing  มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
กำรอบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) / Financial Statements for Directors (FSD)  
สัดส่วนกำรถอืหุน้ในบรษัิท 16.67% 
ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร - บตุรของนายวฒันา จนัทรชั และนางสรอ้ยเพชร จนัทรชั 
 - นอ้งสาวของนายจิตติพร  จนัทรชั 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมม่ี  
ต ำแหน่งในกิจกำรอืน่ 
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 

 
2542 - 2556 

ไมม่ี 
กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ 

 
บจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 
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นำงสำววำสนำ  สร้อยพลำย 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / ผูจ้ดัการสายงานทั่วไป 
อำย ุ 40 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปรญิญาตร ีวิทยาศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฎัก าแพงเพชร 
สัดส่วนกำรถอืหุน้ในบรษัิท 0.00% 
ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไมม่ี 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมม่ี  
ต ำแหน่งในกิจกำรอืน่  ไมม่ี  
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 2545 - 2556 หวัหนา้แผนกควบคมุเอกสาร บจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 

นำงสำวเกษร  มำศเมฆ 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการบรหิาร / ผูจ้ดัการสายงานโรงงาน 
อำย ุ 42 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปรญิญาตร ีอาหารและโภชนาการพฒันาผลติภณัฑ ์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
สัดส่วนกำรถอืหุน้ในบรษัิท 0.00% 
ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไมม่ี 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมม่ี  
ต ำแหน่งในกิจกำรอืน่  ไมม่ี  
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 2545 - 2556 

2542 - 2545 
หวัหนา้แผนกปกครอง 
เจา้หนา้ทีว่ิจยัและพฒันาผลติภณัฑ ์

บจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 
บมจ.สรุพล ฟูด้ 

นำงสำวธัญญำพร  กิจรุ่งเรืองศรี 
ต ำแหน่งปัจจุบนั ผูจ้ดัการสายงานการตลาดและขาย 
อำย ุ 40 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ปรญิญาโท SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, UNIVERSITY OF LA VERNE, USA 

ปรญิญาตร ีGENERAL MANAGEMENT มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั 
สัดส่วนกำรถอืหุน้ในบรษัิท 0.01% 
ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ไมม่ี 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมม่ี  
ต ำแหน่งในกิจกำรอืน่  ไมม่ี  
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน 2553 - 2556 Export Executive   บจ.เอ็กโซติค ฟูด้ 
 2550 - 2552 Sales Executive Unical Aviation 

 



 
 

 

 

นำงสำวพชิญดำ  ศศิวงศภ์ักดี 
ต ำแหน่งปัจจุบนั กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / ผูจ้ดัการสายงานบญัชี 

และการเงิน / เลขานกุารบรษัิท 
อำย ุ 39 ปี 
คุณวุฒกิำรศึกษำ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 

ปรญิญาโท การเงิน  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาโท การบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปรญิญาตร ีการบญัชี  จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

กำรอบรมหลกัสตูร Company Secretary Program (CSP) / Effective Minute Taking (EMT) 
สัดส่วนกำรถอืหุน้ในบรษัิท 0.03% 
ควำมสัมพนัธท์ำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร  ไมม่ี 
ต ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น  ไมม่ี  
ต ำแหน่งในกิจกำรอืน่  ไมม่ี  
ประสบกำรณก์ำรท ำงำน   2548 - 2555 เจา้หนา้ที่บรหิาร ส านกังาน ก.ล.ต. 
   2544 - 2548 ผูช้่วยผูส้อบบญัชีอาวโุส บจ.ส านกังาน เอินสท์แอนด ์ยงั 
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รำยชือ่ ต ำแหน่ง 
ณ วันที ่ ณ วันที ่

31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562 
จ ำนวนหุน้ จ ำนวนหุน้ 

1.  นายบรรพต หงษท์อง กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 1,000,000 1,000,000 
   คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - 

2.  นายวฒันา จนัทรชั  รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร 49,610,800 46,426,258 
   คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  75,090,000 94,668,432 

3.  นางสรอ้ยเพชร จนัทรชั กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร 75,090,000 94,668,432 
   คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  49,610,800 46,426,258 

4.  นายจิตติพร จนัทรชั กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการผูจ้ดัการ 24,500,000 29,617,600 
     คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  12,997,000 16,116,600 
5.  นางสาวาสนา จนัทรชั กรรมการ / กรรมการบรหิาร /  58,599,400 70,800,557 
 
     คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง / รองกรรมการผูจ้ดัการ 
 

 
5,720,000 

 
6,589,200 

6.  นายกิตติศกัดิ ์เบญจฤทธ์ิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 
     คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - 

7.  นายสดุใจ นิโลดม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - - 
     คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - 
8.  นายธนชักฤศ เตชะรตันไกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ - - 
   คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - 

9.  นายประกิจ ประจนปัจจนึก กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 300,000 360,000 
     คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - 
10. นายศราวธุ เมนะเศวต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน

กรรมการบรหิารความเสี่ยง 
- - 

      คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - 
11. นางสาววาสนา สรอ้ยพลาย 
 

กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี่ยง / 
ผูจ้ดัการสายงานทั่วไป 

72 72 

      คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
 

- - 
12. นางสาวเกษร มาศเมฆ กรรมการบรหิาร / ผูจ้ดัการสายงานโรงงาน 10,030 10,030 
      คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - 
13. นางสาวธญัญาพร กิจรุง่เรอืงศรี ผูจ้ดัการสายงานการตลาดและขาย 61,020 50,000 
      คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ  - - 
14. นางสาวพิชญดา ศศิวงศภ์กัดี กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสี่ยง /  

เลขานกุารบรษัิท / ผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
132,028 132,028 

     คูส่มรสและบตุรท่ียงัไมบ่รรลนิุติภาวะ 
 

- - 

กำรถอืครองหุน้ของกรรมกำรและผู้บริหำร 



 
 

 

 

ค่ำตอบแทนทีเ่ป็นตัวเงิน 

- คา่ตอบแทนของคณะกรรมการส าหรบัปี 2562 (บาท) 

 
 
 

รำยชื่อ ต ำแหน่ง 
กรรมกำร
บริษัท 

กรรมกำร
ตรวจสอบ 

ค่ำตอบแทน 
อื่น2) 

1. นายบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 720,000 - 129,031 

2. นายวฒันา จนัทรชั1) รองประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบรหิาร 

- - - 

3. นางสรอ้ยเพชร จนัทรชั1) กรรมการ / รองประธาน
กรรมการบรหิาร 

- - - 
4. นายจิตติพร จนัทรชั1) กรรมการ / กรรมการผูจ้ดัการ - - - 

5. นางสาววาสนา จนัทรชั1) กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ - - - 

6. นายกิตติศกัดิ ์เบญจฤทธ์ิ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

240,000 360,000 109,031 

7. นายสดุใจ นิโลดม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 240,000 240,000 149,031 

8. นายธนชักฤศ เตชะรตันไกร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 240,000 240,000 149,031 

9. นายประกิจ ประจนปัจจนกึ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 240,000 240,000 149,031 

10. นายศราวธุ เมนะเศวต กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 240,000 240,000 129,031 

หมำยเหตุ :  1) บรษัิทไมมี่การจา่ยคา่ตอบแทนใหก้บักรรมการที่เป็นผูบ้รหิารและคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 2) คา่ตอบแทนอ่ืน ไดแ้ก่ โบนสัพิเศษ คา่เบีย้ประกนัชีวิต และคา่เดินทาง 

- คา่ตอบแทนรวมของกรรมการบรหิารและผูบ้รหิาร 

ค่ำตอบแทน 
ปี 2561 ปี 2562 

จ ำนวนรำย
(คน) 

ค่ำตอบแทน
(ล้ำนบำท) 

จ ำนวนรำย
(คน) 

ค่ำตอบแทน
(ล้ำนบำท) 

เงินเดือน โบนสั คา่นายหนา้ 8 14.92  8 14.88 
คา่ตอบแทนอื่นๆ ไดแ้ก่ เงินสมทบกองทนุส ารองเลีย้งชีพ  
คา่ประกนัชีวิต คา่ประกนัสงัคม และคา่รกัษาพยาบาล เป็นตน้ 

8 2.50  8 2.16 

รวม 8 17.42  8 17.04  

ค่ำตอบแทนอื่น 

- ไมม่ี - 
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บุคลำกร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บรษัิทมีพนกังาน (ไมร่วมผูบ้รหิาร) จ านวนทัง้สิน้ 347 คน โดยสามารถแบง่ตามฝ่ายได้
ดงันี ้

 

 

 

 

 

ส าหรบัในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนใหพ้นกังานรวมเป็นเงินจ านวน 116.35 ลา้นบาท โดยเป็นค่าตอบแทน 
ในรูปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบีย้เลีย้ง โบนสั เงินสมทบประกันสงัคม เงินสมทบกองทุนทดแทนและอื่นๆ บริษัทไดจ้ดัตัง้
กองทนุส ารองเลีย้งชีพกบับริษัทหลกัทรพัยจ์ดัการกองทนุรวมบวัหลวง จ ากดั โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อสรา้งขวญัและก าลงัใจ
ใหแ้ก่พนกังานและเพื่อจงูใจใหพ้นกังานท างานกบับรษัิทในระยะยาว 

ในระยะ 3 ปีที่ผา่นมา บรษัิทไมม่ีขอ้พิพาทดา้นแรงงาน ดว้ยบรษัิทมีนโยบายดา้นแรงงานดงันี  ้

นโยบำยเกี่ยวกับบุคลำกร 

•  นโยบายการพฒันาบคุลากร 

บริษัทมีนโยบายพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม ่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานตา่งๆ โดยบริษัทไดจ้ดัท าแผนการฝึกอบรมประจ าปีทัง้ภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มพนูทกัษะ
งานตามความรบัผิดชอบของพนักงานแต่ละคน ซึ่งจะก่อใหเ้กิดประโยชนต์่อการพัฒนางานโดยรวมของบริษัท บริษัทมี
นโยบายรบันกัศึกษาที่ยงัไม่ส  าเร็จการศึกษาเขา้ร่วมฝึกงานกับบริษัท เพื่อเป็นการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ รวมถึงการ รบั
นกัศึกษาที่จบใหม่เขา้รว่มงานกบับริษัท เพื่อเปิดโอกาสในการสรา้งอาชีพใหก้บันกัศึกษาจบใหม่ที่ยงัไม่มีประสบการณก์าร
ท างานไดม้ีงานท า ทัง้นี ้บริษัทจะท าการจา้งงานตามวฒุิ ความรูค้วามสามารถของแต่ละต าแหน่งงานอย่างถกูตอ้งและเป็น
ธรรมตามอตัราและสญัญาคา่จา้งตามมาตรฐานท่ีพงึปฏิบตัิโดยทั่วไป   

•  นโยบายดา้นความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน 

บริษัทจดัใหม้ีระบบรกัษาความปลอดภยัภายในสถานที่ท  างานตามมาตรฐานสากลและไดจ้ดัใหม้ีสวสัดิการ  
ขัน้พืน้ฐานส าหรบัพนกังานภายในบริษัท เช่น น า้ดื่ม หอ้งสขุา สถานท่ีรบัประทานอาหาร บริเวณพกัผ่อน เพื่อลดความเหน่ือย
ลา้จากการปฏิบัติงาน รถรบั – ส่งพนักงาน และอุปกรณ์ดา้นความปลอดภัยที่จ  าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน เป็นตน้ รวมถึงมี
คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบการเป็นตวัแทนพนกังานและผูบ้ริหารเพื่อดแูลสิทธิประโยชนใ์หก้บัพนกังานอยา่ง
เทา่เทียมกนั 

สำยงำน จ ำนวนพนักงำน ปี 2561 

 

จ ำนวนพนักงำน ปี 2562  
 

 

ฝ่ายงานทั่วไป 47 54 

ฝ่ายการตลาดและการขาย 16 19 

ฝ่ายการบญัชีและการเงิน 10 11 

ฝ่ายโรงงาน 260 263 
รวม 333 347 

 

บุคลำกรและนโยบำยเกีย่วกับบุคลำกร 



 
 

 

 

•  นโยบายดา้นความเทา่เทียมกนัในการท างาน 

บริษัทมีระเบียบปฏิบตัิงานในการจา้งงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามสญัญาว่าจา้งแรงงาน พิจารณา
สง่เสริมความกา้วหนา้ในต าแหนง่งานของบริษัทโดยไม่กีดขวางหรือเลือกปฏิบตัิอยา่งหนึ่งอยา่งใดกบัพนกังานแต่ละคน โดย
จดัใหม้ีกรรมการบรหิารใหก้ารก ากบัดแูลเพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมตอ่พนกังานทกุคน 
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บรษัิทไดต้ระหนกัและใหค้วามส าคญัต่อระบบการบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้
ซึ่งจะท าใหเ้กิดความเช่ือมั่นกบัผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุ และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทกุฝ่าย และสง่ผลใหธุ้รกิจมีความเจริญเติบโตอยา่งยั่งยืน
ภายใตก้ารด าเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง บริษัทจึงไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดีเพื่อยกระดบัการด าเนินการท่ีมีอยูแ่ลว้ใหม้ีความเป็นระบบมาตรฐานท่ีชดัเจนและกระจายการปฏิบตัิไปสูพ่นกังาน
ของบรษัิททกุระดบัชัน้ อนัเป็นการเสริมสรา้งใหเ้กิดวฒันธรรมการก ากบัดแูลกิจการอยา่งแทจ้รงิ 

นโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำร 

บริษัทไดก้ าหนดนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดีที่สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีของส านกังาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ส  านกังาน ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.)  
ซึง่อา้งอิงหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีที่เป็นมาตรฐานสากล ควบคูไ่ปกบัการน าหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG 
Code) มาปรบัใชแ้ละพฒันาในการด าเนินการต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารองคก์ร ท าใหเ้กิดความเช่ือมั่นว่าการ
ด าเนินงานใดๆ ของบริษัท เป็นไปดว้ยความเป็นธรรม และค านึงถึงประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้และผูม้ีส่วนไดเ้สียทกุฝ่าย 
โดยสาระส าคญัของนโยบายสามารถแบง่ออกไดเ้ป็น 5 หลกัปฏิบตัิดงันี ้

หมวดที่  1  สิทธิของผู้ถอืหุ้น (Rights of Shareholders) 

1. การประชมุผูถื้อหุน้ 
• คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายในการสนบัสนนุหรอืสง่เสรมิผูถื้อหุน้ทกุกลุม่ รวมถึงผูถื้อหุน้ประเภท 
สถาบนัใหเ้ขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ในหนงัสอืเชิญประชมุ 

• คณะกรรมการจะดูแลใหบ้ริษัทใหข้อ้มูล วนั เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีค าชีแ้จงและ
เหตผุลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบไุวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้หรอืใน
เอกสารแนบวาระการประชุม และไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสของผูถื้อหุน้ในการศึกษา
สารสนเทศของบรษัิท 

• คณะกรรมการจะอ านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง  
อยา่งเต็มที่ และจะละเวน้การกระท าใดๆ ท่ีเป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชมุของผูถื้อหุน้ 

• คณะกรรมการจะให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยก าหนด
หลกัเกณฑก์ารสง่ค าถามลว่งหนา้ใหช้ดัเจน และแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพรอ้มกบัการน าสง่หนงัสือเชิญ
ประชมุผูถื้อหุน้ 

• คณะกรรมการจะสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้ใชห้นงัสือมอบฉนัทะในรูปแบบที่ผูถื้อหุน้สามารถก าหนดทิศทาง 
การลงคะแนนเสยีงได ้และจะเสนอช่ือกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 คน เป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะ
ของผูถื้อหุน้ 

2. การด าเนินการในวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

กำรก ำกับดูแลกจิกำร 



 
 

 

 

• คณะกรรมการจะสง่เสริมใหบ้ริษัทน าเทคโนโลยีมาใชก้บัการประชุมผูถื้อหุน้ ทัง้การลงทะเบียนของ 
ผูถื้อหุน้ การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อใหก้ารด าเนินการประชุมสามารถกระท าไดร้วดเร็ว  ถูกตอ้ง 
แมน่ย า 

• คณะกรรมการจะสนบัสนนุใหก้รรมการทกุคนเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยและกรรมการที่เป็นผูบ้รหิาร เพื่อผูถื้อหุน้สามารถซกัถามในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งได ้

• คณะกรรมการจะจดัใหม้ีการลงมติเป็นแตล่ะรายการ ในกรณีที่วาระนัน้มีหลายรายการ 
• คณะกรรมการจะส่งเสริมใหบ้ริษัทจัดใหม้ีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผูต้รวจนบัหรือตรวจสอบคะแนนเสียง 
ในการประชมุผูถื้อหุน้ และเปิดเผยใหท้ี่ประชมุทราบพรอ้มบนัทกึไวใ้นรายงานการประชมุ 

• คณะกรรมการจะสนบัสนนุใหม้ีการใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงในวาระที่ส  าคญั 
• ประธานในที่ประชมุจะจดัสรรเวลาใหเ้หมาะสมและสง่เสรมิใหผู้ถื้อหุน้มีโอกาสในการแสดงความเห็นและ
ตัง้ค าถามตอ่ที่ประชมุในเรือ่งที่เก่ียวขอ้งกบับรษัิทได ้

3. การจดัท ารายงานการประชมุ และการเปิดเผยมติการประชมุผูถื้อหุน้ 
•  รายงานการประชุมผูถื้อหุน้จะบันทึกการชีแ้จงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้ 
ที่ประชมุทราบก่อนด าเนินการประชุม รวมทัง้การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ตัง้ประเด็นหรือซกัถาม นอกจากนี ้
จะบนัทกึค าถามค าตอบและผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระวา่มีผูถื้อหุน้เห็นดว้ย คดัคา้น และงดออกเสยีง 
เป็นอยา่งไร รวมถึงบนัทกึรายช่ือกรรมการผูเ้ขา้รว่มประชมุและกรรมการท่ีไมไ่ดเ้ขา้ประชมุดว้ย 

หมวดที่  2  กำรปฏิบัติต่อผู้ถอืหุ้นอยำ่งเท่ำเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders) 

1. การใหข้อ้มลูก่อนการประชมุผูถื้อหุน้ 
• คณะกรรมการจะดแูลใหบ้รษัิทแจง้ก าหนดการประชมุ พรอ้มระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการ
ต่อผูถื้อหุน้ในหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ และผ่านช่องทางอื่นท่ีเหมาะสมก่อนวันประชุมไม่นอ้ยกว่า
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด 

• คณะกรรมการจะดูแลใหบ้ริษัทแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑต์่างๆ ที่ใชใ้นการประชุม ขัน้ตอนการ
ออกเสียงลงมติ รวมทัง้สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ในหนงัสือเชิญประชุม 
ผูถื้อหุน้ 

2. การคุม้ครองสทิธิของผูถื้อหุน้สว่นนอ้ย 
• คณะกรรมการจะก าหนดหลกัเกณฑก์ารใหผู้ถื้อหุน้ส่วนนอ้ยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้ก่อน 
วนัประชมุผูถื้อหุน้ 

• คณะกรรมการจะก าหนดวิธีการใหผู้ถื้อหุน้สว่นนอ้ยเสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ  
• คณะกรรมการจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดใ้ชส้ทิธิในการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายคน 

3. การปอ้งกนัการใชข้อ้มลูภายใน 
• คณะกรรมการจะก าหนดแนวทางในการเก็บรกัษาและป้องกนัการใชข้อ้มลูภายในเป็นลายลกัษณอ์กัษร
และแจง้แนวทางดงักลา่วใหท้กุคนในองคก์รถือปฏิบตัิ และจะก าหนดใหก้รรมการทกุคนและผูบ้ริหารที่มี
หนา้ที่รายงานการถือครองหลกัทรพัยต์ามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวใหแ้ก่คณะกรรมการด้วย 
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รวมทัง้ใหม้ีการเปิดเผยผ่านช่องทางที่เหมาะสมหรือที่หน่วยงานรฐัที่ก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษัิท
ก าหนด 

4. การมีสว่นไดเ้สยีของกรรมการ 
•  คณะกรรมการจะใหก้รรมการรายงานการมีสว่นไดเ้สยีอยา่งนอ้ยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และบนัทึกไว้
ในรายงานการประชมุคณะกรรมการ 

• คณะกรรมการจะใหก้รรมการที่มีสว่นไดเ้สียอยา่งมีนยัส าคญัในลกัษณะที่อาจท าใหก้รรมการรายดงักลา่ว
ไมส่ามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งอิสระ งดเวน้จากการมีสว่นรว่มในการประชมุพิจารณาในวาระนัน้ 

หมวดที่  3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders) 

1. นโยบายการปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี 
• คณะกรรมการบริษัทตระหนกัถึงสิทธิของผูม้ีสว่นไดเ้สียกลุม่ต่างๆ ทัง้ผูถื้อหุน้ พนกังาน ผูบ้ริหาร ลกูคา้  
คู่คา้ เจา้หนี ้ตลอดจนสงัคมและส่วนรวม โดยคณะกรรมการจะดูแลใหม้ีระบบการบริหารจัดการที่
สามารถเช่ือมั่นไดว้า่ บรษัิทรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีกลุม่ตา่งๆ ดว้ยความเป็นธรรม รวมทัง้ไดม้ีการ
ก าหนดเป็นลายลกัษณอ์ักษรที่ชัดเจนไวใ้นจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้ริหาร และ
พนกังานทกุคนยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัิ โดยแนวนโยบายหลกัๆ ที่กรรมการและฝ่ายจดัการจะปฏิบตัิ
ตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยีตา่งๆ ไดแ้ก่ 
•   ตอ่ผูถื้อหุน้ 

- ปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ตลอดจนตดัสินใจด าเนินการใดๆ ดว้ยความสจุริตใจ เพื่อ
ประโยชนส์งูสดุของผูถื้อหุน้โดยรวม 

- รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานการณ์ของบริษัท แนวโน้มในอนาคตทั้งดา้นบวกและลบ  
ดว้ยเหตผุลสนบัสนนุอยา่งเพียงพอโดยสม ่าเสมอและครบถว้นตามความเป็นจรงิ 

•  ตอ่ลกูคา้ ผูบ้รโิภค  
- พฒันาและสง่มอบผลติภณัฑท์ี่มีคณุภาพและมาตรฐานสงูตรงตามความตอ้งการของลกูคา้ 
- รกัษาขอ้มลูที่เป็นความลบัของลกูคา้  

•   ตอ่เจา้หนี ้ 
- ปฏิบตัิต่อเจา้หนีอ้ย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยตัง้อยู่บนพืน้ฐานของการไดร้บัผลตอบแทน 
ที่เป็นธรรมตอ่ทัง้สองฝ่าย 

- รายงานขอ้มลูทางการเงินท่ีถกูตอ้ง ครบถว้น และตรงเวลาใหแ้ก่เจา้หนีอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
•   ตอ่พนกังาน 

- ใหผ้ลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ้ความสามารถความรบัผิดชอบและผลการปฏิบตัิงาน
อยา่งเป็นธรรม 

- ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท างานใหม้ีความปลอดภยัตอ่ชีวิตและทรพัยส์นิของพนกังาน 
- ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาความรูค้วามสามารถ และทักษะของพนักงานโดยใหโ้อกาส
พนกังานอยา่งทั่วถึงและสม ่าเสมอ 

- ปฏิบตัิตามกฎหมายและขอ้บงัคบัตา่งๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพนกังานอยา่งเครง่ครดั 
 



 
 

 

 

•   ตอ่คูแ่ขง่ทางการคา้ 
- ไมแ่สวงหาขอ้มลูที่เป็นความลบัของคูแ่ขง่ทางการคา้ดว้ยวิธีการท่ีไมส่จุรติหรอืไมเ่หมาะสม 
- ไมท่ าลายช่ือเสยีงของคูแ่ขง่ทางการคา้ ดว้ยการกลา่วหาในทางรา้ยโดยปราศจากซึง่มลูความจรงิ 

•   ตอ่หนว่ยงานรฐัที่ก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษัิท 
- ปฏิบตัิและควบคมุใหม้ีการปฏิบตัิอยา่งเครง่ครัดตามเจตนารมณข์องกฎหมายและกฎระเบียบ 
ที่ออกโดยหนว่ยงานรฐัที่ก ากบัดแูลการด าเนินงานของบรษัิท 

•   ตอ่สงัคมและสว่นรวม 
- ปอ้งกนัอบุตัิเหตแุละควบคมุการปลอ่ยของเสยีใหอ้ยูใ่นระดบัต ่ากวา่คา่มาตรฐานท่ียอมรบัได้ 
- สนบัสนนุและด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชนแ์ละสรา้งสรรคต์่อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม
อยา่งสม ่าเสมอ 

• คณะกรรมการจะจดัใหม้ีกระบวนการและช่องทางในการรบัและจดัการกบัขอ้รอ้งเรียนของผูม้ีสว่นไดเ้สีย
ผา่น E-mail ของบรษัิท โดยมีผูท้ี่คณะกรรมการมอบหมายเป็นผูร้บัผิดชอบกลั่นกรองขอ้รอ้งเรยีนสง่ให้
ผูบ้รหิารที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้รายงานใหค้ณะกรรมการรบัทราบ 

2.  การเปิดเผยการปฏิบตัิตามนโยบายและการจดัท ารายงานความรบัผิดชอบตอ่สงัคม 
• บริษัทจะเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงใหเ้ห็นถึงการด าเนินการตามนโยบายการปฏิบตัิต่อผูม้ีสว่นไดเ้สีย
ดงักล่าวขา้งตน้ รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนกังานในการปฏิบัติตามนโยบายดงักล่าวขา้งตน้ให้แก่ 
ผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สยีผา่นช่องทางที่เหมาะสม 

หมวดที่  4  กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency) 

• คณะกรรมการจะจดัใหม้ีกลไกที่จะดแูลใหม้ั่นใจไดว้่าขอ้มลูที่เปิดเผยตอ่นกัลงทนุถกูตอ้ง ไม่ท าใหส้  าคญัผิด
และเพียงพอตอ่การตดัสนิใจของนกัลงทนุ 

• คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายดา้นการบรหิารความ
เสี่ยง และนโยบายเก่ียวกับการดแูลสิ่งแวดลอ้มและสงัคมที่ไดใ้หค้วามเห็นชอบไวโ้ดยสรุป และผลการ
ปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่ว รวมทัง้กรณีที่ไม่สามารถปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วได ้พรอ้มดว้ยเหตผุล 
โดยจะรายงานผา่นช่องทางตา่งๆ ท่ีเหมาะสม 

• คณะกรรมการจะจดัใหม้ีรายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตอ่รายงานทางการเงิน แสดงควบคู่
กบัรายงานของผูส้อบบญัชีในรายงานประจ าปีที่บรษัิทตอ้งจดัท าตามที่กฎหมายก าหนด 

• คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีการเปิดเผยคา่สอบบญัชีและคา่บรกิารอื่นที่ผูส้อบบญัชีใหบ้รกิารไวด้ว้ย 
• คณะกรรมการจะดแูลใหม้ีการเปิดเผยบทบาทและหนา้ที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย 

จ านวนครัง้ของการประชุม จ านวนครัง้ที่กรรมการแตล่ะท่านเขา้รว่มประชุมในปีที่ผ่านมา  ความเห็นจาก
การท าหนา้ที่ รวมถึงการฝึกอบรมและพฒันาความรูด้า้นวิชาชีพอยา่งตอ่เนื่องของคณะกรรมการ 

• คณะกรรมการจะเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ริหารระดับสงูที่สะทอ้นถึง
ภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของแตล่ะคน รวมทัง้รูปแบบหรอืลกัษณะของคา่ตอบแทนดว้ย 

หมวดที่  5  ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of Directors) 

1. โครงสรา้งคณะกรรมการ 
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• โครงสรา้งของคณะกรรมการจะประกอบดว้ยกรรมการที่มีคุณสมบตัิหลากหลาย ทัง้ในดา้นทกัษะ 
ประสบการณ ์ความสามารถเฉพาะดา้นที่เป็นประโยชนก์บับริษัท และจะเปิดเผยจ านวนปีการด ารง
ต าแหนง่กรรมการในบรษัิทของกรรมการแตล่ะคนผา่นช่องทางที่เหมาะสม 

• คณะกรรมการจะมีกรรมการอิสระท่ีสามารถใหค้วามเห็นเก่ียวกบัการท างานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างมี
ประสทิธิภาพ โดยตอ้งมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน 

•  คณะกรรมการจะมีจ านวนกรรมการท่ีเหมาะสมและเพียงพอที่จะปฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งมีอยา่งอิสระใน
จ านวนที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ประกาศก าหนด 

 ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทมีจ านวน 10 คน ประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้รายใหญ่
จ านวน 4 คน (โดย 4 ใน 10 คน ด ารงต าแหน่งเป็นผูบ้ริหารและ/หรือด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการ
บรหิาร) และกรรมการอิสระจ านวน 6 คน (โดย 5 ใน 6 คน ด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการตรวจสอบ) ทัง้นี ้
จ านวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่ส  านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดไวใ้หม้ีกรรมการอิสระอยา่งนอ้ยหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด 
ซึ่งจะท าใหเ้กิดการถ่วงดลุในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 5 คน 

• วาระการด ารงต าแหน่งหรือการพน้จากต าแหน่งของกรรมการ นอกจากจะเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดแลว้ ยังจะต้องเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ก าหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจ าปีทกุครัง้ กรรมการตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึ่งในสาม โดยใหก้รรมการที่อยู่ใน
ต าแหน่งนานที่สดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไมไ่ด ้ 
ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระดว้ยเหตุนี ้ 
อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหมอ่ีกไดโ้ดยที่ประชมุผูถื้อหุน้ 

• คณะกรรมการจะก าหนดคุณสมบตัิของบุคคลที่จะเป็น  “กรรมการอิสระ” ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
ของส านกังาน ก.ล.ต. และ ตลท. นอกจากนี ้จะใหก้รรมการอิสระมีวาระการด ารงต าแหน่งต่อเนื่อง  
ไมเ่กิน 9 ปี นบัจากวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการอิสระครัง้แรก เวน้แตม่ีความจ าเป็น
ที่จะแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่กรรมการอิสระนัน้ตอ่ไปอีก 

• ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการจะตอ้งไมใ่ช่บคุคลคนเดียวกนั 
• คณะกรรมการจะเลอืกใหก้รรมการอิสระด ารงต าแหนง่ประธานกรรมการ  
• เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการจะสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ 
คณะกรรมการจะก าหนดจ านวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารงต าแหน่งไม่ควรเกิน 5 บริษัท 
ที่เป็นบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

• บริษัทจะมีเลขานุการบริษัทท าหนา้ที่ตามที่กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์และ
ประกาศที่เก่ียวขอ้งก าหนด 

2. คณะกรรมการชดุยอ่ย 
• นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ คณะกรรมการจะแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นเพิ่มเติม เพื่อ
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีไดอ้ีก เมื่อพิจารณาแลว้เห็นวา่มีความจ าเป็นและเหมาะสม 

• ประธานคณะกรรมการจะไมเ่ป็นประธานหรอืสมาชิกในคณะกรรมการชดุยอ่ยใดๆ 



 
 

 

 

3. บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการ 
• บทบาท หนา้ที่ และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการจะครอบคลมุในเรือ่งดงัตอ่ไปนี ้

(1) การพิจารณาและใหค้วามเห็นชอบในเรือ่งที่ส  าคญัเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัท เช่น วิสยัทศัน ์
และภารกิจ กลยทุธ ์เปา้หมายทางการเงิน ความเสีย่ง แผนงาน และงบประมาณ เป็นตน้ 

(2) การติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการด าเนินงานตามนโยบายและแผนที่ก าหนดไว้อย่างมี
ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

(3) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งกลไกในการรับเรื่องรอ้งเรียนและการ
ด าเนินการกรณีมีการชีเ้บาะแส 

(4) การดูแลใหก้ารด าเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทัง้แผนการพฒันาพนกังานความ
ตอ่เนื่องของผูบ้รหิาร (Succession Plan) 

• คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายการก ากบัดแูลกิจการและการปฏิบตัิตามนโยบายดงักลา่วเป็นประจ า
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้  

• คณะกรรมการก าหนดใหบ้ริษัทจัดท าจรรยาบรรณธุรกิจที่เป็นลายลกัษณ์อักษร เพื่อใหก้รรมการ 
ผูบ้ริหาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจถึงมาตรฐานดา้นจริยธรรมที่บริษัทใชใ้นการด าเนินธุรกิจ โดย
คณะกรรมการจะติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวและปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สภาพการณท์ัง้ภายในและภายนอกบรษัิทที่มีการเปลีย่นแปลง 

• คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องความขดัแยง้ของผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ การพิจารณาการท า
รายการที่อาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชนจ์ะมีแนวทางที่ชดัเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชนข์อง
บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นส าคัญ โดยที่ผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และ
คณะกรรมการจะก ากับดูแลใหม้ีการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับขัน้ตอนการด าเนินการและการ
เปิดเผยขอ้มลูของรายการท่ีอาจมีความขดัแยง้ของผลประโยชนใ์หถ้กูตอ้งครบถว้น  

• คณะกรรมการจะจดัใหม้ีระบบการควบคมุดา้นการด าเนินงาน ดา้นรายงานทางการเงิน และดา้นการ
ปฏิบตัิตามกฎระเบียบและนโยบาย รวมทัง้จะจดัใหม้ีบคุคลหรือหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการ
ปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูร้บัผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคมุดงักลา่ว และจะทบทวนระบบท่ีส าคญั
อยา่งนอ้ย ปีละ 1 ครัง้  

• คณะกรรมการจะใหฝ่้ายจดัการรายงานใหค้ณะกรรมการทราบเป็นระยะๆ ในการด าเนินการดา้นการ
บรหิารความเสีย่ง ทัง้นี ้จะมีการทบทวนระบบหรอืประเมินประสทิธิผลของการจดัการความเสีย่งอยา่ง
นอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

• คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะใหค้วามเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคมุ
ภายใน และการบรหิารความเสีย่งไวใ้นรายงานประจ าปีหรอืผา่นช่องทางที่เหมาะสม 

4. การจดัประชมุคณะกรรมการ 
• บริษัทจะจัดใหม้ีก าหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็นการล่วงหนา้และแจ้งให้
กรรมการแตล่ะคนทราบก าหนดการดงักลา่ว เพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้รว่มประชมุได ้

• จ านวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการควรพิจารณาให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกิจของบรษัิท 
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• นอกจากวาระการประชมุคณะกรรมการจะก าหนดโดยบรษัิทแลว้ กรรมการแตล่ะคนมีอิสระที่จะเสนอ
เรือ่งที่เป็นประโยชนต์อ่บรษัิทเขา้สูว่าระการประชมุไดด้ว้ย 

• เอกสารประกอบการประชมุจะสง่ใหแ้ก่กรรมการเป็นการลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัท าการก่อนวนัประชมุ 
• คณะกรรมการจะขอใหก้รรมการทกุคนควรเขา้รว่มประชมุไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 75 ของจ านวนการประชุม
คณะกรรมการทัง้หมดที่ไดจ้ดัใหม้ีขึน้ในรอบปี 

• ประธานคณะกรรมการจะจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอ  
ที่กรรมการจะอภิปรายปัญหาส าคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการจะส่งเสริมให้
กรรมการมีการใชด้ลุยพินิจที่รอบคอบ รวมถึงใหค้วามสนใจกบัประเด็นทกุเรือ่งที่น  าสูท่ี่ประชมุ 

• คณะกรรมการจะสนบัสนุนใหก้รรมการผูจ้ดัการเชิญผูบ้ริหารระดบัสงูเขา้รว่มประชุมคณะกรรมการ
เพื่อใหส้ารสนเทศและรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรูจ้กั
ผูบ้รหิารระดบัสงู ส าหรบัใชป้ระกอบการพิจารณาแผนการสบืทอดงาน 

• คณะกรรมการจะสามารถเขา้ถึงสารสนเทศที่จ าเป็นเพิ่มเติมไดจ้ากกรรมการผูจ้ัดการ เลขานุการ
บริษัท หรือผูบ้ริหารอื่นที่ไดร้บัมอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่ก าหนด และในกรณีที่จ  าเป็น 
คณะกรรมการอาจจัดใหม้ีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูป้ระกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็น
คา่ใชจ้่ายของบรษัิท 

• คณะกรรมการจะสนับสนุนใหก้รรมการที่ไม่เป็นผูบ้ริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจ าเป็น เพื่ออภิปรายปัญหาตา่งๆ เก่ียวกบัการจดัการท่ีอยูใ่นความสนใจ โดยไมม่ีฝ่ายจดัการรว่ม
ดว้ย และจะแจง้ใหก้รรมการผูจ้ดัการทราบถึงผลการประชมุดว้ย 

5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ 
• คณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยจะประเมินผลการปฏิบตัิงานดว้ยตนเองอยา่งนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 
เพื่อใหค้ณะกรรมการรว่มกนัพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อปรบัปรุงแกไ้ขตอ่ไป 

6. คา่ตอบแทน 
• ค่าตอบแทนของกรรมการจะจดัใหอ้ยู่ในลกัษณะที่เปรียบเทียบไดก้บัระดบัท่ีปฏิบตัิอยู่ในอุตสาหกรรม 
ประสบการณ ์ภาระหนา้ที่ ขอบเขตของบทบาทและความรบัผิดชอบ (Accountability and Responsibility) 
รวมถึงประโยชนท์ี่คาดวา่จะไดร้บัจากกรรมการแตล่ะคน 

• ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการและผู้บริหารระดับสูงจะเป็นไปตามหลักการและนโยบาย  
ที่คณะกรรมการก าหนดภายในกรอบที่ไดร้บัอนมุตัิจากที่ประชุมผูถื้อหุน้และเพื่อประโยชนส์งูสดุของ
บรษัิท 

• กรรมการที่ไมเ่ป็นผูบ้ริหารทัง้หมดจะเป็นผูป้ระเมินผลกรรมการผูจ้ดัการเป็นประจ าทกุปี เพื่อน าไปใช้
ในการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการผูจ้ดัการ โดยใชบ้รรทดัฐานท่ีไดต้กลงกนัลว่งหนา้กบั
กรรมการผูจ้ดัการตามเกณฑท์ี่เป็นรูปธรรม 

7. การพฒันากรรมการและผูบ้รหิาร 



 
 

 

 

• คณะกรรมการจะส่งเสริมใหม้ีการฝึกอบรมและการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้ ก่ียวขอ้งในระบบการก ากบัดแูล
กิจการของบริษัท เพื่อใหม้ีการปรบัปรุงการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึกอบรมและใหค้วามรู้
อาจกระท าเป็นการภายในบรษัิทหรอืใชบ้รกิารของสถาบนัภายนอก 

• ทุกครัง้ที่มีการแต่งตัง้กรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจดัใหม้ีเอกสารและขอ้มูลที่เป็นประโยชนต์่อการ
ปฏิบตัิหนา้ที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการแนะน าลกัษณะธุรกิจและแนวทางการด าเนินธุรกิจของ
บรษัิทใหแ้ก่กรรมการใหม่ 

• คณะกรรมการจะก าหนดใหก้รรมการผูจ้ดัการรายงานเพื่อทราบอยา่งนอ้ยปีละครัง้ถึงแผนการพฒันา
และสืบทอดงานในต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการและผูบ้ริหารระดบัสงู เพื่อรองรบักบัการขยายงานของ
บรษัิทหรอืเหตกุารณท์ี่ผูด้  ารงต าแหนง่นัน้ไมส่ามารถปฏิบตัิหนา้ที่ได  ้

• ทัง้นี ้ผลการประเมินผลการปฏิบตัิงานโดยตนเองของคณะกรรมการประจ าปี 2562 ทัง้การประเมินผล
ของคณะกรรมการทัง้คณะและกรรมการรายบคุคล อยูใ่นระดบั “ดี” 

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด 

ในการคดัเลือกบคุคลที่จะแตง่ตัง้เป็นคณะกรรมการบริษัท แมว้่าบรษัิทจะไมม่ีคณะกรรมการสรรหา แต่การสรรหา
กรรมการของบรษัิทจะกระท าโดยคณะกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาคดัเลือกโดยใชห้ลกัเกณฑค์วามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ 
วิสยัทศัน ์และความน่าเช่ือถือ รวมทั้งเป็นผูม้ีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที่กฎหมายก าหนด เพื่อน าเสนอต่อ 
ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้ โดยบรษัิทไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการซึง่สามารถสรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้

1. กรรมกำรอิสระ 

บรษัิทก าหนดองคป์ระกอบคณะกรรมการบรษัิทใหป้ระกอบดว้ยกรรมการอิสระอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทัง้หมดของบริษัท และมีจ านวนกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถื้อหุน้ 
(แลว้แตก่รณี) เป็นผูแ้ตง่ตัง้กรรมการอิสระเขา้รว่มในคณะกรรมการบรษัิท 

หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลกัเกณฑก์ารคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคณุสมบตัิของ 
ผูท้ี่จะมาท าหนา้ที่เป็นกรรมการอิสระ จะพิจารณาจากคุณสมบตัิและลกัษณะตอ้งหา้มของกรรมการตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถึงประกาศ 
ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณวุฒิการศึกษา ความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น 
ประสบการณก์ารท างาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้เป็น
กรรมการของบริษัทตอ่ไป ทัง้นี ้หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพน้จากต าแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจ
แตง่ตัง้กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตามที่ก าหนดขา้งตน้เขา้มาด ารงต าแหนง่แทน โดยกรรมการอิสระท่ีเขา้เป็นกรรมการแทน
จะอยูใ่นต าแหนง่ไดเ้พียงเทา่วาระท่ียงัเหลอือยูข่องกรรมการอิสระท่ีตนแทน 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบรษัิทไดก้ าหนดคณุสมบตัิของกรรมการอิสระ ดงันี ้
• ถือหุ้นไม่เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย  
บริษัทรว่ม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคมุของบริษัท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถือหุน้ของผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
ของกรรมการอิสระรายนัน้ๆ ดว้ย 

• ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการที่มีสว่นรว่มบรหิารงาน ลกูจา้ง พนกังาน ที่ปรกึษาที่ไดร้บัเงินเดือนประจ า หรอื 
ผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยล าดับเดียวกัน หรือนิติ
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บคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แตจ่ะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนวนัที่ยืน่
ขออนญุาตต่อส านกังาน ทัง้นี ้ลกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่วไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นขา้ราชการ
หรอืที่ปรกึษาของสว่นราชการซึง่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท 

• ไม่เป็นบคุคลที่มีความสมัพนัธท์างสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลกัษณะที่เป็นบิดา 
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ง และบตุร รวมทัง้คู่สมรสของบุตรของผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม 
หรอืบคุคลที่จะไดร้บัการเสนอช่ือเป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้ีอ  านาจควบคมุของบรษัิท หรอืบรษัิทยอ่ย 

• ไม่มีหรือเคยมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมี
ความขดัแยง้ในลกัษณะที่อาจขดัขวางการใชว้ิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรือ เคยเป็น 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ริหารของผูม้ีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแยง้ เวน้แต่ไดพ้น้จากการมีลกัษณะ
ดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สองปีก่อนปีก่อนวนัท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

• ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการท ารายการทางการคา้ที่กระท าเป็นปกติเพื่ อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือใหเ้ช่าอสงัหาริมทรพัย ์รายการเก่ียวกบัสินทรพัยห์รือบริการ หรือการใหห้รือรบัความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ดว้ยการรบัหรือใหกู้ย้ืม ค า้ประกนั การใหส้ินทรพัยเ์ป็นหลกัประกันหนีส้ิน รวมถึง
พฤติกรรมอื่นท านองเดียวกนั ซึง่เป็นผลใหบ้รษัิทหรอืคู่สญัญา มีภาระหนีท้ี่ตอ้งช าระตอ่อีกฝ่ายหนึง่ตัง้แต่
รอ้ยละสามของสินทรพัยท์ี่มีตวัตนสุทธิของบริษัท หรือตัง้แต่ยี่สิบลา้นบาทขึน้ไปแลว้แต่จ านวนใดจะ  
ต ่ากว่า ทัง้นี ้การค านวณภาระหนีด้งักลา่วใหเ้ป็นไปตามวิธีการค านวณมลูค่าของรายการที่เก่ียวโยงกัน
ตามประกาศตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยว่าดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบตัิการของบริษัท  
จดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนัโดยอนโุลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้งักลา่ว ใหน้บัรวมภาระหนี ้ 
ที่เกิดขึน้ในระหวา่งหนึง่ปีก่อนวนัท่ีมีความสมัพนัธท์างธุรกิจกบับคุคลเดียวกนั 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูส้อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ และไม่เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้สว่น ผูจ้ดัการของ
ส านกังานสอบบญัชี ซึ่งมีผูส้อบบญัชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัการ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

• ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการใหบ้ริการเป็นท่ีปรกึษากฎหมายหรือที่ปรกึษา
ทางการเงิน ซึ่งไดร้บัค่าบริการเกินกว่าสองลา้นบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม 
หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ ทัง้นี  ้ในกรณีที่ผูใ้หบ้ริการทางวิชาชีพเป็นนิติบคุคล ใหร้วมถึงการเป็น 
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ริหาร หรือหุน้ส่วนผูจ้ัดการของผูใ้หบ้ริการทาง
วิชาชีพนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมีลกัษณะดงักลา่วมาแลว้ ไม่นอ้ยกว่าสองปีก่อนวนัที่ไดร้บัการ
แตง่ตัง้เป็นกรรมการอิสระ 

• ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือ 
ผูถื้อหุน้ซึง่เป็นผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท  

• ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่มีนยักบักิจการของบริษัท หรือบริษัทยอ่ย 
หรือไม่เป็นหุน้ส่วนที่มีนัยในหา้งหุน้ส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน   



 
 

 

 

ที่ปรึกษาที่รบัเงินเดือนประจ า หรือถือหุน้เกินรอ้ยละหนึ่งของจ านวนหุน้ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขนัที่มีนยักับกิจการของบริษัทหรือ
บรษัิทยอ่ย 

• ไมม่ีลกัษณะอื่นใดที่ท  าใหไ้มส่ามารถใหค้วามเห็นอยา่งเป็นอิสระเก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 
• มีความรูแ้ละเขา้ใจลกัษณะการประกอบธุรกิจของบรษัิทเป็นอยา่งดี รวมทัง้มีความรู ้ความสามารถที่เป็น

ประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบรษัิท 
• กรรมการอิสระจะตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทโดยทนัทีหากเห็นวา่มีเหตกุารณใ์ดๆ ที่อาจจะท าให้

ตนตอ้งขาดคณุสมบตัิความเป็นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ 

ภายหลงัไดร้บัการแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมการอิสระที่มีลกัษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่งแลว้ กรรมการอิสระอาจไดร้บั
มอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม บริษัทย่อยล าดบั
เดียวกนั หรอืนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ โดยมีการตดัสนิใจในรูปแบบขององคค์ณะ (Collective decision) ได ้

2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระอย่างนอ้ย 3 คน มีวาระการด ารงต าแหน่ง
เป็นไปตามวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทของตน กรรมการตรวจสอบอาจไดร้บัการแต่งตัง้กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง
ต่อไปไดอ้ีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม โดยไม่เป็นการต่อวาระโดยอตัโนมตัิ โดยใหก้รรมการตรวจสอบท่ีพน้
ต าแหนง่ตามวาระอยูร่กัษาการในต าแหนง่เพื่อปฏิบตัิหนา้ที่ต่อไปจนกวา่จะมีการแตง่ตัง้กรรมการมาแทนต าแหนง่ เวน้แตก่รณีที่
ครบวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการแลว้ แต่ไม่ไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการอีก โดยบริษัทมีนโยบายในการ
สรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคลอ้งกับประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขอ
อนญุาตและการอนญุาตใหเ้สนอขายหุน้ที่ออกใหม่ ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ที่ไดม้ีการแกไ้ขเพิ่มเติม) ซึ่งตอ้งเป็นไป
ตามหลกัเกณฑด์งัตอ่ไปนี ้

• ไดร้บัแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบรษัิทหรอืที่ประชมุผูถื้อผูถื้อหุน้ (แลว้แตก่รณี) 
• เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้น และไม่เป็นกรรมการที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทใหต้ดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูม้ีอ  านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็น
กรรมการของบรษัิทยอ่ย บรษัิทยอ่ยล าดบัเดียวกนั เฉพาะที่เป็นบรษัิทจดทะเบียน 

ทัง้นี ้กรรมการอิสระที่ด  ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างนอ้ย 1 คน ตอ้งเป็นผูม้ีความรูแ้ละมีประสบการณ์
ดา้นการบญัชีหรอืการเงินท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถท าหนา้ที่ในการสอบทานความนา่เช่ือถือของงบการเงินได ้นอกจากนี ้บรษัิท
จะพิจารณาคณุสมบตัิในดา้นอื่นๆ ประกอบดว้ย เช่น ประสบการณใ์นธุรกิจ ความเช่ียวชาญเฉพาะทางที่เก่ียวขอ้งกบัธุรกิจ 
และความมีจรยิธรรม เป็นตน้ 

กรรมการตรวจสอบซึง่ออกจากต าแหน่งตามวาระอาจไดร้บัการแตง่ตัง้ใหก้ลบัมาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด ้กรณีที่
ต  าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตอุื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้บคุคลที่มี
คุณสมบตัิครบถว้นเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหก้รรมการตรวจสอบมีจ านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดโดย
บคุคลที่เป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่นต าแหนง่ไดเ้พียงวาระที่เหลอือยูข่องกรรมการตรวจสอบซึง่ตนแทน 
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3. คณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จัดกำร 
• คณะกรรมการบริษัทประกอบดว้ยกรรมการอย่างนอ้ย 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน

กรรมการทัง้หมดจะตอ้งมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะตอ้งเป็นผูม้ีคณุสมบตัิตาม
กฎหมายก าหนด 

• การเลอืกตัง้กรรมการโดยที่ประชมุผูถื้อหุน้นัน้ ใหใ้ชว้ิธีเสยีงขา้งมากตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการดงันี ้
1. ผูถื้อหุน้คนหนึง่มีคะแนนเสยีงเทา่กบัหนึง่หุน้ตอ่เสยีงหนึง่ 
2. ใหผู้ถื้อหุน้ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลไป 
3. บคุคลที่ไดร้บัคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผูไ้ดร้บัการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการ  

ที่จะพงึมีหรอืจะพงึเลอืกในครัง้นัน้ ในกรณีที่บคุคลซึ่งไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสยีง
เทา่กนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมี ใหป้ระธานท่ีประชมุเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

• ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหนง่เป็นจ านวนหนึง่ในสามของจ านวน
กรรมการในขณะนัน้  ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามสว่นไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนที่ใกล้
ที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนนัน้ ให้
จับสลากกันว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ใหก้รรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผูอ้อกจาก
ต าแหนง่ กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได ้

• กรรมการมีสทิธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์
ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ประชุมผูถื้อหุน้จะอนุมตัิ ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน 
หรอืวางเป็นหลกัเกณฑแ์ละจะก าหนดไวเ้ป็นคราวๆ ไป หรอืจะใหม้ีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลง
ก็ได ้และนอกจากนัน้ใหไ้ดร้บัเบีย้เลีย้งและสวสัดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ทัง้นี ้สิทธิดงักลา่วจะไม่
กระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลูกจา้งของบริษัทซึ่งไดร้บัเลือกตัง้เป็นกรรมการในอันที่จะไดร้บั
คา่ตอบแทนและผลประโยชนใ์นฐานะที่เป็นพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษัิท 

• กรรมการคนใดจะลาออกจากต าแหน่งใหย้ื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนบัแต่วนัที่ใบลาออกถึง
บรษัิท และจะแจง้การลาออกของตนใหน้ายทะเบียนทราบดว้ยก็ได ้

• ในกรณีที่ต  าแหนง่กรรมการวา่งลงเพราะเหตอุื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหค้ณะกรรมการเลอืกบคุคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายว่าดว้ยบริษัทมหาชนจ ากัดและกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถดัไป เวน้แต่วาระ
ของกรรมการผูน้ัน้จะเหลอืนอ้ยกวา่ 2 เดือน โดยบคุคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดงักลา่วจะอยูใ่นต าแหนง่ของ
กรรมการไดเ้พียงเท่าวาระท่ียงัเหลืออยู่ของกรรมการท่ีตนเขา้มาแทน โดยมติของคณะกรรมการดงักลา่วยงั
ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สามในสีข่องจ านวนกรรมการท่ียงัเหลอือยู ่

• ที่ประชมุผูถื้อหุน้อาจลงมติใหก้รรมการคนใดออกจากต าแหนง่ก่อนถึงคราวออกตามวาระไดด้ว้ยคะแนนเสยีง
ไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 
กึ่งหนึง่ของจ านวนหุน้ที่ถือโดยผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 

• ใหค้ณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
และจะเลอืกกรรมการคนหนึง่หรอืหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได ้
 



 
 

 

 

4. คณะกรรมกำรบริหำร 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูม้ีอ  านาจแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารของบริษัทมีจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดย
คดัเลือกจากกรรมการหรือจากพนกังานหรือผูม้ีความรูค้วามสามารถ โดยจะตอ้งไม่เป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหท้ าหนา้ที่
ดแูลบรหิารกิจการของบรษัิทตามที่คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายแทนคณะกรรมการบรษัิท โดยคณะกรรมการบริหารจะตอ้ง
รบัผิดชอบโดยตรงตอ่คณะกรรมการบรษัิท 

5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ง 

คณะกรรมการบริษัทเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน โดยพิจารณา
แต่งตัง้กรรมการหรือผูบ้ริหารระดับสูงของบริษัทในสายงานธุรกิจและสายงานสนับสนุน เพื่อท าหนา้ที่พิจารณาในเรื่องที่
เก่ียวขอ้งกบัความเสีย่งของบรษัิท  

กำรดูแลเร่ืองกำรใช้ข้อมูลภำยใน 

บริษัทมีนโยบายและวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน าข้อมูลภายในของบริษัท ซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อ
สาธารณะชนไปใชเ้พื่อแสวงหาประโยชนส์ว่นตน รวมทัง้การซือ้ขายหลกัทรพัย ์ดงันี ้

• ใหค้วามรูแ้ก่กรรมการรวมทัง้ผู้บริหารฝ่ายต่างๆ เก่ียวกับหนา้ที่ที่ตอ้งรายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องตน  
คูส่มรส และบตุรที่ยงัไมบ่รรลนุิติภาวะ ตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา 59 และบทก าหนด
โทษตามมาตรา 275 แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 

• บริษัทก าหนดใหผู้บ้ริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลกัทรพัยต์่อส านกังาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59 
แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และจัดส่งส าเนารายงานนีใ้ห้แก่บริษัท 
ในวนัเดียวกบัวนัท่ีสง่รายงานตอ่ส านกังาน ก.ล.ต. 

• บริษัทไดด้  าเนินการสง่หนงัสือเวียนแจง้ใหผู้บ้ริหารทราบวา่ ผูบ้ริหารที่ไดร้บัทราบขอ้มลูภายในที่เป็นสาระส าคญั
ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลกัทรพัย ์จะตอ้งระงบัการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
งบการเงินหรือขอ้มูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชน และหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยขอ้มูลที่เป็นสาระส าคัญนัน้ 
ตอ่บคุคลอื่น 

• บรษัิทไดก้ าหนดโทษทางวินยัส าหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชนจ์ากการน าขอ้มลูภายในบรษัิทไปใชห้รอืน าไปเปิดเผย
จนอาจท าใหบ้ริษัทไดร้บัความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ไดแ้ก่ การตกัเตือนดว้ยวาจา การ
ตกัเตือนเป็นตวัหนงัสอื การภาคทณัฑ ์ตลอดจนการเลกิจา้ง พน้สภาพการเป็นพนกังานดว้ยเหตไุลอ่อก ปลดออก 
หรอืใหอ้อกแลว้แตก่รณี เป็นตน้ 

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทอนมุตัิคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีส าหรบัการตรวจสอบงบการเงินประจ าปีและการ
สอบทานงบการเงินประจ าไตรมาสส าหรบัปี 2562 เทา่กบั 1.45 ลา้นบาท และคา่บรกิารอื่น (Non-audit fee) ซึง่ตอบแทนการ
ตรวจสอบการปฏิบตัิตามเง่ือนไขของบตัรสง่เสรมิการลงทนุ จ านวน 0.15 ลา้นบาท 
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นโยบำยและกำรด ำเนินงำนของบริษัทด้ำนควำมรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดล้อม เพื่อ
ควำมย่ังยนืของกิจกำรและสังคมโดยรวม (CSR-in-process) โดยแบ่งแนวทำงปฎิบัตไิว้ดังนี ้

กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็นธรรม 

• กำรแข่งขนัในธุรกิจที่เป็นธรรม 

บริษัทมีนโยบายการท าธุรกิจอย่างโปรง่ใสและสามารถตรวจสอบไดท้กุขัน้ตอน ไม่มีนโยบายกระท าการใด  
ที่จะไดม้าซึ่งการไดเ้ปรียบคู่แข่งในการท าธุรกิจโดยมิชอบ เช่น การบิดเบือนขอ้มูลทางธุรกิ จท าใหลู้กคา้หรือคู่คา้เขา้ใจ 
เป็นอย่างอื่น เพื่อให้ได้เปรียบคู่แข่งที่ด  าเนินธุรกิจลักษณะเดียวกันกับบริษัท และท าใหไ้ด้มาซึ่งลูกค้ารายนั้นโดยการ
ด าเนินการทางธุรกิจที่ไมเ่ป็นธรรมตอ่คูแ่ขง่ 

• ควำมเป็นธรรมต่อคู่ค้ำ 

บริษัทมีนโยบายที่จะด าเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและรบัผิดชอบต่อคูค่า้ทกุรายที่ท  าธุรกิจกบับริษัท โดยไม่
เลอืกปฏิบตัิตอ่รายหนึง่รายใดเป็นพิเศษ บรษัิทค านงึถึงการปฏิบตัิภายใตก้ฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัอาหารในประเทศและประเทศ
คูค่า้เป็นส าคญั โดยก าหนดใหม้ีการติดตามและปรบัปรุงใหถ้กูตอ้งตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งกบัอาหารท่ีเปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 
รวมถึงการจดัใหม้ีการติดตามผลความพงึพอใจตอ่คณุภาพของสนิคา้และการใหบ้รกิารของบรษัิท 

กำรต่อต้ำนทุจริตคอรรั์ปช่ัน 

• นโยบำยตอ่ต้ำนกำรทุจริต 

บริษัทด าเนินธุรกิจดว้ยความโปรง่ใส ยึดมั่นในความถกูตอ้ง จดัใหม้ีแนวทางในการตอ่ตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่น 
รวมถึงการสนบัสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกนิสยัใหผู้บ้ริหารและพนักงานปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบขอ้บงัคบั  
ที่เก่ียวขอ้ง ไมส่นบัสนนุใหม้ีการสรา้งความส าเรจ็ของงานดว้ยวิธีทจุรติ 

เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทจะประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมและ
ประเทศชาติ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรก าหนดนโยบายต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นกบัทุกกิจกรรมทัง้ภายในและ
ภายนอกบรษัิท ดงันี ้

1. หา้มมิใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหารและพนกังานทุกคนกระท าการใดๆ อนัเป็นการเรียกรอ้งหรือยอมรบั
สินทรพัยห์รือผลประโยชนอ์ื่นใดส าหรบัตนเองหรือผูอ้ื่นที่ส่อไปในทางจูงใจใหป้ฏิบัติ หรือละเวน้การ
ปฎิบตัิหนา้ที่ในทางมิชอบ หรอือาจท าใหบ้รษัิทเสยีผลประโยชนอ์นัชอบธรรม 

2. หา้มมิใหก้รรมการบริษัท ผูบ้ริหารและพนักงานใหห้รือเสนอที่จะใหส้ินทรพัยห์รือผลประโยชนอ์ื่นใด  
แก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจใหบุ้คคลนัน้กระท าหรือละเวน้การกระท าใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบ 
ตอ่ต าแหนง่หนา้ที่ของตน 

3. ครอบคลมุถึงกรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุคนในบรษัิท คูค่า้ ลกูคา้ ผูม้ีสว่นไดเ้สยีทกุกลุม่ทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ โดยจัดให้มีการสอบทานการปฏิบัติงานตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชั่น  
เป็นประจ าทกุ 2 ปี หรือทกุครัง้ที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบตัิและ

ควำมรับผิดชอบตอ่สังคม 



 
 

 

 

ขอ้ก าหนดในการด าเนินการ เพื่อใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบขอ้บังคับ และ
ขอ้ก าหนดทางกฎหมาย 

• แนวปฏิบตัิในหน่วยงำนทีเ่ป็นไปตำมนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ 

บริษัทไดต้ระหนักถึงความส าคัญของการท าธุรกรรมกับบุคคลและบริษัทภายนอก โดยก าหนดนโยบาย
ต่อตา้นการทจุริตคอรร์ปัชั่นไวใ้นระเบียบเก่ียวกบัการท างานและจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี ้เพื่อใหก้ารปฏิบตัิงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ บริษัทไดจ้ดัตัง้คณะท างานต่อตา้นการทจุริตคอรรปัชั่น โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อเสริมสรา้งจิตส านึก
และสง่เสริมใหพ้นกังานปฏิบตัิงานอยา่งโปรง่ใส พรอ้มทัง้ก าหนดกลยทุธแ์ละหลกัการในการน าแนวทางไปสูก่ารปฏิบตัิ โดย
ใหพ้นักงานและนักเรียนซึ่งจะเป็นพนักงานในอนาคตไดร้บัทราบและฝึกการท างานอย่างโปร่งใส และบริษัทไดก้ าหนด
แนวทางดา้นเอกสารที่สามารถเผยแพรก่ารท างานอย่างสจุริต โปรง่ใสในสญัญาต่างๆ เช่น สญัญาจา้งแรงงาน สญัญากบั      
คูค่า้ พรอ้มรายงานใหค้ณะกรรมการบรหิารทราบ 

คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินธุรกิจดว้ยความซื่อสตัยส์จุริต ยตุิธรรม และโปรง่ใส ยึดมั่นใน
ความรบัผิดชอบต่อสงัคมและผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม ปฏิบตัิตามนโยบายการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance 
Policy) รวมถึงคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและขอ้พึงปฏิบตัิในการท างาน (Code of Conduct) อย่างเครง่ครดั โดยมีขอ้ก าหนดใน
การด าเนินการ ดงันี ้

1. ตามนโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่น กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทกุคนในบรษัิทตอ้งปฏิบตัิตาม
แนวปฏิบตัิที่ก าหนดไวใ้นคูม่ือนโยบายการก ากบัดแูลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและขอ้พงึปฏิบตัิใน
การท างาน นโยบายแนวรว่มปฏิบตัิตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สียทกุกลุม่ ระเบียบ คู่มือปฏิบตัิงานที่เก่ียวขอ้ง รวมถึง
แนวทางปฏิบตัิอื่นๆ ที่บรษัิทจะก าหนดขึน้ตอ่ไป 

2. นโยบายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นครอบคลมุทกุกิจกรรมที่เก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิท 
3. ก าหนดใหม้ีการประเมินความเสีย่งตอ่การเกิดทจุรติคอรร์ปัชั่นทั่วทัง้องคก์รเป็นประจ าทกุ 2 ปี หรอืทกุครัง้

ที่มีการเปลีย่นแปลงกระบวนการท างาน 
4. เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนเก่ียวกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่น กรรมการ ผูบ้ริหารและพนกังานทกุคน  

ในบรษัิทตอ้งปฏิบตัิหนา้ที่ดว้ยความระมดัระวงัในเรือ่งตอ่ไปนี ้
4.1 การให ้การรบัของขวญั ของก านลั การเลีย้งรบัรอง และค่าใชจ้่ายต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามที่ก าหนด  

ในคูม่ือจรรยาบรรณธุรกิจของบรษัิท 
4.2 การใหห้รือการรบัเงินสนับสนุน หรือเงินบริจาคเพื่อการกุศล เงินเรี่ยไร ตอ้งเป็นไปอย่างโปร่งใส 

ถกูตอ้งตามกฎหมาย และตอ้งมั่นใจว่าการรบัเงินสนบัสนนุ เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินเรี่ยไร
ตา่งๆ ไมไ่ดถ้กูน ามาใชเ้ป็นขอ้อา้งในการติดสนิบน 

4.3 หา้มใหห้รือรบัสินบนในการจัดซือ้ จัดจา้ง และการแสดงความสมัพนัธ์ทางธุรกิจทุกชนิดกับคู่คา้ 
คู่สญัญา หน่วยงานภาครฐั หรือหน่วยงานที่ด  าเนินธุรกิจกับบริษัท และตอ้งด าเนินการใหเ้ป็นไป
อยา่งโปรง่ใส และถกูตอ้งตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง 

• กำรเปิดเผยผลกำรด ำเนินงำนและควำมคืบหน้ำในกำรปฏิบัติ 

บริษัทจัดใหม้ีช่องทางการรบัขอ้รอ้งเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วและเป็นธรรมโดยมุ่งหวงัว่า 
พนกังานทกุคนจะรว่มกนัสอดสอ่งดแูลการปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ และ
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สอบถามเลขานกุารบรษัิทหรอืฝ่ายบคุคลกรณีมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัจรรยาบรรณธุรกิจ หรอืรอ้งเรยีนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไมเ่หมาะสม
หรือขดัต่อจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจ นอกจากนี ้บริษัทจะรบัฟังขอ้รอ้งเรียนอย่างเสมอภาค โปรง่ใสเอาใจใส ่ใหค้วาม
เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม มีการรกัษาความลบัและคุม้ครองผูร้อ้งเรียนไม่ใหถ้กูกลั่นแกลง้ 
ทัง้ในระหว่างการสอบสวนและภายหลงัการสอบสวน ทัง้นี  ้หน่วยงานภายในที่เก่ียวขอ้งจะทบทวนกรอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดา้นการทจุริต รวมถึงการพฒันากระบวนการรบัเรื่องรอ้งเรียนและแจง้เบาะแสการทจุริตเพื่อใหม้ีความสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ พนกังานและผูม้ีสว่นไดเ้สียสามารถแจง้ขอ้รอ้งเรียนหรือขอ้เสนอแนะโดยการพดูคยุผ่านหวัหนา้
แผนกหรือโดยการกรอกขอ้มูลลงในแบบรอ้งเรียน พรอ้มแสดงเอกสารหลกัฐานประกอบการรอ้งเรียน  (ถา้มี) และน าสง่ให้
บคุคลใดบคุคลหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

 เลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท  
E-mail:  pichayada@exoticfoodthailand.com  หรอื 
สง่ผา่นไปรษณียถ์งึ เลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท 
เลขที่ 130-132 ชัน้ 9 อาคารสนิธร ทาวเวอร ์2 แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท:์  (02) 650 7779   โทรสาร: (02) 650 7779   

 เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ     
E-mail:  ia@exoticfoodthailand.com  หรอื 
สง่ผา่นไปรษณียถ์งึ เลขานกุารคณะกรรมการตรวจสอบ  
เลขที่ 49/42 หมู ่5 ต าบลทุง่สขุลา อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี 20230  
โทรศพัท:์  (038) 493 752-3  โทรสาร:  (038) 401 493  

 เลขานกุารบรษัิท 
E-mail:  pichayada@exoticfoodthailand.com  หรอื  
สง่ผา่นไปรษณียถ์งึ เลขานกุารบรษัิท 
เลขที่ 130-132 ชัน้ 9 อาคารสนิธร ทาวเวอร ์2 แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330 
โทรศพัท:์  (02) 650 7779   โทรสาร: (02) 650 7779   

 ผูจ้ดัการแผนกบคุคล 
E-mail:  hr@exoticfoodthailand.com  หรอื  
สง่ผา่นไปรษณียถ์งึ ผูจ้ดัการแผนกบคุคล   
เลขที่ 49/42 หมู ่5 ต าบลทุง่สขุลา อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี 20230  
โทรศพัท:์  (038) 493 752-3  โทรสาร:  (038) 401 493   

 กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
E-mail:  kittisak@exoticfoodthailand.com   

 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
E-mail:  prakitpr@exoticfoodthailand.com    

 ผา่นระบบ Online บนเว็บไซต:์ www.exoticfoodthailand.com  

 ผา่นกลอ่งรบัความคิดเห็นภายในบรษัิท  

mailto:pichayada@exoticfoodthailand.com
mailto:ia@exoticfoodthailand.com
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mailto:hr@exoticfoodthailand.com
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กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 

• กำรเคำรพสทิธิมนุษยชนภำยในองคก์ร 

บริษัทใหค้วามเคารพสิทธิมนษุยชนภายในองคก์รอย่างเท่าเทียมกนัและดแูลไมใ่ห้เกิดความเหลื่อมล า้ในการ
ปฏิบตัิต่อพนกังานของบริษัทตามสญัญาว่าจา้งแรงงาน ไม่กีดกันทางเพศ เชือ้ชาติ ศาสนา หรืออื่นใดที่จะน ามาซึ่งความ
แตกแยกและไม่เสมอภาค โดยยึดกฎระเบียบและขอ้บงัคบัในการท างานที่ประกาศใหพ้นกังานทุกคนทราบและถือปฏิบตัิ
อย่างเท่าเทียม เปิดโอกาสใหม้ีการแสดงความคิดเห็นของพนกังานในทุกระดบั เพื่อรบัฟังปัญหาและขอ้เสนอแนะในการ
ท างานและการอยู่รว่มกนั นอกจากนี ้บริษัทไดส้ง่เสริมพนกังานใหม้ีความกา้วหนา้ตามความรูค้วามสามารถของแต่ละคน
โดยไมกี่ดกนัโดยปัจจยัอื่นๆ อนันอกเหนือจากความรูค้วามสามารถเฉพาะตวัของพนกังาน 

• กำรเคำรพสทิธิมนุษยชนภำยนอกองคก์ร  

บริษัทใหค้วามเคารพสิทธิมนษุยชนกบัผูอ้ื่นที่เก่ียวขอ้งกับองคก์รเสมอมา โดยปฏิบตัิต่อคู่คา้และผูท้ี่ตอ้งท า
การติดต่อเก่ียวขอ้งทางธุรกิจกับองคก์รโดยไม่ค านึงถึงเชือ้ชาติ ศาสนา หรือปัจจัยอื่นใดที่จะน ามาซึ่งการไม่เคารพสิทธิ
มนษุยชนอยา่งเครง่ครดั 

กำรปฏิบัตติ่อแรงงำนอย่ำงเป็นธรรม 

• กำรจ้ำงงำนอยำ่งเท่ำเทียม  

บริษัทมีระเบียบปฏิบตัิงานในการจา้งงานอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมตามสญัญาว่าจา้งแรงงาน มีนโยบาย
รบันกัศึกษาที่ยงัไมส่  าเร็จการศึกษาเขา้รว่มฝึกงานกบับริษัท เพื่อเป็นการฝึกประสบการณว์ิชาชีพ การรบันกัศึกษาที่จบใหม่
เขา้ร่วมงานกบับริษัท เพื่อเปิดโอกาสในการสรา้งอาชีพใหก้บันกัศึกษาจบใหม่ที่ยงัไม่มีประสบการณ์การท างานไดม้ีงานท า 
ทัง้นี ้บรษัิทจะท าการจา้งงานตามวฒุิ ความรูค้วามสามารถของแตล่ะต าแหนง่งานอยา่งถกูตอ้งและเป็นธรรม ตามอตัราและ
สญัญาคา่จา้งตามมาตรฐานท่ีพงึปฏิบตัิโดยทั่วไป 

• ควำมสะดวกและปลอดภยัในสถำนทีท่ ำงำน 

บริษัทจัดใหม้ีระบบรกัษาความปลอดภยัภายในสถานที่ท  างานตามมาตรฐานสากลและไดจ้ัดใหม้ีสวสัดิการ 
ขัน้พืน้ฐานส าหรบัพนกังานภายในบรษัิท เช่น น า้ดื่ม หอ้งสขุา สถานที่รบัประทานอาหาร บรเิวณพกัผอ่น เพื่อลดความเหนื่อยลา้
จากการปฏิบตัิงาน รถรบั – สง่พนกังาน และอปุกรณด์า้นความปลอดภยัที่จ  าเป็นตอ่การปฏิบตัิงาน เป็นตน้ 

• โอกำสในควำมก้ำวหน้ำ 

บรษัิทค านงึถึงโอกาสในความกา้วหนา้ของพนกังาน โดยบรษัิทจะสง่เสรมิใหพ้นกังานไดร้บัการอบรม เพื่อเพิ่ม
ศกัยภาพทางความรูค้วามสามารถใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพและพิจารณาสง่เสรมิความกา้วหนา้ในต าแหนง่งาน
ของบรษัิทตามความรูค้วามสามารถของพนกังานแต่ละคน โดยไมกี่ดขวางหรอืเลอืกปฏิบตัิอยา่งหนึง่อยา่งใดกบัพนกังานแต่
ละคน 

ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 

• กำรมุ่งเน้นทีลู่กค้ำ 

บริษัทพิจารณาก าหนดความตอ้งการของลกูคา้อย่างชัดเจนและตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ตามที่
ก าหนด เพื่อเพิ่มความพงึพอใจของลกูคา้ และใชแ้บบสอบถามความพงึพอใจของลกูคา้เป็นเครื่องมือในการวดัผลการปฏิบตัิ
ตามความตอ้งการและความคาดหวงัของลกูคา้ และสือ่สารใหพ้นกังานไดร้บัทราบ เพื่อใหเ้กิดการปรบัปรุงคณุภาพของสนิคา้
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และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ บริษัทจดัใหม้ีการประเมินความพึงพอใจของ
ลกูคา้อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

• นโยบำยด้ำนควำมปลอดภยัของอำหำร 

บริษัทมุ่งเนน้ในความรบัผิดชอบตอ่ความปลอดภยัของสินคา้ที่ไดท้  าการผลิต โดยก่อนสง่มอบสินคา้ใหล้กูคา้ 
บริษัทตอ้งมั่นใจวา่ สินคา้มีความปลอดภยั และมีคณุภาพตามระบบคณุภาพท่ีก าหนดโดยประเทศคูค่า้และดว้ยความมุง่มั่น
ของบริษัท ท าให้บริษัทได้รับการรบัรองโดยระบบมาตรฐานคุณภาพด้านอาหาร ได้แก่  GMP HACCP BRC IFS HALAL       
ISO 22000:2005 ISO 9001:2015 และ FSSC 22000 โดยนโยบายความปลอดภัยของอาหารของบริษัท คือ “บริษัท           
เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากัด (มหาชน) มุ่งมั่นผลิตสินคา้ที่มีคุณภาพ  ถูกสุขอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดลอ้มและจริยธรรม ถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ปลอดภยัตอ่ผูบ้รโิภค สง่มอบตรงเวลา และพฒันาอยา่งตอ่เนื่องเพื่อความยั่งยืนและสรา้งความพงึพอใจแก่ลกูคา้” 

กำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อม 

• กำรใช้ทรัพยำกรอยำ่งอนุรักษเ์พื่อควำมยั่งยนื 

บริษัทรณรงคใ์หพ้นกังานลดการใชว้สัดุสิน้เปลืองที่กระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม เช่น ลดปริมาณการใชก้ระดาษ  
ในการปฏิบตัิงาน โดยการใชก้ระดาษ Reuse การรณรงคใ์หม้ีการปิดไฟและปิดเครือ่งปรบัอากาศวนัละ 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลา
พกักลางวนั รวมทัง้รณรงคก์ารใชพ้ลงังานอยา่งคุม้คา่และมีประสทิธิภาพภายในองคก์ร 

• กำรป้องกนัมลพิษ 

บริษัทมีเจตนารมณ์ในการรกัษาสิ่งแวดลอ้มโดยรอบบริษัท รวมทัง้การป้องกนัมลพิษ โดยจัดใหม้ีบ่อบ าบดั  
น า้เสยีก่อนปลอ่ยออกนอกโรงงาน และควบคมุใหอ้ยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน ค านงึถึงผลกระทบตอ่ชมุชนโดยรอบ 

กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม 

• บทบำทในตลำดแรงงำน 

บริษัทมีบทบาทในการจา้งแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศ การจา้งแรงงานของประชากรในพืน้ท่ี การเปิด
โอกาสใหผู้พ้ิการไดม้ีงานท า โดยการจา้งแรงงานพิการที่มีความรูค้วามสามารถ และปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาค เปิดโอกาสใหน้กัเรียน นกัศึกษาที่ปิดภาคเรียนไดม้ีรายได ้โดยการรบัเขา้เป็นพนกังานชั่วคราวในระยะเวลาที่  
ปิดภาคเรียน ทัง้นี ้บริษัทไดป้ฏิบตัิตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัของกระทรวงแรงงานว่าดว้ยกฎหมายแรงงานอยา่งเครง่ครดั 
เพื่อสง่เสรมิใหเ้กิดความแข็งแกรง่ในชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง 

• กำรมีส่วนร่วมในชุมชน 

บรษัิทมีสว่นรว่มในกิจกรรมของชมุชน ทัง้สถานศกึษา สถานท่ีราชการ บา้นพกัคนชรา บา้นพกัผูพ้ิการ เป็นตน้ 
โดยการสนบัสนนุงบประมาณในการท ากิจกรรมตา่งๆ เช่น กิจกรรมปีใหม่ กิจกรรมวนัเด็ก และกิจกรรมวนัส าคญัทางศาสนา 
เพื่อสนบัสนุนในการสืบสานวฒันธรรมและส่งเสริมใหเ้กิดความแข็งแกร่งในชุมชน สนบัสนุนใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการ
พฒันาสงัคม เช่น กิจกรรมการปลกูปะการงั และโครงการน า้ดื่มอาสาเพื่อช่วยผูป้ระสบอทุกภยั เป็นตน้ 

กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม 

• กำรคิดค้นวิจัยและพัฒนำสนิค้ำกลุ่ม All Natural  

บริษัทมุ่งเนน้ในการพฒันาสินคา้ที่ใชว้ตัถดุิบจากธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใชว้ตัถดุิบที่ไดจ้ากการสงัเคราะห์
จากสารเคมีมาเป็นวตัถุดิบผสม โดยเนน้สขุภาพของผูบ้ริโภคเป็นส าคญั โดยมีกระบวนการในการตรวจสอบคุณภาพของ



 
 

 

 

วตัถดุิบก่อนน าเขา้สูก่ารผลิต และตรวจสอบคณุภาพของผลิตภณัฑห์ลงัการผลิตแลว้เสร็จใหอ้ยู่ในเกณฑค์่ามาตรฐานของ
ระบบการตรวจสอบคณุภาพอาหารก่อนสง่มอบใหล้กูคา้ 

กำรบริจำคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่ำงๆ นอกเหนือจำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติ (CSR 
after process) 

บรษัิทมุง่มั่นท่ีจะพฒันาศกัยภาพตา่งๆ ในทกุๆ ดา้นอยา่งตอ่เนื่อง และนอกจากความรบัผิดชอบตอ่ผูม้ีสว่นไดเ้สยี
แลว้ บริษัทยงัค านึงถึงสภาพแวดลอ้มและสงัคมส่วนรวม ในปี 2562 บริษัทไดเ้ขา้รว่มและจดัท าโครงการต่างๆ ตามความ
เหมาะสมกบัสถานการณข์องสงัคมในโครงการดงัตอ่ไปนี ้

1. กิจกรรมมอบทุนกำรศึกษำแก่บุตรพนักงำนที่มีผลกำรเรียนดี ประจ ำปี 2562 

บริษัทตระหนักถึงความส าคญัของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ จึงจัดใหม้ีการมอบ
ทนุการศกึษาส าหรบับตุรของพนกังานท่ีมีผลการเรียนดีเป็นประจ าทกุปี ซึง่นอกจากจะเป็นการลดภาระค่าใชจ้่ายของพนกังาน
แลว้ ยงัเป็นการส่งเสริมใหเ้ยาวชนไดม้ีก าลงัใจ มุมานะ และมุ่งมั่นในการเรียน เพื่อที่เมื่อเติบโตขึน้จะไดเ้ป็นแรงขบัเคลื่อน  
ที่ส  าคญัในการพฒันาประเทศในระยะยาว 

2. กิจกรรมบริจำคผลิตภณัฑใ์ห้กับ มูลนิธิ สโกลำร ์ออฟ ซัสทีแนนซ ์(Scholars of Sustenance “SOS”)  

เมื่อวนัที่ 1 มิถุนายน 2562 บริษัทไดท้ าการบริจาคผลิตภณัฑซ์อสและเครื่องปรุงรสอาหาร ที่จัดแสดงในงาน 
ThaiFex 2019 ใหก้บัมลูนิธิสโกลารส ์ออฟ ซสัทีแนนซ ์(Scholars of Sustenance) เพื่อใหม้ลูนิธิฯ  ไดน้ าไปแบง่ปันใหก้บัสถาน
สงเคราะห ์ผูด้อ้ยโอกาส และผูย้ากไร ้ทัง้ยงัไดช้่วยรกัษาสิง่แวดลอ้มในการลดปรมิาณขยะจากอาหาร 

 

 

 

 

 

 

 

3. กิจกรรมปล่อยพันธุส์ัตวน์ ้ำเฉลิมพระเกียรติ “พระบำทสมเด็จ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยูห่ัว” 

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 บริษัทร่วมกับส านักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชมรมอมตะจิตอาสา 
ส านกังานประมงจังหวดัระยอง และกลุ่มบริหารจดัการทรพัยากรประมงน า้จืด อ่างเก็บน า้ดอกกราย จัดกิจกรรมโครงการ 
"ปล่อยพนัธุ์สตัวน์  า้เฉลิมกระเกียรติ เนื่องในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยู่หวั รชักาลที่ 10"   
ณ บรเิวณกลุม่บรหิารทรพัยากรประมงอา่งเก็บน า้ดอกกราย อ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลแด่
พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกลา้เจา้อยูห่วั และเพื่อเป็นการอนรุกัษ์ทรพัยากรและเพิ่มพนูปรมิาณสตัวน์ า้ในอา่งเก็บน า้ดอกกราย 
ซึ่งเป็นแหลง่น า้ธรรมชาติที่ส  าคญัของจังหวดัระยอง และอยู่ใกลเ้คียงนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ จงัหวดัระยอง ใหม้ีความ
อดุมสมบรูณม์ากยิ่งขึน้ 
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4. โครงกำรสำนฝันปีบทอง ช่อที่ 26 “สำนฝันปีบทอง รักน้องพร้อมแบ่งปัน” 

เมื่อวนัที่ 27 กรกฎาคม 2562 บริษัทรว่มบริจาคเงินเพื่อสมทบทนุใหก้บัชมรมดอกปีบ เพื่อสนบัสนนุโครงการ
สานฝันปีบทอง ท่ีมีเป้าหมายหลกั คือ ส่งเสริมการศึกษาควบคู่กับการพฒันาคุณภาพชีวิต โดยทางชมรมไดจ้ัดกิจกรรม
สนัทนาการและเลีย้งอาหารกลางวนัใหก้ับนกัเรียน ครู และสมาชิกชมรม ณ โรงเรียนวดัค าพราน ต าบลค าพราน อ าเภอ      
วงัมว่ง จงัหวดัสระบรุ ีพรอ้มทัง้ปรบัปรุงและซอ่มแซมสนามเด็กเลน่บรเิวณโรงเรยีน และมอบอปุกรณแ์ละเครือ่งมือตา่งๆ เพื่อ
สนบัสนนุกิจกรรมทางการศกึษาของโรงเรยีนตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. กิจกรรมปลูกป่ำเฉลิมพระเกียรติ "พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชำติ" 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 บริษัทไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกศุลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 87 
พรรษา และเนื่องในวนัแม่แห่งชาติ ณ บริเวณพืน้ที่ว่างภายในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้จังหวดัระยอง โดยปลกูกลา้ไมย้ืนตน้
จ านวนกว่า 2,000 ตน้ ซึ่งเป็นไมย้ืนตน้ที่เหมาะกบัสภาพพืน้ดินเค็มในนิคมฯ ไดแ้ก่ มะขาม จามจุรี สะเดา มะฮอกกานี คณู 
หว่า พิกุล โชงโค พิรงักาสา เป็นตน้ เพื่อเพิ่มพืน้ที่สีเขียวภายในนิคมฯ และสรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งนิคมฯ ชุมชน และ
ผูป้ระกอบการรายอื่นๆ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. กิจกรรมบริจำคเงนิสมทบทุนโครงกำร “Better Me เพื่อชีวิตที่ดีของผู้หญิงที่ขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ 
เฟส 2”  

เมื่อวนัที่ 26 ธันวาคม 2562 บริษัทไดท้ าการบริจาคเงินเพื่อรว่มสมทบทนุโครงการ “Better Me” เพื่อชีวิตที่ดี
ของผูห้ญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เฟส2 ซึ่งจดัโดยมลูนิธิกลุม่ปรารถนาดี จ านวน 59,300 บาท เพื่อมอบโอกาสทางการ
ศึกษาและพฒันาทกัษะใหผู้ห้ญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษาใหไ้ดม้ีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้และมีโอกาสในอนาคตมากขึน้ โดย
จดัเป็นกิจกรรมเรียนรูเ้ก่ียวกบัความรูพ้ืน้ฐานต่างๆ ไดแ้ก่ การเพิ่มทกัษะภาษาองักฤษ การเรียนรูข้อ้ดีและขอ้เสียของตนเอง 
การรบัมือกับสถานการณต์่างๆ การพฒันาบคุลิกภาพเพื่อเสริมสรา้งความมั่นใจในศกัยภาพของตนเอง และมีการจดัใหม้ ี
ที่ปรกึษาเป็นของตนเอง ส าหรบัพดูคยุเพื่อเสริมสรา้งแรงบลัดาลใจ ใหก้ าลงัใจและสนบัสนนุใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง  
ไปในทางที่ดีขึน้ 
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รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจ ประจ ำปี 2562 
 

 

 

 

 

 

 
1. ผลิตภณัฑ ์Sriracha Mayo Sauce และ Sriracha Hot Chilli Blackout Sauce ของบริษัทไดผ้่านการประเมินตาม

เกณฑก์ารประเมินทางประสาทสมัผสั Sensory Analysis และไดร้บัรางวลั Superior Taste Award ระดบั 1 ดาว 
จาก International Taste Institute 

2. ผลิตภณัฑ ์Sriracha Wasabi Sauce ของบริษัทไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นหนึ่งในสินคา้นวตักรรม Sial Innovation 
China 2019 จากงานแสดงสนิคา้ดา้นอาหารและเครือ่งดื่มที่ใหญ่ที่สดุในเอเซีย Sial China 2019 

3. รางวลัผูป้ระกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจ าปี 2562 (Prime Minister’s Export Award 2019) ประเภทสินคา้ฮาลาล 
ยอดเยี่ยม (Best Halal) เป็นรางวลัที่มอบใหแ้ก่สินคา้ฮาลาลเพื่อการสง่ออก ที่ผลิตถกูตอ้งตามหลกัศาสนาอิสลาม
อยา่งมีคณุภาพและมาตรฐานสากลยอดเยี่ยม 

4. บริษัทเป็น 1 ใน 5 ของบริษัทไทยที่ติดอันดับ Asia’s 200 Best Under A Billion หรือ 200 บริษัทมหาชนรายได ้
ต ่ากวา่พนัลา้นท่ีดีที่สดุในเอเชียประจ าปี 2562 จากนิตยสารธุรกิจ ฟอรบ์ส (Forbes)  

5. ไดร้บัรางวลั SET AWARD 2019 ประเภทผูบ้รหิารดีเดน่ Outstanding CEO Awards  
6. ไดร้บัรางวลั SET AWARD 2019 ประเภทบรษัิทท่ีมีผลการด าเนินงานดีเดน่ Outstanding Company Performance 

Awards ในกลุม่ Business Excellence  
7. ไดร้บัรางวัล SET AWARD 2019 ประเภทรางวัล Best Company Performance Awards ที่มอบใหแ้ก่บริษัทที่มี 

ผลการด าเนินงานยอดเยี่ยมในตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ (mai) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

กำรป้องกนักำรมีส่วนเกี่ยวขอ้งกับกำรคอรรั์ปชั่น 

คณะกรรมการบรษัิทมีนโยบายการปฏิบตัิตามกฎหมายตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชั่นโดยก าหนดแนวทางปฏิบตัิ ดงันี ้

• สรา้งจิตส านกึ คา่นิยม ทศันคติใหแ้ก่พนกังานในการปฏิบตัิงานตามกฎระเบียบดว้ยความซื่อสตัยส์จุรติ 
• จดัใหม้ีระบบการควบคมุภายในอยา่งมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดลุการใชอ้  านาจ

ใหเ้หมาะสม เพื่อปอ้งกนัมิใหพ้นกังานทจุรติและคอรร์ปัชั่น 
• หา้มมิใหก้รรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังานกระท าการใดๆ อนัเป็นการเรยีกรอ้งหรอืยอมรบัซึง่ทรพัยส์นิหรอื

ผลประโยชนอ์ื่นใด ส าหรบัตนเองหรือผูอ้ื่นที่ส่อไปในทางจูงใจใหป้ฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที่ในทางที ่
มิชอบ หรอือาจท าใหบ้รษัิทเสยีประโยชนอ์นัชอบธรรม 

• ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้สินทรัพย์หรือผลประโยชน์อื่นใดแก่
บคุคลภายนอก เพื่อจูงใจใหบ้คุคลนัน้กระท าหรือละเวน้การกระท าใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อต าแหนง่
หนา้ที่ของตน 

บริษัทไดแ้สดงเจตนารมณเ์ขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (Collective 
Action Coalition Against Corruption : CAC) และไดก้ าหนดนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอรร์ปัชั่นไวใ้นจรรยาบรรณธุรกิจ
และขอ้พงึปฎิบตัิในการท างาน (Code of Conduct) และจดัท าคูม่ือแนวทางปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ตา้นการคอรร์ปัชั่น เพื่อให้
เป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจ โดยบริษัทไดร้บัการรบัรองระบบป้องกันทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติแลว้ในปี 2562   



75 

 

 

 

ในการประชมุคณะกรรมการบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 4/2562 เมื่อวนัที่ 11 พฤศจิกายน 2562 
ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของส านักงาน ก.ล.ต. โดยการ
สอบถามขอ้มลูจากฝ่ายบรหิารในดา้นตา่งๆ 5 องคป์ระกอบ คือ 

1.  องคก์รและสภาพแวดลอ้ม (Control Environment) 
2.  การบรหิารความเสีย่ง (Risk Assessment) 
3.  การควบคมุการปฏิบตัิงาน (Control Activities) 
4.  ระบบสารสนเทศและการสือ่สารขอ้มลู (Information & Communication) 
5.  ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอในการดูแลการ
ด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเปา้หมาย วตัถปุระสงค ์กฎหมายและขอ้ก าหนดที่เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ สามารถปอ้งกนั
ทรพัยส์ินจากการทุจริต เสียหาย รวมทัง้มีการจดัท าบญัชีและรายงานที่ถกูตอ้งน่าเช่ือถือ โดยไดป้ฏิบตัิตามมาตรฐานการ
บัญชีที่ร ับรองทั่วไป ประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์และข้อบังคับของตลาด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีของบรษัิทตามที่ควรอยา่งสม ่าเสมอ 
รวมทัง้มีกระบวนการจดัท าและเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินอย่างถกูตอ้งครบถว้น เพียงพอ และทนัเวลา มีระบบการควบคมุ
ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรบัปรุงแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกับสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานของบริษัทบรรลวุตัถุประสงคท์ี่ก าหนดไวแ้ละสอดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง ทัง้นี ้  
ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระส าคัญซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการด าเนินงานของบริษัท  
แตป่ระการใด รวมถึงบรษัิทมีระบบการควบคมุภายในในเรือ่งการท าธุรกรรมกบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วอยา่งเพียงพอแลว้ โดยสามารถป้องกนัทรพัยส์ินของบริษัทจากการที่ผูบ้ริหารน าไปใชโ้ดยมิชอบ
หรอืโดยไมม่ีอ  านาจ 

ผูบ้รหิารของบรษัิทไดส้นบัสนนุใหต้ระหนกัถึงความจ าเป็นในการควบคมุภายใน โดยจดัใหม้ีการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดี ก าหนดหนา้ที่และความรบัผิดชอบอย่างชดัเจน รวมทัง้ไดก้ าหนดระเบียบ ขอ้บงัคบั นโยบาย ระดบัอ านาจการบริหาร 
และระดบัการอนมุตัิรายการท่ีเหมาะสมอยา่งเป็นลายลกัษณอ์กัษร อีกทัง้บรษัิทไดจ้ดัใหม้ีสว่นตรวจสอบภายในท่ีมคีวามเป็น
อิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานระบบ
การปฏิบตัิงานของกิจกรรมตา่งๆ ใหส้ามารถบรรลวุตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายของบรษัิทโดยรวม โดยผลการตรวจสอบที่ผา่นมา
ไม่พบว่ามีขอ้บกพรอ่งที่เป็นสาระส าคญัต่อระบบการควบคมุภายในแต่ประการใด ส าหรบัการควบคมุภายในในหวัขอ้อื่น 
คณะกรรมการบรษัิทเห็นวา่บรษัิทมีการควบคมุภายในท่ีเพียงพอแลว้เช่นกนั 

กำรประเมินระบบควบคุมภำยใน 

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่อง
ความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคมุภายในของบรษัิท 

กำรควบคุมภำยใน 



 
 

 

 

นอกจากนี ้ผูส้อบบญัชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ซึ่งเป็นผูต้รวจสอบงบการเงิน
ประจ าปี 2562 ไดใ้หค้วามเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทอยา่งไมม่ีเง่ือนไขวา่ งบการเงินแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วนัท่ี  
31 ธันวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี ้ยงัใหข้อ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการควบคมุทั่วไปดา้นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการบนัทึกตน้ทนุสินคา้คงเหลือ อย่างไรก็ตาม บริษัทไดด้  าเนินการแกไ้ขตามที่ผูส้อบบญัชีแนะน าเก่ียวกับ
การควบคมุทั่วไปดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแลว้ และอยูร่ะหวา่งการด าเนินการแกไ้ขการบนัทกึตน้ทนุสนิคา้คงเหลอื 

ข้อมูลหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน 

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ ์2562 ไดแ้ต่งตัง้ บริษัท ตรวจสอบภายใน
ธรรมนิติ จ ากัด ใหป้ฏิบตัิหนา้ที่ผูต้รวจสอบภายในของบริษัทส าหรบัปี 2562 ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากัด ได้
มอบหมายให ้นางสาวกรกช วนสวสัดิ์ ต  าแหน่ง รองประธานกรรมการ เป็นผูร้บัผิดชอบหลกัในการปฏิบตัิหนา้ท่ีผูต้รวจสอบ
ภายในของบริษัท เพื่อท าการสอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในอิสระได้มี
ขอ้เสนอแนะต่างๆ และบริษัท  ไดม้ีการปรบัปรุงระบบการควบคมุภายในอย่างตอ่เนื่อง ทัง้นี ้การปฏิบตัิงานของผูต้รวจสอบ
ภายในอิสระได้ครอบคลุมถึงการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในของ The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission (COSO) 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั ประกอบกบัประวตัิ
ของผูร้บัผิดชอบหลกัในการปฎิบัติหนา้ที่ผูต้รวจสอบภายในแลว้เห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหนา้ที่
ดงักลา่ว เนื่องจาก มีความเป็นอิสระ และมีประสบการณใ์นการปฏิบตัิงานดา้นการตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลากว่า 
16 ปี  

ทัง้นี ้การพิจารณาและอนมุตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ยผูด้  ารงต าแหน่งหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บรษัิทจะตอ้งผา่นการอนมุตัิจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผู้ด ำรงต ำแหน่งหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน 
คุณวุฒกิำรศึกษำ  
• ปรญิญาตร ีคณะวิทยาศาสตรป์ระยกุต ์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ์สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนคร

เหนือ 
• ปรญิญาตร ีคณะบรหิารธุรกิจ สาขาบญัชี มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
ประกำศนียบัตร 
• ประกาศนียบตัรผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย (CPIAT)  
ประวัติกำรท ำงำน 
• 2559 – ปัจจบุนั  รองประธานกรรมการ บรษัิท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จ ากดั 
• 2559 ผูจ้ดัการอาวโุส บรษัิท ตรวจสอบภายในธรรมนติิ  จ ากดั 
• 2555 -  2558  ผูจ้ดัการ บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
• 2553 - 2554  ผูช้่วยผูจ้ดัการ บรษัิท สอบบญัชีธรรมนิติ จ ากดั 
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บุคคลทีอ่ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน ์ 

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแยง้ ควำมสัมพนัธ ์

1. นายจิตติพร จนัทรชั 

 

•  ต าแหนง่กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการ 

•  ถือหุน้ในบรษัิทรวมคูส่มรสและบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุิติภาวะ คิดเป็นรอ้ยละ 10.77 
ของทนุท่ีเรยีกช าระแลว้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

2.  บรษัิท ทิพยประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) (“ทิพยประกนัชีวติ”) 

•  ทิพยประกนัชีวติ เป็นบรษัิทที่จดทะเบียนก่อตัง้ เมือ่วนัที่ 16 พฤษภาคม 2527  
ทนุทีเ่รยีกช าระแลว้ 1,868 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกิจประกนัชีวติ 

•  เป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับรษัิทเนื่องจาก  
- นายบรรพต หงษ์ทอง เป็นประธานกรรมการและกรรมการอิสระของทัง้บรษัิท
และทิพยประกนัชีวิต  

- นายศราวธุ เมนะเศวต เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของทัง้บรษัิทและ
ทิพยประกนัชีวติ 

3.  บรษัิท ธนากรผลติภณัฑ ์ 
น า้มนัพืช จ ากดั  

  (“ธนากรน า้มนัพืช”) 

 

•  ธนากรน า้มันพืช เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตัง้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2517  
ทนุจดทะเบียน 300 ลา้นบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลติและจ าหนา่ยน า้มนัพืช 

•  เป็นกิจการที่เก่ียวขอ้งกบับริษัท เนื่องจากนายจิตติน สีบญุเรือง กรรมการ และ 
ผูถื้อหุน้ของธนากรน า้มนัพืช เป็นบิดาของนายนุชา สีบุญเรือง ซึ่งเป็นคู่สมรส
ของนางสาววาสนา จนัทรชั ซึง่เป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ของบรษัิท 

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลทีอ่ำจมีควำมขัดแย้งในปีทีผ่่ำนมำ   

บุคคลที่อำจมี 
ควำมขดัแยง้ 

ลักษณะรำยกำร 
 

มูลค่ำรำยกำร 
ระหว่ำงกนั (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

ทิพยประกนัชีวติ 
 

บริษัทท ำประกันกับทิพยประกันชีวติ 
ซือ้สญัญาประกนัชีวิตแบบกลุม่ใหก้บัพนกังาน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายให้
สวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการค้าที่สามารถ
เทียบเคียงกนัไดก้บัผูป้ระกอบการรายอืน่ 

1.03 
 

 

2.21 
 
 

ธนากรน า้มนัพืช บริษัทซือ้วัตถุดิบ  
บริษัทซือ้น า้มันพืชเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินคา้ตามธุรกิจปกติ 
ของบริษัท โดยมีราคาและเง่ือนไขทางการคา้ที่สามารถเทียบเคียงกันได้
กบัผูป้ระกอบการรายอื่น 
เจ้ำหนี้กำรค้ำ 

4.39 
 
 
 

0.22 

4.22 
 
 
 

0.31 

รำยกำรระหว่ำงกัน 



 
 

 

 

หมำยเหตุ :  ผูล้งทนุสามารถดขูอ้มลูรายการระหวา่งกันยอ้นหลงั จากแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปีในปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฎในเว็บไซต์
ของบรษัิท 

ควำมจ ำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกนั 

ในช่วงปี 2562 บริษัทมีการท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เก่ียวขอ้งกัน 3 รายการ โดยแบ่งการท ารายการ
ออกเป็น 2 กลุม่ ไดแ้ก่ รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ เช่น การซือ้วตัถดุิบเพื่อใชใ้นการผลิต และการท า
ประกันชีวิตให้แก่พนักงานซึ่งเป็นสวัสดิการที่บริษัทให้แก่พนักงาน รายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีความจ าเป็นและ
สมเหตสุมผล โดยมีเง่ือนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกนัที่เป็นรายการคา้ปกติ การก าหนดราคาสามารถเปรียบเทียบไดก้บั
การท ารายการกบับคุคลอื่นที่ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั และรายการที่เกิดขึน้เป็นครัง้คราว คือ รายการรายไดอ้ื่นจากการช าระ
คา่รถยนตป์ระจ าต าแหนง่เพิ่มเติม ซึง่รายการดงักลา่วเป็นประโยชนต์อ่บรษัิท 

มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 

การท ารายการระหว่างกนัของบริษัทจะมีคณะกรรมการตรวจสอบรว่มในการพิจารณาดว้ย โดยการพิจารณาเขา้
ท ารายการระหวา่งกนัไดค้  านงึถึงผลประโยชนข์องบรษัิทเป็นส าคญั 

ปัจจุบนับริษัทไดม้ีการก าหนดมาตรการและขัน้ตอนการอนมุตัิรายการระหว่างกัน โดยรายการระหว่างกนัที่อาจ
เกิดขึน้ในอนาคตกบับคุคลที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรือมีสว่นไดเ้สยี บริษัทจะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็น
ผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมม่ีความช านาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะใหผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษัทเป็นผูใ้หค้วามเห็น
เก่ียวกับรายการระหว่างกันดงักล่าว เพื่อน าไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรอืผูถื้อหุน้ตามแตก่รณี  ซึง่ผูท้ี่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์หรอืมีสว่นไดเ้สยีในการท ารายการจะไม่
มีสทิธิออกเสยีงในการอนมุตัิการท ารายการระหวา่งกนัดงักลา่ว 

นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน  

นโยบาย 
หากบริษัทมีความจ าเป็นตอ้งท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชนบ์ริษัทมี

นโยบายที่จะใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเห็นเก่ียวกบัความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัท่ีอาจเกิดขึน้ บริษัทจะใหผู้เ้ช่ียวชาญอิสระหรอื
ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเก่ียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการหรอืผูถื้อหุน้แลว้แตก่รณี 

 
 

บุคคลที่อำจมี 
ควำมขดัแยง้ 

 

ลักษณะรำยกำร 
 

มูลค่ำรำยกำร 
ระหว่ำงกนั (ล้ำนบำท) 
ปี 2561 ปี 2562 

นายจิตติพร จนัทรชั รำยได้อื่น 
นายจิตติพร จนัทรชั จ่ายช าระค่ารถยนตป์ระจ าต าแหน่งเพิ่มเติม โดยยก
กรรมสทิธ์ิรถยนตด์งักลา่วใหแ้ก่บรษัิท 

 
- 

 
1.94 



79 

 

นโยบายของบรษัิทในการท ารายการระหวา่งกนัจ าแนกตามประเภทรายการมีดงันี ้

1. รายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติ อาทิเช่น การซือ้ และขายสินคา้ วตัถดุิบ เป็นตน้ การท า
รายการดงักล่าวจะตอ้งมีเง่ือนไขการคา้และราคาที่เป็นธรรมและไม่ก่อใหเ้กิดการถ่ายเทผลประโยชน ์ซึ่ง
เทียบเคียงไดก้บัการท ารายการระหวา่งบรษัิทและบคุคลทั่วไป หรอืการท ารายการระหวา่งบคุคลท่ีอาจมคีวาม
ขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับคุคลทั่วไป หรอืการท ารายการในลกัษณะเดียวกบัของผูป้ระกอบการอื่นในธุรกิจ 
ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็นเก่ียวกบัเหตผุลและความ
จ าเป็นตอ่การท ารายการดงักลา่วเป็นรายไตรมาส และจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่งหรือขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย รวมถึง
การปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั 

2. รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติขา้งตน้ เช่น รายการเก่ียวกบั
การซือ้ขายทรพัยส์ิน เป็นตน้ บริษัทมีนโยบายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณาและใหค้วามเห็น
เก่ียวกับเหตุผลและความจ าเป็นต่อการท ารายการดงักล่าว และจะปฏิบตัิใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยแ์ละขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่งหรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกับการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการที่เก่ียวโยงกนัและการไดม้า
หรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่ส  าคญัของบริษัท บริษัทไม่มีนโยบายการใหกู้ย้ืมเงินเพื่อใหบ้คุคลที่อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชนน์ าไปประกอบธุรกิจหรอืด าเนินงานแทนบรษัิท 

คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั 
ประกาศ ค าสั่งหรอืขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการท ารายการ
ที่เก่ียวโยงกันและการไดม้าหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรพัยส์ินที่ส  าคญัของบริษัท เพื่อใหก้ารตดัสินใจเขา้ท ารายการดงักล่าวไม่
ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนแ์ละเป็นประโยชนส์งูสดุแก่ผูถื้อหุน้ทกุราย โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกนั
ดงักลา่วไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี (แบบ 56-1) รายงานประจ าปีของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบรษัิท 

แนวโนม้การท ารายการระหวา่งกนั 
รายการระหว่างกันที่จะยังคงมีการท ารายการต่อไปในอนาคต จะคงเหลือเพียงรายการคา้ปกติและรายการ

สนบัสนนุการประกอบธุรกิจตามปกติ ซึง่ไดแ้ก่ 
1. การซือ้วตัถดุิบ คือ น า้มนัพืชจากธนากรน า้มนัพืช 
2 การท าสญัญาประกนัชีวิตแบบกลุม่ใหก้บัพนกังาน ซึง่ท ากบัทิพยประกนัชีวติ 
ส าหรบัรายการระหว่างกนัดงักลา่วที่จะเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทจะปฏิบตัิตามนโยบายการท ารายการระหวา่งกนั

ตามที่ไดก้ลา่วไวข้า้งตน้  



 
 

 

 

 
 

 
 
 
  

บริษัท เอ็กโซตคิ ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน)   
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ     
 

 

 สิน้สุด 31 ธ.ค. 60 สิน้สุด 31 ธ.ค. 61 สิน้สุด 31 ธ.ค. 62 
 

ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 
สินทรัพย ์

      

สินทรัพยห์มุนเวียน 
      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด             110.37        14.72 185.34 18.69 59.77 6.40 
เงินลงทนุชั่วคราว           -    -  78.89 7.96 131.63 14.10 
ลกูหนีก้ารคา้                                           64.53        8.61  57.59 5.81 55.74 5.97 
ลกูหนีอ้ื่น                                                    18.83        2.51  22.72 2.29 20.87 2.23 
สนิคา้คงเหลอื                                           81.13      10.82  88.43 8.92 87.83 9.41 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น        2.31        0.31  2.58 0.26 2.85 0.31 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 277.17 36.98 435.55 43.93 358.69 38.41 

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 
  

    

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ          -             -             -           -    43.99    4.71    
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์                         457.56 61.04 541.73 54.63 517.78 55.45 
สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน                                     9.33 1.24 10.71 1.08 10.46 1.12 
สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี              3.89 0.52 2.01 0.20 1.49 0.16 
เงินมดัจ า                             1.64 0.22 1.58 0.16 1.32 0.14 
รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 472.43 63.02 556.03 56.07 575.04 61.59 
รวมสินทรัพย ์                               749.61 100.00 991.58 100.00 933.73 100.00 

ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
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บริษัท เอ็กโซตคิ ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน)         

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)    
  

      

 สิน้สุด 31 ธ.ค.60 สิน้สุด 31 ธ.ค.61 สิน้สุด 31 ธ.ค.62 
 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

หนี้สนิ 
หนี้สนิหมุนเวียน 

      

เจา้หนีก้ารคา้                                            59.53 7.94 60.54 6.11 39.49 4.23 
เจา้หนีอ้ื่น                                                 66.26 8.84 154.47 15.58 65.97 7.06 
สว่นของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินทีถ่ึงก าหนด 
     ช าระภายในหนึง่ปี 

 
13.59 

 
1.81 

 
15.73 

 
1.59 

 
15.32 

 
1.64 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 4.40 0.59 5.65 0.57 3.89 0.42 
ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย                                      - - 5.46 0.55 - - 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น                                     0.51 0.07 0.74 0.07 0.60 0.06 
รวมหนีส้ินหมุนเวียน 144.29 19.25 242.59 24.47 125.27 13.42 

หนี้สนิไม่หมุนเวียน 
      

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 31.05 4.14 15.32 1.54 - - 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 5.29 0.70 7.26 0.73 5.26 0.56 
ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 0.96 0.13 1.10 0.11 2.40 0.26 
รวมหนีส้ินไม่หมุนเวียน 37.30 4.97 23.68 2.38 7.66 0.82 
รวมหนีส้ิน 181.59 24.22 266.27 26.85 132.93 14.24 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 
      

ทนุเรอืนหุน้ 
      

    ทนุจดทะเบียน 211.85 28.26 211.85 21.36 212.54 22.76 
    ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 176.11 23.49 176.85 17.83 212.38 22.75 
สว่นเกินมลูคา่หุน้ 124.01 16.54 130.76 13.19 374.86 40.15 
สว่นเกินทนุจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ก าไรสะสม 

8.97 1.20 7.49 0.76 7.49 0.80 

    จดัสรรแลว้ - ทนุส ารองตามกฎหมาย                      21.19 2.83 21.19 2.14 21.19 2.27 
    ยงัไมจ่ดัสรร                                     237.74 31.72 389.02 39.23 184.38 19.75 
องคป์ระกอบอื่นของสว่นของผูถื้อหุน้                      -           -    - - 0.50 0.05 
รวมส่วนของผู้ถอืหุน้                       568.02 75.78 725.31 73.15 800.80 85.76 
รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถอืหุน้  749.61 100.00 991.58 100.00 933.73 100.00 
  



 
 

 

 

บริษัท เอ็กโซตคิ ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน)   
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ     
 

      

 
สิน้สุด 31 ธ.ค.60 สิน้สุด 31 ธ.ค.61 สิน้สุด 31 ธ.ค.62 

 ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ 

รำยได้       
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 945.04 100.00 1,144.99 100.00 990.72 100.00 
ตน้ทนุขายสนิคา้ 666.73 70.55 710.93 62.09 639.27 64.53 
ก ำไรขั้นตน้ 278.31 29.45 434.06 37.91 351.45 35.47 
รายไดจ้ากการลงทนุ 0.24 0.03 0.50 0.04 1.75 0.18 
ก าไร(ขาดทนุ)จากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศสทุธิ (0.35) (0.04) 0.32 0.03 0.93 0.09 
รายไดอ้ื่น 2.36 0.25 3.11 0.27 5.87 0.59 
ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย 70.95 7.51 75.20 6.57 78.14 7.89 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 144.64 15.30 125.35 10.95 157.56 15.90 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 64.97 6.88 237.44 20.74 124.30 12.55 
ตน้ทนุทางการเงิน 2.30 0.24 2.31 0.20 1.86 0.19 
ก ำไรก่อนภำษีเงนิได ้ 62.67 6.64 235.13 20.54 122.44 12.36 
ภาษีเงินได ้ 3.64 0.39 13.23 1.16 0.45 0.05 
ก ำไรสุทธิส ำหรับงวด 59.03 6.25 221.90 19.38 121.99 12.31 
ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน (ไม่รวมรำยได้จำกกำรลงทุน) 64.73 6.85 236.94 20.69 122.55 12.37 
ก ำไร (ขำดทุน) สุทธิ (ไม่รวมรำยได้จำกกำรลงทุน) 58.79 6.22 221.40 19.34 120.24 12.14 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอืน่ : 

      

   ผลก าไรจากการวดัมลูคา่เงินลงทนุเผ่ือขาย - - - - 0.50 0.05 
ผลขาดทนุจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชนพ์นกังาน 
     ที่ก าหนดไว ้

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(0.90) 

 
(0.09) 

รวมก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอืน่ - - - - (0.40) (0.04) 
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 59.03 6.25 221.90 19.38 121.59 12.27 

ก าไรตอ่หุน้ (บาทตอ่หุน้)  0.17 
 

0.63  0.30  
ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด (บาทตอ่หุน้) 1/ 0.16  0.57  0.29  
จ านวนหุน้สามญัที่ออกจ าหนา่ยแลว้ (ลา้นหุน้) 352.23 

 
353.69  424.76  

มลูคา่ที่ตราไว ้(บาทตอ่หุน้)  0.50  
 

0.50  0.50  

หมายเหต ุ: 1/ ก าไรตอ่หุน้ปรบัลด ค านวณจากก าไรส  าหรบังวดที่เป็นสว่นของผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิทและจ านวนหุน้สามญัที่ออกจ าหน่ายแลว้
ระหวา่งงวดโดยถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนกั หลงัจากที่ไดป้รบัปรุงผลกระทบของหุน้ปรบัลดจากการออกใบส าคญัแสดงสิทธิซือ้หุน้สามญั  

 

 
      



83 

 

 
      

บริษัท เอ็กโซตคิ ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน)   
งบกระแสเงินสด     

      
    

หนว่ย : ลา้นบาท  
สิน้สุด 31 ธ.ค. 60 สิน้สุด 31 ธ.ค. 61 สิน้สุด 31 ธ.ค. 62        

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 
      

ก าไรส าหรบัปี 
 

59.03 
 

221.90  121.99 
ปรบัรายการท่ีกระทบก าไร (ขาดทนุ) เป็นเงินสดรบั (จา่ย) 

 
  

 
    

คา่เสือ่มราคา 
 

34.82 
 

36.70  44.92 
คา่ตดัจ าหนา่ย 

 
1.70 

 
1.89  2.00 

รายไดจ้ากการลงทนุ 
 

(0.23) 
 

(0.50)  (1.75) 
ตน้ทนุทางการเงิน 

 
2.30 

 
2.31  1.86 

(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการปรบัมลูคา่สนิคา้ 
 

11.11 
 

(8.81)  (2.77) 
การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

 
4.06 

 
2.57  - 

(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้ 
 

(0.21) 
 

0.35  0.27 
ก าไรจากการจ าหนา่ยที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์

 
(0.00) 

 
(1.19)  (2.47) 

ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน  -  -  0.28 
ผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่สนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขาย  -  -  0.28 
ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยภาษีหกั ณ ที่จ่าย  -  -  3.60 
ภาษีเงินได ้

 
3.64 

 
13.23  0.45   

116.22 
 

268.45  168.66 
การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิดาํเนนิงาน 

   
   

ลกูหนีก้ารคา้ 
 

(17.10) 
 

6.61  1.87 
ลกูหนีอ้ื่น 

 
0.10 

 
(4.01)  1.16 

สนิคา้คงเหลอื 
 

(7.02) 
 

1.52  3.36 
สนิทรพัยห์มนุเวียนอื่น 

 
1.11 

 
(0.26)  (0.12) 

เงินมดัจ า 
 

0.72 
 

0.06  0.26 
เจา้หนีก้ารคา้ 

 
0.49 

 
1.05  (20.98) 

เจา้หนีอ้ื่น 
 

14.92 
 

(3.35)  0.41 
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นกังาน  0.19  0.14  0.31 
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 

 
(0.03) 

 
0.23  (0.14) 

กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากการด าเนินงาน 
 

109.60 
 

270.44  154.79 
ภาษีเงินไดจ้า่ยออก 

 
(9.75) 

 
(5.89)  (9.06) 

กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 
 

99.85 
 

264.55  145.72 



 
 

 

 

บริษัท เอ็กโซตคิ ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน)   
งบกระแสเงินสด (ต่อ)     

      
    

หนว่ย : ลา้นบาท  
สิน้สุด 31 ธ.ค. 60 สิน้สุด 31 ธ.ค. 61 สิน้สุด 31 ธ.ค. 62        

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมลงทุน 
      

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุชั่วคราว 
 

0.59 
 

-  78.89 
ดอกเบีย้รบั 

 
0.23 

 
0.50  1.75 

เงินสดจา่ยเพื่อซือ้ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์
 

(41.29) 
 

(106.21)  (68.63) 
เงินสดรบัจากการขายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์

 
0.05 

 
3.26  4.28 

เงินสดจา่ยเพื่อซือ้เงินลงทนุชั่วคราว 
 

- 
 

(78.89)  (131.00) 
เงินสดจา่ยเพื่อซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน 

 
(3.71) 

 
(3.27)  (2.26) 

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน 
 

 (44.13) 
 

(184.62)  (116.97)        

กระแสเงนิสดจำกกิจกรรมจัดหำเงนิ 
      

เงินสดจา่ยเพื่อช าระเงินกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน  (13.53)  -  - 
ดอกเบีย้จ่าย 

 
 (2.30) 

 
(2.32)  (1.86) 

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบรษัิท 
 

(28.07)    
 

(70.62)  (325.73) 
เงินสดรบัเงินลว่งหนา้คา่หุน้  -  84.60  - 
เงินสดที่ผูเ้ช่าจา่ยเพื่อลดจ านวนหนีส้นิซึง่เกิดขึน้จากสญัญา 
     เช่าทางการเงิน 

 
 

 (4.64)    

 
 

(6.46) 
  

(6.04) 
เงินสดรบัจากหุน้ทนุออกใหต้ามสทิธิ 

 
3.28 

 
3.43  195.04 

เงินสดรบัจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
 

 50.00  -  - 
เงินสดจา่ยเพื่อช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

 
 (5.36) 

 
(13.59)  (15.73) 

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงนิ 
 

 (0.62) 
 

(4.96)  154.32 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สทุธิ 

 
55.10 

 
74.97  (125.57) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 
 

 55.27  
 

110.37  185.34 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัสิน้ปี 

 
 110.37  

 
185.34  59.77 
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อัตรำส่วนทำงกำรเงนิทีส่ ำคัญ 

รำยกำร 2560 2561 2562 
อัตรำส่วนสภำพคลอ่ง 

   

อตัราสว่นสภาพคลอ่ง 1.92 1.80 2.86 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งหมนุเรว็ 1.21 1.33 1.97 
อตัราสว่นสภาพคลอ่งกระแสเงินสด 0.66 1.37 0.79 
อตัราสว่นหมนุเวียนลกูหนีก้ารคา้ 16.89 18.75 17.48 
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย 21.32 19.20 20.59 
อตัราสว่นหมนุเวียนสนิคา้คงเหลือ 43.88 47.49 37.23 
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลี่ย 8.20 7.58 9.67 
อตัราสว่นหมนุเวียนเจา้หนีก้ารคา้ 11.25 11.84 12.78 
ระยะเวลาช าระหนีเ้ฉลี่ย 32.01 30.40 28.17 
Cash cycle (2.49) (3.62) 2.09 

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร 
 

   
อตัราก าไรขัน้ตน้ 29.45 37.91 35.47 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  6.87 20.74 12.55 
อตัราก าไรอ่ืน 0.27 0.34 0.86 
อตัราสว่นเงินสดตอ่การท าก าไร  153.69 111.42 117.23 
อตัราก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ   6.23 19.31 12.21 
อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้  10.75 34.31 15.99 

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำน 
 

   
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัย ์ 8.17 25.49 12.67 
อตัราผลตอบแทนจากสินทรพัยถ์าวร  20.14 51.76 31.51 
อตัราการหมนุของสินทรพัย ์ 1.31 1.32 1.04 

อัตรำส่วนวเิครำะหน์โยบำยทำงกำรเงนิ 
 

   
อตัราหนีส้ินตอ่สว่นของผูถื้อหุน้ 0.32 0.37 0.17 
อตัราสว่นความสามารถช าระดอกเบีย้ 43.41 114.45         78.15  
อตัราสว่นความสามารถช าระภาระผกูพนั 1.03 1.32           0.35  
อตัราสว่นการจา่ยเงินปันผล2/ 0.48 1.46           0.54  

อัตรำส่วนอืน่ๆ 
 

   
มลูคา่หุน้ตามบญัชีตอ่หุน้ 1.61 2.05           1.89  
ก าไรสทุธิตอ่หุน้ 0.17 0.63           0.30  
เงินปันผลตอ่หุน้2/ 0.08 0.87           0.16  
มลูคา่ที่ตราไวต้อ่หุน้ 0.50 0.50           0.50  
จ านวนหุน้   352.23 353.69       424.76  

หมำยเหตุ :  2/ ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2563 เม่ือวนัที่ 24 กุมภาพนัธ ์2563 มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการ    
ปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาทต่อหุน้ ซึ่งหากรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลส าหรบัผลการด าเนินงาน 6 เดือนแรกปี 2562    
ในอตัราหุน้ละ 0.105 บาทต่อหุน้ ซึ่งก าหนดจ่ายเม่ือวนัที่ 9 กันยายน 2562 แลว้ เงินปันผลรวมประจ าปีสิน้สดุเดือนธันวาคม 
2562 จะเป็นอตัราหุน้ละ 0.155 บาทตอ่หุน้ 



 
 

 

 

กำรวิเครำะหแ์ละค ำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร 

ภำพรวมกำรด ำเนินงำนและปัจจัยที่ท ำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงส ำคัญ (Overview) 

บริษัทยงัคงมุ่งเนน้การเติบโตที่ยั่งยืน โดยการวางรากฐานของกระบวนการผลิตที่เป็นระบบตามมาตรฐานสากล 
น าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกตใ์ช้ในกระบวนการผลิต เพิ่มก าลังการผลิตพริกดองซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักเ พื่อรกัษา
มาตรฐานวตัถดุิบ และเพิ่มประสทิธิภาพของหว่งโซก่ารผลติ ใหไ้ดส้นิคา้ที่มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล สรา้งตราสนิคา้ใหม้ี
ความแข็งแกรง่ และท าใหส้ินคา้เป็นที่รูจ้กัในวงกวา้ง เพื่อต่อยอดในการขยายธุรกิจไปยงักลุม่เป้าหมายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง 
บริษัทยงัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาบคุลากร โดยการจดัอบรมพนกังานและเสริมสรา้งทกัษะที่จ าเป็นและเป็นประโยชน ์
เพื่อประสิทธิภาพสงูสดุในการท างานของแตล่ะสายงาน ในปัจจบุนับริษัทมุง่เนน้การตอ่ยอดผลิตภณัฑซ์อสปรุงรสและน า้จิม้
ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทมีความเช่ียวชาญและได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภคมาอย่างต่อเนื่องไปยัง
กลุ่มเป้าหมายใหม่ โดยจะเพิ่มทัง้จากฐานลกูคา้หลกัในทวีปยุโรป และการขยายฐานลกูคา้ไปยงัภูมิภาคอื่นๆ และในช่วง     
ไตรมาส 4 บริษัทยกเลิกสายการผลิตสินคา้กลุม่เครื่องดื่มจากผกัและผลไม ้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลติสายการผลิตอื่นท่ี
ไดร้บัความนิยมจากผูบ้ริโภคมากกวา่ จากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา แสดงใหเ้ห็นวา่บรษัิทสามารถรกัษาฐานลกูคา้เดิม ซึ่ง
เป็นกลุม่ที่มีก าลงัซือ้สงูและใหก้ารตอบรบัสินคา้ของบริษัทเป็นอยา่งดี และขยายไปยงักลุม่ลกูคา้เป้าหมายใหม่ในทวีปอื่นๆ 
ไดม้ากขึน้ตามกลยทุธแ์ละแผนการตลาดที่วางเอาไว ้ประกอบกบัความแข็งแกรง่ของตราสินคา้ ท าใหส้ินคา้ไดร้บัความนิยม
อย่างตอ่เนื่อง บริษัทยงัมีนโยบายในการลดความเสี่ยงของการพึง่พิงเศรษฐกิจของประเทศในทวีปยโุรปเพียงอยา่งเดียว โดย
การตัง้เปา้หมายที่จะสรา้งฐานลกูคา้ในทวีปอื่นๆ ดว้ย โดยในปี 2562 บรษัิทมีรายไดจ้ากการขายสนิคา้ไปยงัทวีปยโุรปเทา่กบั 
800.95 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 80.84 ของยอดขายรวม ซึง่มีสดัสว่นลดลงรอ้ยละ 17.06 เมื่อเปรยีบเทียบกบัรายไดจ้าก
การขายสนิคา้ไปยงัทวีปยโุรป จ านวน 965.75 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 84.35 ของยอดขายรวมในปี 2561 เนือ่งจากการ
ชะลอตวัของเศรษฐกิจในทวีปยโุรป อยา่งไรก็ดี ในปี 2562 บรษัิทสามารถขยายตลาดไปยงัทวีปอื่นๆ นอกเหนือจากทวีปยโุรป
และทวีปอเมริกาได ้สง่ผลใหม้ียอดขายจากทวีปอื่นๆ เท่ากบั 178.02 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 17.97 จากยอดขายรวม เพิ่มขึน้
จาก 163.56 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 14.28 ของยอดขายรวมในปี 2561 ในขณะที่กลุ่มลูกคา้หลกัของผลิตภัณฑเ์ครื่องดื่ม
ประเภทน า้มะพรา้วที่มีตลาดหลกัในทวีปอเมริกา ชะลอการสั่งซือ้กลุม่ผลิตภณัฑด์งักลา่วตัง้แต่ปี 2560 บริษัทจึงไดย้กเลิก
สายการผลติดงักลา่วแลว้  

บริษัทเพิ่มความแข็งแกรง่ของสรา้งตราสินคา้ และการรบัรูข้องตราสินคา้ ผ่านช่องทางการตลาดผ่านสื่อดิจิตอล 
(Digital Marketing) ในแต่ละกลุ่มประเทศเป้าหมาย อีกทัง้บริษัทยังมุ่งพัฒนาสินคา้สูตรใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของผูบ้รโิภค และแนวโนม้ความนิยมของลกูคา้ จนปัจจบุนับรษัิทมีสนิคา้กวา่ 700 SKU ที่ขายไปทั่วโลก บรษัิทยงัคง
เนน้การท าการตลาดร่วมกับผูจ้ัดจ าหน่ายของบริษัทเพื่อเป็นการรกัษาฐานลูกคา้เดิม และยังเขา้ร่วมงานแสดงสินคา้ใน
หลายๆ ประเทศ เพื่อหาลกูคา้รายใหม่ที่มีความภกัดีสงู (Royalty) กบัตราสินคา้ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นลกูคา้ในแถบเอเชีย 
ออสเตรเลีย และกลุ่มลูกค้าในแถบยุโรปตะวันออก อีกทั้งบริษัทยังมุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนการผลิตทั้งจากการเพิ่ม
ประสทิธิภาพการผลติ การสรรหาผูจ้  าหนา่ยรายใหมท่ี่ใหต้น้ทุนต ่ากวา่เดิม และการพฒันาสตูรการผลติโดยใชว้ตัถดุิบใหมท่ี่มี
ตน้ทนุต ่ากว่าวตัถดุิบเดิม การเพิ่มกระบวนการผลิตวตัถดุิบบางประเภทที่สามารถลดตน้ทนุต่อหน่วย แต่ยงัคงรกัษารสชาติ
และคณุภาพของผลติภณัฑต์ามมาตรฐานของบรษัิท  

บริษัทไดย้า้ยฐานการผลิตสนิคา้หลกัในกลุม่ซอสปรุงรสและน า้จิม้ตา่งๆ มายงัโรงงานใหมท่ี่จงัหวดัระยองแลว้เสรจ็
ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 โดยโรงงานใหมน่ัน้สามารถรองรบัก าลงัการผลิตสินคา้ในกลุม่ซอสปรุงรสและน า้จิม้ไดถ้ึง 14,750 
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ตนัต่อปี และในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทเปิดสายการผลิตใหม่สามารถรองรบัก าลงัการผลิตสินคา้ในกลุม่ซอสปรุงรสและ
น า้จิม้เพิ่มขึน้ 2,178 ตนัต่อปี ท าใหโ้รงงานใหมส่ามารถรองรบัก าลงัการผลิตรวม 16,928 ตนัต่อปี ในปี 2562 โรงงานแห่งใหม ่
มีการผลิตสินคา้ในกลุ่มผลิตภัณฑซ์อสปรุงรสและน า้จิม้จ านวน 8,226 ตัน คิดเป็นรอ้ยละ 49.93 ของก าลงัการผลิตของ
โรงงานใหม ่ลดลงจากการผลิตสินคา้ในกลุม่ดงักลา่วจ านวน 8,150 ตนั คิดเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 55.26 ของก าลงัการผลติของ
โรงงานใหม่ในช่วงปี 2561 เนื่องจากการลดลงของยอดขายกลุ่มผลิตภณัฑซ์อสปรุงรสและน า้จิม้ อย่างไรก็ดีโรงงานใหม่มี
ความพรอ้มทัง้ในดา้นเครือ่งจกัรและอปุกรณ ์ระบบการผลติ และบคุลากร สามารถรองรบัการขยายของยอดขายในอนาคตได ้ 

นอกจากนีใ้นปี 2562 โรงงานแห่งเดิมที่ตัง้อยู่ที่นิคมอสุาหกรรมแหลมฉบงัด าเนินการปรบัปรุงสายการผลิตตา่งๆ 
ท าใหก้ าลงัการผลิตในกลุม่ซอสปรุงรสและน า้จิม้ เท่ากบั 4,761 ตนัต่อปี และมีการผลิตคิดเป็นรอ้ยละ 52.20 ของก าลงัการ
ผลติในกลุม่ผลติภณัฑซ์อสปรุงรสและน า้จิม้ของโรงงานดงักลา่ว นอกจากนี ้บรษัิทมีการผลติสนิคา้ในกลุม่เครือ่งปรุงแกงและ
เครื่องประกอบอาหารอยู่ที่รอ้ยละ 101.09 และผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่มและอาหารส าเร็จรูปอยู่ที่รอ้ยละ 12.57 และ 40.51 ของ
ก าลงัการผลิตของโรงงานดงักล่าว ตามล าดบั ทัง้นีบ้ริษัทอยู่ระหว่างการขยายก าลงัการผลิตของกลุ่มเครื่องปรุงแกงและ
เครื่องประกอบอาหาร โดยปัจจบุนัก าลงัการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตของทัง้ 2 โรงงานเป็นปัจจยัหลกัในการสนบัสนนุ
แผนการขยายตลาดที่บรษัิทวางไว ้

เนื่องจากฐานลกูคา้ของบรษัิทคือกลุม่ลกูคา้ในตา่งประเทศ ซึง่ความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ
ของกลุม่ลกูคา้หลกัทัง้ในทวีปยโุรป และทวีปอื่นๆ อาจสง่ผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัท แต่อย่างไรก็ดี จากการท่ี
บริษัทไดเ้ปลี่ยนนโยบายในการก าหนดราคาสินคา้โดยก าหนดเป็นสกลุเงินบาทเพิ่มมากขึน้ตัง้แต่ไตรมาส 3 ปี 2558 เพื่อลด
ความเสี่ยงจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น จึงสง่ผลใหใ้นปี 2562 บริษัทมีสดัสว่นรายไดเ้ป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ 
ไดแ้ก่ สกลุเงินยโูรและสกลุเงินดอลลารส์หรฐั รวมรอ้ยละ 26.56 และสกลุเงินบาท เป็นสดัสว่นรอ้ยละ 73.44 โดยสดัสว่นของ
รายไดท้ี่เป็นสกุลเงินบาทเพิ่มขึน้จากในปี 2561 ซึ่งมีสดัส่วนรอ้ยละ 56.54 ของรายไดจ้ากการขายสินคา้ ทัง้นี ้ในปี 2562 
บรษัิทรบัรูก้  าไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศจ านวน 0.92 ลา้นบาท และบรษัิทยงัคงมีเปา้หมายที่จะรกัษาสดัสว่น
รายไดท้ี่เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินบาทในสดัสว่นที่ใกลเ้คียงกนัในอนาคต อย่างไรก็ตามปัจจยัความผนัผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศยังส่งผลกระทบกับรายได้ของบริษัท โดยในปี 2562 สกุลเงินบาทปรับตัว 
แข็งค่าขึน้เมื่อเทียบกับเงินสกุลยูโร และดอลลารส์หรฐั ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขายสินคา้ที่ก าหนดราคาเป็นสกุลเงินตรา
ตา่งประเทศเมื่อแปลงเป็นเงินบาทจะมีมลูคา่ลดลง  

บริษัทไดร้บับตัรสง่เสริมจากคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ (BOI) ส าหรบัโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอตุสาหกรรม
อมตะซิตี ้จงัหวดัระยอง จ านวน 2 ฉบบั ไดแ้ก่ บตัรเลขที่ 59-1167-0-00-3-0 ส  าหรบัสายการผลติที่เริม่ผลติเชิงพาณิชยต์ัง้แต่
เดือนธันวาคม 2559 และบตัรเลขที่ 62-0502-1-00-1-0 ส  าหรบัสายการผลิตผลิตภณัฑซ์อสปรุงรสและน า้จิม้ ที่เริ่มผลิตเชิง
พาณิชยต์ัง้แต่มีนาคม 2562 โดยบริษัทไดร้บัสิทธิประโยชนจ์ากบตัรสง่เสริมการลงทนุทัง้ 2 ฉบบัในปี 2562 สง่ผลใหบ้รษัิทมี
คา่ใชจ้่ายทางภาษีส าหรบัผลติภณัฑท์ี่ไมไ่ดร้บับตัรสง่เสรมิการลงทนุเทา่กบั 0.45 ลา้นบาท  

อตุสาหกรรมสิ่งปรุงอาหารมีการแข่งขนัจากผูผ้ลิตจ านวนมากราย ทัง้จากในประเทศและต่างประเทศที่มีตลาด
สง่ออกเดียวกบับริษัท อย่างไรก็ตาม ผูบ้ริหารของบริษัทประเมินว่า ถึงแมจ้ะมีผูป้ระกอบการจ านวนมาก แต่เนื่องจากกลุม่
ลกูคา้หลกัของบริษัทนัน้ ไดแ้ก่ ลกูคา้ในทวีปยโุรป ซึ่งเป็นกลุม่ที่มีระเบียบมาตรฐานที่สงู ผูป้ระกอบการที่มุ่งเนน้ผลิตสินคา้ 
ใหไ้ดต้ามมาตรฐานที่เขม้ขวดนัน้มีไม่มากราย ประกอบกบัการที่บริษัทมีการพฒันาสินคา้และช่องทางการจดัจ าหน่ายอยา่ง
ต่อเนื่อง สง่ผลใหบ้ริษัทยงัคงสามารถรกัษาความสามารถในการแข่งขนัไวไ้ด ้นอกจากนี ้แผนการขยายตลาดไปยงัประเทศ



 
 

 

 

อื่นๆ ทัง้ในทวีปยโุรป และทวีปอื่นๆ จะเพิ่มรายไดใ้หบ้รษัิทอยา่งตอ่เนื่องในอนาคต โดยในปี 2562 ปรมิาณการสง่ออกโดยรวม
ของสิ่งปรุงรสอาหารของไทยมีมลูค่าเท่ากบั 24,440 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปี 2561 ซึ่งเท่ากบั 23,723 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 3.02 

ผลกำรด ำเนินงำน และควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไร (Results of Operations) 

รายไดร้วมของบริษัทในปี 2562 เท่ากับ 999.27 ลา้นบาท ลดลงจาก 1,148.92 ลา้นบาท ในปี 2561 หรือลดลง
รอ้ยละ 13.03 ซึง่เกิดจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจในทวีปยโุรปซึง่เป็นกลุม่ลกูคา้หลกัของบรษัิท และการลดลงของยอดขาย
ผลิตภณัฑก์ลุม่เครื่องดื่มจากผกัและผลไมอ้ย่างตอ่เนื่อง สง่ผลใหบ้ริษัทยกเลิกสายการผลิตสินคา้กลุม่เครื่องดื่มจากผกัและ
ผลไม ้ในไตรมาส 4 ปี 2562 ท าใหก้ลุม่ผลิตภณัฑปั์จจุบนัของบริษัทมีจ านวน 4 กลุม่ ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑก์ลุม่ซอสปรุงรสและ
น า้จิม้ต่างๆ ผลิตภัณฑก์ลุ่มเครื่องปรุงแกงและเครื่องประกอบอาหาร ผลิตภัณฑอ์าหารส าเร็จรูปพรอ้มรบัประทาน และ
ผลิตภณัฑอ์าหารกึ่งส  าเร็จรูปและส าเรจ็รูปอื่นๆ โดยทัง้สี่กลุม่นีม้ีปริมาณการขายรวม 12,591 ตนั สรา้งรายไดร้วมกนัเทา่กบั 
983.48 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 98.42 ของรายไดร้วม ในปี 2562 บรษัิทเพิ่มสายการผลติกลุม่ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรสและ
น า้จิม้ที่โรงงานท่ีนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้จงัหวดัระยอง ท าใหม้ีก าลงัการผลติกลุม่ผลติภณัฑซ์อสปรุงรสและน า้จิม้เพิ่มขึน้
จ านวน 2,178 ตนัต่อปี และปรบัเพิ่มสายการผลิตกลุ่มผลิตภณัฑเ์ครื่องปรุงแกงและเครื่องประกอบอาหารที่โรงงานที่นิคม
อตุสาหกรรมแหลมฉบงั จงัหวดัชลบรุี ซึ่งปัจจุบนัมีอตัราการใชป้ระโยชน ์(Utilization Rate) กว่ารอ้ยละ 100 ของก าลงัการ
ผลติเพื่อรองรบัยอดขายที่เพิ่มขึน้ในอนาคต  

กลุ่มผลิตภณัฑซ์อสปรุงรสและน า้จิม้ เป็นกลุ่มสินคา้หลกัของบริษัทมียอดขายเท่ากบั 804.43 ลา้นบาท ลดลง 
รอ้ยละ 11.85 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2561 นอกจากนีผ้ลิตภณัฑอ์ื่น ไดแ้ก่ กลุม่ผลิตภณัฑเ์ครื่องปรุงแกงและเครื่องประกอบ
อาหาร และกลุม่ผลิตภณัฑอ์าหารส าเร็จรูป มียอดขายลดลงในอตัราลดลงรอ้ยละ 20.78 และรอ้ยละ 36.73 ตามล าดบั เมื่อ
เทียบกบัปี 2561 เนื่องจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจในทวีปยุโรป อย่างไรก็ดี บริษัทมีแผนการตลาดที่จะน าเสนอสนิคา้จาก
กลุ่มผลิตภณัฑอ์ื่นๆ เพิ่มเติมไปกับกลุ่มผลิตภณัฑซ์อสปรุงรสและน า้จิม้ซึ่งเป็นผลิตภณัฑห์ลกัของบริษัท เพื่อสรา้งความ
หลากหลายของสนิคา้ใหก้บัผูบ้รโิภค 

กลยุทธ์ของบริษัทมุ่งเนน้ในการพัฒนาผลิตภัณฑก์ลุ่มหลกั ไดแ้ก่ ผลิตภัณฑก์ลุ่มซอสปรุงรสและน า้จิม้ และ 
ผลิตภณัฑก์ลุม่เครื่องปรุงแกงและเครื่องประกอบอาหาร ส าหรบัสินคา้กลุม่อาหารส าเร็จรูปและอาหารกึ่งส  าเร็จรูป บริษัทมี
นโยบายที่จะคงไวเ้พื่ออ านวยความสะดวกใหก้ับลกูคา้ในการเลือกซือ้สินคา้ที่ครบถว้นในการประกอบอาหาร นอกจากนี ้
บรษัิทยงัคงเปา้หมายในการหาผูจ้ดัจ าหนา่ยรายใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มช่องทางในการกระจายสนิคา้ ทัง้นี ้ตลาดสง่ออกที่ส  าคญัของ
สินคา้สิ่งปรุงรสอาหารของประเทศไทย คือ สหรฐัอเมริกา ญ่ีปุ่ น ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส ์ซึ่งปัจจบุนับริษัทยงัมีการสง่ออก
ไปยงัประเทศดงักลา่วไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกบัคูแ่ขง่ขนั ปัจจยัหนึ่งที่สนบัสนนุการเติบโตของรายได ้คือ การที่โรงงานใหม่
สามารถรองรบัการผลติในสนิคา้กลุม่หลกัไดถ้ึง 16,928 ตนัตอ่ปี อีกทัง้จ านวนลกูคา้ของบรษัิทที่เพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่อง จึงท าให้
แนวโนม้รายไดจ้ากการขายของบรษัิทสามารถเติบโตไดอ้ย่างตอ่เนื่อง 

ในปี 2562 สินคา้กลุม่หลกัของบริษัทสว่นใหญ่ผลิตที่โรงงานแห่งใหมท่ี่นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้จงัหวดัระยอง 
ซึ่งมีการวางแผนระบบการผลิตอยา่งมีประสทิธิภาพ ท าใหบ้ริษัทสามารถผลติสินคา้ไดต้รงตามมาตรฐาน ที่เกิดการประหยดั
ต่อขนาด (Economy of Scale) ประกอบกับตน้ทุนค่าวตัถุดิบหลกัเปลี่ยนแปลงไม่มาก เนื่องจากบริษัทมีการท าสญัญาซือ้
วตัถดุิบลว่งหนา้ อยา่งไรก็ตาม ในปี 2562 บรษัิทมีการท าลายสนิคา้คงเหลอืที่ไมไ่ดม้าตรฐานท่ีเกิดจากกระบวนการผลติ และ
สินคา้คงเหลือที่ลา้สมยั ไดแ้ก่ บรรจุภณัฑแ์ละฉลาก ที่ไม่ตรงตามกฎหมายและข้อก าหนดตา่งๆ ของลกูคา้ รวมจ านวน 10.2 
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ลา้นบาท ซึ่งบนัทึกเป็นตน้ทุนขายสินคา้ นอกจากนี ้ยงัมีการท าลายสินคา้และบรรจุภณัฑท์ี่เก่ียวขอ้งกับสายการผลิตกลุม่
ผลิตภณัฑเ์ครื่องดื่ม จ านวน 6.9 ลา้นบาท ซึ่งบนัทึกเป็นค่าใชจ้่ายในการบริหาร นอกจากนี ้อตัราการใชก้ าลงัการผลิตของ
โรงงานใหมเ่ทา่กบัรอ้ยละ 49.93 เมื่อเทียบกบัก าลงัการผลติทัง้หมดของโรงงานใหม ่บรษัิทจึงยงัคงตอ้งจดัประเภทคา่ใชจ้่าย
การผลติคงที่ส  าหรบัสว่นท่ียงัผลติไดไ้มถ่ึงก าลงัการผลติปกติเป็นคา่ใชจ้่ายในการบรหิาร  

อตัราก าไรขัน้ตน้ของบริษัทในปี 2562 เท่ากับรอ้ยละ 35.47 ลดลงจากรอ้ยละ 37.91 ในปี 2561 เนื่องจากการ
ลดลงของค าสั่งซือ้จากลกูคา้ ท าใหอ้ตัราการใชก้ าลงัการผลิตรวมลดลง รวมทัง้ปัญหาในกระบวนการผลิตสินคา้ ส่งผลให้
ตน้ทนุการผลติตอ่หนว่ยเพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ตาม โรงงานแหง่ใหมเ่ป็นปัจจยัสนบัสนนุใหบ้รษัิทสามารถผลติสนิคา้ที่ไดม้าตรฐาน 
และควบคมุตน้ทนุการผลิตไดด้ีขึน้ ทัง้นี ้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสรรหาผูจ้  าหน่ายรายใหมท่ี่ใหต้น้ทนุต ่ากวา่เดิม 
การเพิ่มก าลงัการผลติพรกิดองซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัของบรษัิท และการพฒันาสตูรการผลติโดยใชว้ตัถดุิบใหมท่ี่มีตน้ทนุต ่ากวา่
วตัถดุิบเดิมแต่ยงัคงรกัษารสชาติและคณุภาพของผลิตภณัฑต์ามมาตรฐานของบริษัท จะสนบัสนนุใหบ้ริษัทสามารถรกัษา
ระดบัตน้ทนุท่ีเหมาะสมและยงัคงมาตรฐานของสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของบรษัิทไวไ้ด  ้

ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ยในปี 2562 คิดเป็นรอ้ยละ 7.89 ของรายไดจ้ากการขายสนิคา้ ซึง่มีสดัสว่นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
1.32 จากปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีค่าใชจ้่ายในการส่งเสริมการขายในวาระที่บริษัทครบรอบ 20 ปี เพื่อสรา้งความเช่ือมั่น
ใหก้บัผูบ้รโิภค และประชาสมัพนัธส์นิคา้ตา่งๆ ของบรษัิท  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารในปี 2562 คิดเป็นรอ้ยละ 15.90 ของรายไดจ้ากการขายสนิคา้ ซึ่งมีสดัสว่นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
4.95 จากปี 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของค่าใชจ้่ายเก่ียวกับพนกังาน ค่าใชจ้่ายการผลิตคงที่ของโรงงานแห่งใหม่ส  าหรบั
สว่นที่ยงัผลิตไดไ้ม่ถึงก าลงัการผลิตปกติเป็นค่าใชจ้่ายในการบริหารในปี 2562 จ านวน 24.30 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จาก 16.26 
ลา้นบาทในปี 2561 เนื่องจากก าลงัการผลิตที่ลดลงของโรงงานใหม่ ค่าใชจ้่ายจากการยกเลิกสายการผลิตกลุ่มผลิตภณัฑ์
เครือ่งดื่ม และขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยภาษีหกั ณ ที่จ่ายในปี 2562 

จากปัจจัยดังกล่าวท าใหอ้ัตราก าไรจากการด าเนินงานของบริษัทเท่ากับรอ้ยละ 12.55 ในปี 2562 ลดลงจาก    
รอ้ยละ 20.74 ในปี 2561 นอกจากนีร้ะหว่างปี 2562 บริษัทไดร้บัอนมุตัิบตัรสง่เสริมการลงทนุเพิ่มเติม ส าหรบัการผลิตซอส
ปรุงรส น า้จิม้ ปรุงรส สายการผลติที่ 3 ที่โรงงานท่ีจงัหวดัระยอง บรษัิทจึงมีคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดจ้ านวน 0.45 ลา้นบาท สง่ผล
ใหอ้ตัราก าไรสทุธิในปี 2562 เทา่กบัรอ้ยละ 12.31 ลดลงจากรอ้ยละ 19.38 ในปี 2561 

เนื่องจากระหวา่งปี  2562 บริษัทออกหุน้สามญัจ านวน 71.07 ลา้นหุน้ เพื่อรองรบัการใชส้ิทธิซือ้หุน้ของใบส าคญั
แสดงสิทธิ (XO-W1) และปัจจยัยอดขายที่ลดลง สง่ผลใหอ้ตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ในปี 2562 เท่ากบัรอ้ยละ 15.99 ลดลง
จากร้อยละ 34.31 ในปี 2561 อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นใน
อตุสาหกรรมเดียวกนั 

ควำมสำมำรถในกำรบริหำรสนิทรัพย ์

ในปี 2562 บรษัิทมีสนิทรพัยร์วมเทา่กบั 933.73 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจาก 991.58 ลา้นบาท ในปี 2561 โดยบรษัิทได้
ใชเ้งินทนุจากการเสนอขายหุน้ที่ออกใหม่ใหแ้ก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน ในการสรา้งโรงงานแห่งใหม ่ซึ่งไดล้งทนุไปแลว้ทัง้หมดจนถึงปัจจุบนัเท่ากบั 489.63 ลา้นบาท 
(รวมที่ดิน) โดยในระหวา่งปี 2562  มีการจ่ายเงินส าหรบัการลงทนุในสนิทรพัยถ์าวรของทัง้บรษัิทเป็นจ านวน 68.63 ลา้นบาท 
เพื่อเพิ่มสายการผลิตกลุม่ผลิตภณัฑซ์อสปรุงรสและน า้จิม้ และสายการผลิตเครื่องปรุงแกงและเครื่องประกอบอาหาร ขยาย



 
 

 

 

ฐานการผลิตวตัถดุิบหลกัของบริษัท และปรบัปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยบริษัทมีเงินสดคงเหลือจ านวน 59.77 ลา้นบาท 
เพื่อใชเ้ป็นทนุหมนุเวียน บริษัทมีสภาพคลอ่งและฐานะการเงินที่แข็งแกรง่ อตัราสว่นหมนุเวียนของลกูหนีก้ารคา้เฉลี่ยในปี 
2562 เท่ากบั 17.48 และระยะเวลาการเก็บหนีเ้ฉลี่ย 20.59 วนั ซึ่งต ่ากว่าเครดิตเทอมส าหรบัลกูคา้ต่างประเทศที่  0 - 60 วนั 
และลกูคา้ภายในประเทศที่ 15 - 45 วนั บรษัิทมีนโยบายการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูส าหรบัลกูคา้ที่คา้งช าระ 6 - 9 เดือน ใน
อตัรารอ้ยละ 50 คา้งช าระ 9 - 12 เดือน ในอตัรารอ้ยละ 75 และมากกวา่ 12 เดือน ในอตัรารอ้ยละ 100 โดยในปี 2562 บรษัิท
มีคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูเทา่กบั 2.89 ลา้นบาท หรอืคิดเป็นรอ้ยละ 4.92 ของลกูหนีก้ารคา้รวม โดยลกูหนีก้ารคา้ที่ถกูตัง้คา่เผ่ือ
หนีส้งสยัจะสูญดังกล่าวเป็นลูกคา้รายเดิมที่คา้งช าระตัง้แต่ปลายปี 2553 และบริษัทยังคงติดตามทวงหนีอ้ยู่ แต่ไม่ได้
ด  าเนินการฟอ้งรอ้ง เนื่องจากบรษัิทพิจารณาแลว้เห็นวา่คา่ใชจ้่ายในการด าเนินคดีไมคุ่ม้กบัมลูหนีท้ี่จะไดร้บัช าระ  

สินคา้คงเหลือเท่ากบั 87.83 ลา้นบาท ลดลงจาก  88.43 ลา้นบาท ในปี 2561 ระยะเวลาในการขายสินคา้เฉลี่ย 
อยูท่ี่ 9.67 วนั คา่เผ่ือสนิคา้มลูคา่ลดลงเทา่กบั 3.14 ลา้นบาท ในปี 2562 ลดลงเมื่อเทียบกบัปี 2561 ซึง่เทา่กบั 5.91 ลา้นบาท 
เนื่องจากการท าลายสินคา้ที่ไม่ไดคุ้ณภาพและลา้สมัยตามนโยบายของบริษัท และการบริหารจัดการสินคา้คงเหลือที่มี
ประสทิธิภาพ 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรพัยใ์นปี 2562 เท่ากับ 12.67 ลดลงจากรอ้ยละ 25.49 ในปี 2561 เนื่องจากมีการ
ลงทนุในที่ดิน อาคาร เครื่องจกัรและอปุกรณข์องโรงงานใหม่เพื่อรองรบักบัแผนการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทคาดว่าการ
ลงทนุดงักลา่วจะท าใหส้ินคา้ของบริษัทมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรบัของผูบ้รโิภค กระบวนการผลิตที่สามารถลดตน้ทนุตอ่หนว่ย 
และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลิตผลในการผลิตและสง่ผลดีต่อผลการด าเนินงานของบริษัทใน
ระยะยาว 

ส าหรบัเจา้หนีก้ารคา้ลดลงจาก 60.54 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 39.49 ลา้นบาท ในปี 2562 โดยบริษัทไดร้บั
เครดิตเทอมจากเจา้หนีก้ารคา้ในประเทศอยู่ระหว่าง 7 วนั (ของสด) - 120 วนั และเจา้หนีก้ารคา้ต่างประเทศอยู่ที่  30 วนั 
ระยะเวลาในการช าระหนีเ้ฉลี่ยเท่ากบั 28.17 วนั ซึ่งบริษัทไดร้บัช าระหนีจ้ากลกูคา้ในระยะเวลาที่สัน้กว่าการจ่ายช าระหนี ้
ใหก้บัเจา้หนีก้ารคา้ 

สภำพคลอ่งและควำมเพียงพอของเงนิทุนของบริษัท 

บริษัทมีสภาพคล่องทัง้จากการบริหารลกูหนีก้ารคา้และเจา้หนีก้ารคา้ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทมีคู่คา้ 
ในต่างประเทศที่น่าเช่ือถือซึ่งช าระค่าสินคา้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และมีอ านาจในการต่อรองกับเจา้หนีม้ากขึน้ตาม
ปรมิาณการสั่งซือ้ที่มากขึน้ จึงสง่ผลใหร้ะยะเวลาในการช าระหนีใ้หเ้จา้หนีใ้กลเ้คียงกบัระยะเวลาที่บรษัิทไดร้บัช าระคา่สินคา้
จากลกูคา้ บริษัทจึงไม่มีความจ าเป็นตอ้งส ารองเงินสดในปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด
ลดลงจาก 185.34 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 59.77 ลา้นบาท ในปี 2562 เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัท และ          
การจ่ายเงินปันผล ในสว่นของหนีส้ินลดลงจาก 266.28 ลา้นบาท ในปี 2561 เป็น 132.93 ลา้นบาท ในปี 2562 ซึ่งลดลงจาก
เงินรบัลว่งหนา้ค่าหุน้จากการใชส้ิทธิแปลงสภาพของ XO-W1 เจา้หนีก้ารคา้ และการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวกบัสถาบนั
การเงิน อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึน้จาก 1.80 เท่า ในปี 2561 เป็น 2.86 เท่า ในปี 2562 อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของ          
ผูถื้อหุน้ลดลงจาก 0.37 เท่า ในปี 2561 เป็น 0.17 เท่า ในปี 2562 ความสามารถในการช าระดอกเบีย้ลดลงจาก 114.45 เทา่ 
ในปี 2561 เป็น 78.15 เท่า ในปี 2562 เนื่องจากมีกระแสเงินสดจากการด าเนินงานลดลง และตน้ทนุทางการเงินท่ีลดลงตาม
แผนการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินเพื่อจ่ายช าระเจา้หนีค้า่ก่อสรา้งโรงงานใหม ่ 
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ปัจจัยที่จะมีผลต่อฐำนะกำรเงนิหรือกำรด ำเนินงำนในอนำคต (Forward Looking) 

ภายหลงัจากที่บรษัิทไดย้า้ยฐานการผลิตสินคา้กลุม่ซอสปรุงรสและน า้จิม้ไปยงัโรงงานใหมแ่ลว้เสร็จในไตรมาส 3 
ปี 2560 โรงงานใหม่จึงเป็นส่วนส าคญัที่จะสนับสนุนแผนการขยายตลาดไปยงักลุ่มลูกคา้ใหม่ๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อ
ยอดขายของบริษัทอยา่งมีนยัส าคญัแลว้ โรงงานดงักลา่วจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดตน้ทนุการผลิตสินคา้ โดย
โรงงานดงักลา่วจะผลติสนิคา้ในกลุม่ซอสปรุงรสและน า้จิม้ตา่งๆ มีก าลงัการผลติปกติไดถ้ึงประมาณ 16,928 ตนั/ปี ซึง่สงูกวา่
ก าลังการผลิตของโรงงานแห่งเดิมมากกว่าเท่าตัว จากโรงงานเดิมซึ่งก าลังการผลิตสินคา้กลุ่มนีเ้ท่ากับ 7,399 ตัน/ปี 
นอกจากนีใ้นปี 2561 บริษัทไดท้ าสญัญาซือ้วตัถดุิบหลกัไดแ้ก่ น า้ตาลและกระเทียม ครอบคลมุระยะเวลาอย่างนอ้ยจนถึง
กลางปี 2563 เพื่อคงราคาวตัถดุิบที่ประหยดัต่อหน่วย และการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยกุตใ์ชใ้นกระบวนการผลิต
สินคา้ และวตัถุดิบ แมว้่าบริษัทจะมีการขายสินคา้ไปต่างประเทศเกือบทัง้หมด แต่เนื่องจากนโยบายในการก าหนดราคา
สินคา้สกุลเงินบาทไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 จะช่วยลดความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากการขาย
สินคา้ที่เป็นเงินตราตา่งประเทศไดใ้นระดบันงึ นอกจากนี ้บริษัทยงัคงด าเนินงานตามกลยทุธแ์ละแผนการตลาดที่วางไว ้โดย
การรุกตลาดอื่นๆ นอกเหนือจากทวีปยโุรป ไม่ว่าจะเป็นทวีปเอเชีย ทวีปอเมริกา และทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย เพื่อลด
ความเสีย่งจากการพึง่พิงเศรษฐกิจของทวีปใดทวีปหนึง่ ประกอบกบัการด าเนินแผนการตลาดเชิงรุก โดยบรษัิทจะเป็นผูล้งทนุ
ในสื่อโฆษณาภายใตต้ราสินคา้ (Brand) ของบริษัท เพื่อเพิ่มความน่าเช่ือถือและความเขา้ใจในสินค้าของบริษัท อีกทัง้การ
พฒันาสินคา้ใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของผูบ้ริโภคก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะส่งผลใหบ้ริษัทมีการเติบโตอย่าง
ตอ่เนื่องและยั่งยืน 
  



 
 

 

 

 
 
 

คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูร้บัผิดชอบตอ่งบการเงินของบรษัิท เอ็กโซติค ฟูด้ จ ากดั (มหาชน) รวมถึงขอ้มลูสารสนเทศ
ทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ าปี งบการเงินดังกล่าวจัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเลือกใช้
นโยบายการบญัชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตัิอยา่งสม ่าเสมอ และใชด้ลุยพินิจอย่างระมดัระวงัและประมาณการท่ีดีที่สดุในการ
จดัท า รวมทัง้มีการเปิดเผยขอ้มลูที่ส  าคญัอย่างเพียงพอในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน เพื่อเป็นประโยชนต์่อผูถื้อหุน้และนกั
ลงทนุทั่วไป 

คณะกรรมการบริษัทไดจ้ัดใหม้ีระบบบริหารความเสี่ยง รวมทัง้จดัใหม้ีและด ารงรกัษาไวซ้ึ่งระบบควบคมุภายใน  
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อใหม้ั่นใจอย่างมีเหตผุลว่า ขอ้มลูทางบญัชีมีความถกูตอ้ง ครบถว้น และเพียงพอท่ีจะด ารง
รกัษาไวซ้ึง่ทรพัยส์นิ ตลอดจนเพื่อปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดการทจุรติหรอืการด าเนินการที่ผิดปกติอยา่งมีสาระส าคญั 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวน  
5 ท่าน เพื่อท าหนา้ที่สอบทานนโยบายการบญัชีและคณุภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคมุภายใน การ
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยขอ้มลูรายการระหวา่งกนั โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบั
เรือ่งนีป้รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 ซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

งบการเงินของบริษัทไดร้บัการตรวจสอบโดย นายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5155 สงักดับรษัิท 
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ในการตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบริษัทไดส้นบัสนนุขอ้มลูและเอกสารตา่งๆ เพื่อให้
ผูส้อบบญัชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นไดต้ามมาตรฐานการสอบบญัชี โดยความเห็นของผูส้อบบญัชีไดป้รากฏใน
รายงานของผูส้อบบญัชีซึง่แสดงไวใ้นรายงานประจ าปีแลว้ 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคมุภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดบัท่ีน่าพอใจและสามารถ
สรา้งความเช่ือมั่นอย่างมีเหตผุลไดว้่า งบการเงินของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2562 มีความถูกตอ้งตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกตอ้งตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

 

 

 
 นายบรรพต หงษ์ทอง 

 ประธานคณะกรรมการบรษัิท 
 

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ 
รำยกำรระหว่ำงกัน 
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คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการท่ีเป็นกรรมการอิสระ 
จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ นายกิตติศักดิ์ เบญจฤทธ์ิ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  นายประกิจ ประจนปัจจนึก   
นายศราวธุ เมนะเศวต  นายสดุใจ นิโลดม  และนายธนชักฤศ เตชะรตันไกร กรรมการตรวจสอบทกุท่านมีคณุสมบตัิครบถว้น
ตามหลกัเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ตามขอบเขตความรบัผิดชอบตามกฎบตัรที่ไดร้บั
อนมุตัิจากคณะกรรมการบรษัิท 

ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดขาด
ประชุม โดยในการประชุมแต่ละครัง้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผูต้รวจสอบภายใน และผูส้อบบัญชีในเรื่องที่เก่ียวขอ้ง  
ซึง่สรุปสาระส าคญัของการปฏิบตัิหนา้ที่ได ้ดงันี ้

1. กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน : คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจ าปี 2562 
รวมทัง้การเปิดเผยขอ้มลูในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ซึง่ผา่นการสอบทานหรอืตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี ตลอดจนไดห้ารือ
ร่วมกับฝ่ายบริหารและผูส้อบบญัชีเพื่อพิจารณาถึงนโยบายการบญัชีที่ส  าคญั การประมาณการและการใชดุ้ลยพินิจต่างๆ  
ในการจดัท างบการเงิน นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดร้ว่มประชมุกบัผูส้อบบญัชีโดยไมม่ีฝ่ายบรหิารรว่มประชมุดว้ย 
เพื่อหารอืเก่ียวกบัแผนการสอบบญัชีประจ าปี ความมีประสทิธิผลของระบบการควบคมุภายในท่ีจ าเป็นในการจดัท างบการเงิน 
รวมทัง้ปัญหาหรอือปุสรรคในการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูส้อบบญัชี 

2. กำรสอบทำนประสิทธิผลของระบบกำรควบคุมภำยใน : คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและทบทวนระบบการ
ควบคมุภายในรว่มกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี โดยพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจากผูต้รวจสอบภายใน 
รายงานขอ้สงัเกตและขอ้เสนอแนะจากการทดสอบการควบคมุโดยผูส้อบบญัชี และสอบทานผลการประเมินระบบการควบคมุ
ภายในตามแนวทางที่ก าหนดโดยคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุซึง่จดัท าโดยฝ่ายบรหิาร 

3. กำรตรวจสอบภำยใน : คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้หค้วามเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ผูต้รวจสอบภายในซึ่งเป็น
บคุคลภายนอก และไดพ้ิจารณาอนมุตัิแผนการตรวจสอบภายในประจ าปี 2562 นอกจากนี ้ยงัไดส้อบทานผลการตรวจสอบ
ภายในและติดตามความคืบหนา้ของการด าเนินงานเป็นประจ าทกุไตรมาส 

4. กำรสอบทำนกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี : คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการปฏิบตัิงานตามระบบที่ก าหนดไว ้การ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทมีการปฎิบตัิตามกฏหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ส  าหรบับรษัิทจดทะเบียน ปี 2560 กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนิน
ธุรกิจของบรษัิท โดยเฉพาะเรือ่งรายการที่เก่ียวโยงกนัหรอืรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์เพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทมี
การด าเนินการตามเง่ือนไขทางธุรกิจปกติ มีความสมเหตสุมผล และเป็นประโยชนส์งูสดุต่อบริษัท รวมทัง้การเปิดเผยขอ้มลู
ดงักลา่วใหถ้กูตอ้งและครบถว้น นอกจากนี ้ยงัไมพ่บวา่มีการทจุรติแตอ่ยา่งใด 

 

 

รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 



  
 

   

5. กำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562 : คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลอืกและเสนอแตง่ตัง้บคุคลซึ่งมี
ความเป็นอิสระเพื่อท าหนา้ที่เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีโดยค านึงถึงความ
น่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรพัยากร และปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผูส้อบบญัชีนัน้ รวมถึงประสบการณข์องบคุลากร
ที่ไดร้บัมอบหมายใหท้ าการตรวจสอบบญัชีของบริษัท จึงไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนมุตัิจากที่ประชมุ 
ผูถื้อหุน้เพื่อแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 
นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยงัไดส้อบทานความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีในการใหบ้ริการงานสอบบญัชีและงาน
บรกิารอื่นที่มิใช่การสอบบญัชี เพื่อใหม้ั่นใจวา่ความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชีจะไมถ่กูบั่นทอน 

โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบไดป้ฏิบตัิหนา้ที่และความรบัผิดชอบที่ไดร้ะบไุวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัท โดยใชค้วามรูค้วามสามารถ และความระมดัระวงั รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่าง
เพียงพอ เพื่อประโยชนต์่อผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสียอย่างเท่าเทียมกนั คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานขอ้มลูทางการเงินของ
บรษัิทมีความถกูตอ้งตามควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายการที่เก่ียวโยงกนัมีความสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บริษัท มีการเปิดเผยสารสนเทศอยา่งเพียงพอ ครบถว้นและเช่ือถือได ้ตลอดจนมีระบบการควบคมุ
ภายในท่ีมีประสิทธิผล มีการปฏิบตัิงานท่ีสอดคลอ้งตามระบบการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี มีการปฎิบตัิตามกฎหมาย ขอ้ก าหนด
และขอ้ผกูพนัตา่งๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบรษัิท 
 

 

 

  นายกิตติศกัดิ ์ เบญจฤทธ์ิ 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
  24 กมุภาพนัธ ์2563  
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เสนอ  ผู้ถอืหุ้นบริษัท เอ็กโซตคิ ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน) 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที่ 
31 ธันวาคม 2562 งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสว่นของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสด ส าหรบัปีสิน้สดุวนั
เดียวกนั รวมถึงหมายเหตซุึง่ประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีที่ส  าคญัและเรือ่งอื่นๆ  

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงินของบรษัิท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานและกระแส เงินสด 
ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัโดยถกูตอ้งตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ลา่วไวใ้นวรรคความรบัผิดชอบของ
ผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษัทตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในสว่นที่เก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบตัิ
ตามความรบัผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหลา่นี ้ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีที่ขา้พเจา้ไดร้บั
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

 
เรือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรือ่งส าคญัในการตรวจสอบคือเรือ่งตา่งๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบ
การเงินส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหลา่นีม้าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นีข้า้พเจา้ไมไ่ดแ้สดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรบัเรือ่งเหลา่นี ้

 

 

 

 

 

 

รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

 



  
 

   

มลูคา่ของสนิคา้คงเหลอื 
อา้งถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 3 และ 8 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอยำ่งไร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสินคา้คงเหลือ 
จะแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะไดร้บัแลว้แต่
อยา่งใดจะต ่ากวา่ 
 
วตัถุดิบหลกัที่ส  าคญัของบริษัทคือ น า้ตาลทรายและ
พริกโดยราคาของวัตถุดิบนั้นขึน้อยู่กับ อุปสงค์และ
อปุทานภายในตลาดและปริมาณผลผลิตในแต่ละช่วง
ฤดูกาล ดังนั้นจึงส่งผลกระทบกับต้นทุนของสินค้า
คงเหลอื นอกจากนีค้วามผนัผวนของอตัราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศอาจสง่ผลกระทบตอ่ราคาขายของ
สินค้าบางส่วนที่ถูกก าหนดราคาขายเป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ  
 
จากความผันผวนดงักล่าว จึงอาจท าใหมู้ลค่าสินคา้
คงเหลือที่ถูกบันทึกบัญชีในราคาทุนอาจมีมูลค่าสูง
กวา่มลูคา่สทุธิที่จะไดร้บั 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 การสอบถามผูบ้ริหารที่รบัผิดชอบเก่ียวกับเรื่องดงักล่าว

เพื่อท าความเขา้ใจและประเมินวิธีการประมาณมลูคา่สทุธิ
ที่จะไดร้บั 

 การท าความเขา้ใจการประเมินและการทดสอบประสิทธิ 
ผลของการควบคุมที่ส  าคญัของผูบ้ริหารที่เก่ียวกับสินคา้
คงเหลือ วิธีการตีราคาสินคา้คงเหลือและการปรับปรุง
มลูคา่สนิคา้คงเหลอื ณ วนัสิน้ปี 

 การเปรียบเทียบมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันสิน้ปีกับ
รายงานราคาขายที่ไดห้กัคา่ใชจ้่ายที่จ  าเป็นโดย ประมาณ 
ในการขาย และสุม่เลือกตวัอย่างในใบแจง้หนีห้ลงัวนัท่ีสิน้
ปีหรือใบแจ้งหนี ้ล่าสุด เปรียบเทียบกับราคาขายใน
รายงานราคาขาย เพื่อพิจารณาวา่สนิคา้คงเหลอืจะขายได้
ในราคาต ่ากวา่ราคาทนุหรอืไม ่ 

 พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวกับ
สินคา้คงเหลือของบริษัทตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
สว่นลดการขาย 
อา้งถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงินขอ้ 3 
เร่ืองส ำคัญในกำรตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่ำวอยำ่งไร 
ในแต่ละปี บริษัทไดจ้ัดใหม้ีกิจกรรมทางการตลาดใน
รูปแบบของส่วนลดการขายซึ่งมีจ านวนที่เป็นสาระ 
ส าคัญโดยบริษัทมีการพิจารณาใหส้่วนลดแก่ลูกค้า
ตามปรมิาณการซือ้ซึง่จะมีเง่ือนไขแตกตา่งกนัในลกูคา้
แตล่ะราย จึงท าใหม้ีขอ้ตกลงที่ท  ากบัลกูคา้เป็นจ านวน
มาก การประมาณการส่วนลดการขายที่เกิดขึน้ใน
ระหวา่งปีจึงถกูพิจารณาวา่มีความซบัซอ้น และตอ้งใช้
ดลุยพินิจของฝ่ายบรหิาร       

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง 
 การท าความเขา้ใจและการประเมินการควบคุมที่ส  าคัญ

ของผูบ้รหิารที่เก่ียวกบัสว่นลดการขาย  
 การสุ่มทดสอบรายการส่วนลดการขายกับเอกสารที่

เก่ียวขอ้ง ยอดขายสินคา้ในระบบและการประมาณการ
ของผูบ้ริหาร รวมถึงการทดสอบการค านวณและพิจารณา
ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่รบัรูร้ายการ 

 การเปรยีบเทียบประมาณการสว่นลดการขายคา้งจ่ายของ
ผูบ้ริหารกับการจ่ายช าระเงินส าหรบัส่วนลดการขายคา้ง
จ่ายในอดีต เพื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของการ
ประมาณการ 

 การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีที่บรษัิท
ใชแ้ละการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง 
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ขอ้มูลอืน่  

ผูบ้ริหารเป็นผูร้บัผิดชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ยขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้อบบญัชีที่อยู่ในรายงานนัน้ ซึ่งคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัที่ในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีนี ้

ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิไม่ครอบคลมุถงึขอ้มูลอืน่และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชือ่มั่นต่อขอ้มูลอืน่  

ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ที่เก่ียวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านขอ้มลูอื่นตามที่ระบขุา้งตน้เมื่อจดัท าแลว้ และ
พิจารณาว่าขอ้มูลอื่นมีความขดัแยง้ที่มีสาระส าคัญกับงบการเงินหรือกับความรูท้ี่ไดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือ
ปรากฏวา่ขอ้มลูอื่นมีการแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม ่

เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
สือ่สารเรือ่งดงักลา่วกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลและขอใหท้ าการแกไ้ข 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและผูม้ีหนา้ทีใ่นการกาํกบัดูแลต่องบการเงนิ 

ผูบ้รหิารมีหนา้ที่รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหลา่นีโ้ดยถกูตอ้งตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรบัผิดชอบเก่ียวกบัการควบคมุภายในที่ผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงินที่ปราศจากการ

แสดงขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน ผูบ้ริหารรบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่
เก่ียวกบัการด าเนินงานตอ่เนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรบัการด าเนินงานตอ่เนื่องเวน้แตผู่บ้รหิาร
มีความตัง้ใจที่จะเลกิบรษัิทหรอืหยดุด าเนินงานหรอืไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องตอ่ไปได ้

ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดแูลมีหนา้ที่ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบรษัิท 

ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม ่ไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชี
ซึ่งรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตสุมผลคือความเช่ือมั่นในระดบัสงูแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกันว่า
การปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มลูที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยูไ่ด้
เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่าง
สมเหตสุมผลว่ารายการที่ขดัตอ่ขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทกุรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บ
การเงินจากการใชง้บการเงินเหลา่นี ้



  
 

   

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชด้ลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ 
และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความ
เสี่ยงที่ไม่พบขอ้มูลที่ขัดต่อขอ้เท็จจริงอันเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ขอ้ผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูร้่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน  

 ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับสถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
บริษัท 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลที่เก่ียวขอ้งซึ่งจัดท าขึน้โดยผูบ้ริหาร  

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส  าหรบัการด าเนินงานต่อเนื ่องของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบัญชีที่ไดร้บั สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคญัที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณท์ี่อาจ
เป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่  

 ถ้าขา้พเจ้าไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของ
ขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินที่เก่ียวขอ้ง หรือถ้าการเปิดเผยขอ้มูลดังกล่าวไม่เพียงพอ 
ความเห็นของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบัญชีที่ไดร้บัจนถึงวนัที่ใน
รายงานของผูส้อบบัญชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหบ้ริษัทตอ้ง
หยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง 

 ประเมินการน าเสนอโครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิด เผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท าใหม้ีการน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามที่ควรหรือไม่    

ขา้พเจา้ไดส้ื ่อสารกับผูม้ีหนา้ที ่ในการก าก ับดูแลในเรื ่องต่างๆ ที ่ส  าค ัญซึ ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากขา้พเจ้าไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจ้า  

ขา้พเจ้าไดใ้หค้  ารบัรองแก่ผูม้ีหนา้ที่ในการก ากับดูแลว่า ขา้พเจ้าไดป้ฏิบัติตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวขอ้งกับ
ความเป็นอิสระและไดส้ื่อสารกับผูม้ีหนา้ที่ในการก ากับดูแลเก่ียวกับความสมัพันธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจา้
เชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการที่ขา้พเจา้ใชเ้พื่อ
ป้องกันไม่ใหข้า้พเจ้าขาดความเป็นอิสระ  
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 จากเรื่องที่สื่อสารกับผูม้ีหนา้ที่ในการก ากับดูแล ขา้พเจ้าไดพ้ิจารณาเรื่องต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าไดอ้ธิบายเรื่องเหล่านีใ้นรายงานของผูส้อบ
บัญชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคับไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดงักล่าว หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะ
เกิดขึน้ ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื ่องดังกล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชนต์่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการสื่อสาร
ดังกล่าว  

  
 
 
(ธนิต โอสถาเลศิ) 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต 
เลขทะเบียน 5155 
 
บรษัิท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
24 กมุภาพนัธ ์2563 
 
  



  
 

   

 

  

   

 

 

งบกำรเงนิ 

 
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 59,770,463     185,337,504   

เงินลงทนุชั่วคราว 6 131,626,108   78,888,888     

ลกูหนีก้ารคา้ 7 55,741,789     57,593,499     

ลกูหนีอ่ื้น 20,866,253     22,723,034     

สนิคา้คงเหลอื 8 87,831,508     88,427,714     

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน 2,855,856       2,581,653       

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 358,691,977  435,552,292  

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

อสงัหารมิทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ 9 43,987,500 -                   

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 10 517,777,813 541,725,456   

สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน 11 10,462,671 10,713,434     

สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 23 1,493,538 2,006,849       

เงินมดัจ า 1,316,891 1,579,091       

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 575,038,413  556,024,830  

รวมสินทรัพย์ 933,730,390  991,577,122  

31 ธันวาคม

(บาท)
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้ หมายเหตุ 2562 2561

หนีสิ้นหมุนเวียน

เจา้หนีก้ารคา้ 39,493,895     60,540,706     

เจา้หนีอ่ื้น 13 65,967,293     154,465,798   

สว่นของเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน

    ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 12 15,317,000     15,732,000     

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 12 3,894,503       5,654,396       

ภาษีเงินไดค้า้งจา่ย -                   5,463,085       

หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน 600,920          742,271          

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 125,273,611  242,598,256  

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 12 -                   15,317,000     

หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 12 5,262,380       7,259,490       

ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 14 2,395,100       1,101,074       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 7,657,480     23,677,564    

รวมหนีสิ้น 132,931,091  266,275,820  

31 ธันวาคม

(บาท)



  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน) 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุน้ หมายเหตุ 2562 2561

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทนุเรอืนหุน้ 15, 16

     ทนุจดทะเบยีน 212,540,000   211,850,000   

     ทนุที่ออกและช าระแลว้ 212,382,188   176,847,333   

สว่นเกินมลูค่าหุน้ 15 374,861,736   130,760,389   

สว่นเกินทนุจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 15 7,486,677       7,486,677       

ก าไรสะสม 

    จดัสรรแลว้

      ทนุส  ารองตามกฎหมาย 17 21,185,000     21,185,000     

    ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 184,382,811   389,021,903   

องคป์ระกอบอ่ืนของสว่นของผูถื้อหุน้ 500,887          -                   

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 800,799,299  725,301,302  

รวมหนีสิ้นและส่วนของผูถ้อืหุน้ 933,730,390  991,577,122  

(บาท)

31 ธันวาคม
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บริษทั เอก็โซตคิ ฟู้ด จ ำกดั (มหำชน) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561

รายได้

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 18 990,718,141            1,144,989,535     
รายไดจ้ากการลงทุน 1,754,927                497,380               
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสุทธิ 924,934                   320,041               
รายไดอ่ื้น 5,873,724                3,111,407            
รวมรำยได้ 999,271,726            1,148,918,363     

ค่าใช้จ่าย 

ตน้ทุนขายสินคา้ 8 639,266,846            710,926,980        
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 19 78,140,924              75,198,557          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 20 157,562,369            125,351,152        
ตน้ทุนทางการเงิน 1,864,639                2,311,502            
รวมค่ำใช้จ่ำย 876,834,778            913,788,191        

ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 122,436,948            235,130,172        

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 23 (447,924)                 (13,230,259)         
ก ำไรส ำหรับปี 121,989,024            221,899,913        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผ่ือขาย 500,887                   -                       
รายการทีจ่ะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ

     ผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ (895,257)                 -                       
ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษเีงินได้ (394,370)                 -                       

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 121,594,654            221,899,913        

ก ำไรต่อหุ้น 24
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.30                         0.63                     

ก าไรต่อหุ้นปรับลด 0.29 0.57 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)
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  บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน) 

งบกระแสเงินสด 

หมายเหตุ 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรส  าหรบัปี 121,989,024       221,899,913        

ปรบัรายการทีก่ระทบก าไร (ขาดทนุ) เป็นเงนิสดรบั (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 447,924               13,230,259           

ตน้ทนุทางการเงิน 1,864,639            2,311,502             

ค่าเสือ่มราคา 10 44,921,378          36,695,996           

ค่าตดัจ าหน่าย 11 1,996,968            1,891,343             

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นที่ยงัไมเ่กิดขึน้ 272,495               349,850                

การจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ -                       2,572,022             

กลบัรายการขาดทนุจากการปรบัมลูค่าสนิคา้ 8 (2,769,469)          (8,808,916)           

ก าไรจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ (2,473,947)          (1,188,290)           

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน 285,618               -                        

ผลขาดทนุจากการดอ้ยค่าสนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พ่ือขาย 276,055               -                        

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3,600,393            -                        

รายไดจ้ากการลงทนุ (1,754,927)          (497,380)               

168,656,151       268,456,299        

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิด าเนนิงาน

ลกูหนีก้ารคา้ 1,871,595            6,607,849             

ลกูหนีอ่ื้น 1,162,983            (4,008,224)           

สนิคา้คงเหลอื 3,365,675            1,515,365             

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอ่ืน (124,292)              (261,167)               

เงินมดัจ า 262,200               62,100                  

เจา้หนีก้ารคา้ (20,983,442)        1,050,575             

เจา้หนีอ่ื้น 406,857               (3,355,392)           

ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 14 309,260               142,945                

หนีส้นิหมนุเวยีนอ่ืน (141,351)              227,786                

กระแสเงินสดสทุธิไดม้าจากการด าเนินงาน 154,785,636       270,438,136        

ภาษีเงินไดจ้า่ยออก (9,063,715)          (5,889,985)           

กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 145,721,921     264,548,151      

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม

(บาท)
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ำกัด (มหำชน) 

งบกระแสเงินสด 

หมายเหตุ 2562 2561

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรบัจากการขายเงินลงทนุชั่วคราว 78,888,888          -                        

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้เงินลงทนุชั่วคราว 6 (131,000,000)      (78,888,888)         

เงินสดรบัจากการขายที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ 4,282,005            3,260,209             

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ (68,625,889)        (106,214,154)       

เงินสดจา่ยเพ่ือซือ้สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน (2,263,395)          (3,272,904)           

ดอกเบีย้รบั 1,754,927            497,380                

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (116,963,464) (184,618,357)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรบัจากหุน้ทนุออกใหต้ามสทิธิ 195,041,002       3,427,705 

เงินสดรบัจากเงินรบัลว่งหนา้ค่าหุน้ -                       84,595,200 

เงินสดจา่ยเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (15,732,000)        (13,587,000)         

เงินสดที่ผูเ้ชา่จา่ยเพ่ือลดจ านวนหนีส้นิซึง่เกิดขึน้จากสญัญาเชา่การเงิน 12 (6,037,002)          (6,457,422)           

เงินปันผลจา่ยใหผู้ถื้อหุน้ของบรษัิท 25 (325,732,859)      (70,621,547)         

ดอกเบีย้จา่ย (1,864,639)          (2,316,699)           

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน (154,325,498) (4,959,763)

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (125,567,041) 74,970,031 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม 185,337,504       110,367,473 

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสด ณ วันที ่31 ธันวำคม 5 59,770,463 185,337,504 

รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด

ในระหวา่งปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 บรษัิทไดซื้อ้อาคารและอปุกรณใ์นราคาทนุเป็นจ านวนเงินรวม 67.0 ลา้นบาท (2561:

122.9 ลา้นบาท) ซึง่จดัซือ้ตามสญัญาเชา่การเงินเพ่ิมขึน้ 2.3 ลา้นบาท (2561: เพิ่มขึน้ 9.7 ลา้นบาท) และมีการเปลีย่นแปลงของ

หนีส้นิที่เก่ียวขอ้งลดลงเป็นจ านวนเงินรวม 4.0 ลา้นบาท (2561: เพิ่มขึน้ 7.0 ลา้นบาท)

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม

(บาท)



  
 

   

 
 

 
หมำยเหตุ 

 
 
สำรบัญ 

1  ขอ้มลูทั่วไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีที่ส  าคญั 
4  บคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 
6  เงินลงทนุชั่วคราว 
7  ลกูหนีก้ารคา้ 
8  สนิคา้คงเหลอื  
9  อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ 
10  ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์
11  สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตน 
12  หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ 
13  เจา้หนีอ้ื่น 
14  ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวียนส าหรบัผลประโยชนพ์นกังาน 
15  ทนุเรอืนหุน้ 
16  ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ 
17  ส ารอง 
18  สว่นงานด าเนินงาน และการจ าแนกรายได ้
19  ตน้ทนุในการจดัจ าหนา่ย 
20  คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 
21  คา่ใชจ้่ายผลประโยชนข์องพนกังาน 

22  คา่ใชจ้่ายตามลกัษณะ  
23  ภาษีเงินได ้
24  ก าไรตอ่หุน้ 

25  เงินปันผล 
26  เครือ่งมือทางการเงิน 

27  ภาระผกูพนักบับคุคลหรอืกิจการท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 
28  เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
29  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไมไ่ดใ้ช ้

 
 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
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หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงินนี ้

งบการเงินไดร้บัอนมุตัิใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2563 

1 ข้อมูลทั่วไป 

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากัด (มหาชน)  “บริษัท”  เป็นนิติบุคคลที่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และจดทะเบียนกบัตลาด
หลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อ เดือนสงิหาคม 2557 โดยมีที่อยูจ่ดทะเบียนของบรษัิทตัง้อยูเ่ลขที่ ดงันี ้

ส านกังานใหญ่  :   เลขที่ 49/42 หมู ่5 ต าบลทุง่สขุลา อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี 
ส านกังานสาขา :  เลขที่  130 -130 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่  9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 
ส านกังานสาขา :   เลขที่ 7/474 หมูท่ี่ 6 ต าบลมาบยางพร อ าเภอปลวกแดง จงัหวดัระยอง 
ส านกังานสาขา :   เลขที่ 248/1 หมูท่ี่ 2 ต าบลในเมือง อ าเภอสวรรคโลก จงัหวดัสโุขทยั 
ส านกังานสาขา :  เลขที่ 99/6 หมู ่4 ต าบลทบัยายเชียง อ าเภอพรหมพิราม จงัหวดัพิษณโุลก  

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ไดแ้ก่ กลุม่ครอบครวัจนัทรชั ซึง่ถือหุน้ในบรษัิทรวมรอ้ยละ 62.20 

บรษัิทด าเนินธุรกิจหลกัเป็นผูผ้ลติและสง่ออกซอสปรุงรส น า้จิม้ปรุงรส น า้ผลไม ้เครือ่งกระป๋อง รวมถึงผลติภณัฑจ์าก
พืชผกัผลไม ้

2 เกณฑก์ำรจัดท ำงบกำรเงนิ  

(ก) เกณฑก์ารถอืปฏิบัต ิ

งบการเงินนีจ้ัดท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตัิทางการบญัชีที่ประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้ง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดม้ีการออกและปรบัปรุงใหม ่ซึง่มีผลบงัคบัใชต้ัง้แตร่อบระยะเวลาบญัชี
ที่เริ่มในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรบัปรุงใหม่
นัน้ มีผลใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีของบริษัท ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัตอ่งบการเงินของ
บริษัท ทัง้นีบ้ริษัทไดป้ฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาที่ท ากบัลกูคา้ 
(“TFRS 15”) เป็นครัง้แรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เรือ่ง รายได ้(“TAS 18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 
เรื่อง สญัญาก่อสรา้ง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวขอ้ง รายละเอียดของ
นโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตขุอ้ 3 (ต) 

นอกจากนี ้บริษัทไม่ไดน้  ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรบัปรุงใหม่ซึ่งยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวด
ปัจจุบนัมาถือปฏิบตัิในการจดัท างบการเงินนีก้่อนวนัที่มีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกและ
ปรบัปรุงใหมท่ี่เก่ียวกบัการด าเนินงานของบรษัิทไดเ้ปิดเผยในหมายเหตขุอ้ 29 

(ข) สกุลเงนิทีใ่ช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงนิ   

งบการเงินนีจ้ดัท าเป็นเงินบาทซึง่เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบรษัิท ขอ้มลูทางการเงินทัง้หมดมีการปัดเศษ
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบไุวเ้ป็นอยา่งอื่น 



  
 

   

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ   

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไป ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
การและขอ้สมมติหลายประการ ซึง่มีผลกระทบตอ่การปฎิบตัิตามนโยบายการบญัชีของบรษัิท ทัง้นี ้   ผลที่เกิดขึน้จรงิ
อาจแตกตา่งจากที่ประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติที่ใชใ้นการจดัท างบการเงินจะได้ รบัการทบทวนอยา่ง
ตอ่เนื่อง  การปรบัประมาณการทางบญัชีจะบนัทกึโดยวิธีเปลีย่นทนัทีเป็นตน้ไป 

(1) การใชว้ิจารณญาณ  

ขอ้มลูเก่ียวกบัการใชว้จิารณญาณในการปฏิบตัิตามนโยบายการบญัชีซึง่มผีลกระทบที่มีนยัส  าคญัที่สดุตอ่จ านวน
เงินท่ีรบัรูใ้นงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตขุอ้ตอ่ไปนี ้

หมายเหตขุอ้ 3 (ต) การพิจารณาเก่ียวกบัการรบัรูร้ายได ้ 

 การขายสินคา้และบริการหลายประเภทเขา้ดว้ยกนัจะสามารถบนัทึกรายการ
แยกจากกนัไดห้รอืไม ่

 การขายสนิคา้ควรจะรบัรูร้ายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึง่ หรอืควรจะรบัรู ้ณ เวลาใด
เวลาหนึง่  

หมายเหตขุอ้ 3 (น) และ 12 การบญัชีส าหรบัขอ้ตกลงซึง่ประกอบดว้ยสญัญาเชา่ และการจดัประเภทสญัญาเช่า 

(2) ขอ้สมมติและความไมแ่นน่อนของการประมาณการ 

ขอ้มูลเก่ียวกับขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีความเสี่ยง
อย่างมีนยัส าคญัที่จะสง่ผลใหต้อ้งมีการปรบัปรุงที่มีสาระส าคญัในมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยแ์ละหนีส้ินในปี
บญัชีถดัไป ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตขุอ้ตอ่ไปนี ้

หมายเหตขุอ้ 7 การวดัมลูคา่คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารคา้และการดอ้ยคา่ของสนิทรพัย์
ตามสญัญา 

หมายเหตขุอ้ 14 การวดัมลูค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชนท์ี่ก าหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้สมมติ
หลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

หมายเหตขุอ้ 23 การรบัรูส้ินทรพัยภ์าษีเงินได ้การคาดการณก์ าไรทางภาษีในอนาคตที่จะน าผล
แตกตา่งชั่วคราวที่ใชห้กัภาษีและขาดทนุทางภาษีไปใชป้ระโยชน ์

3 นโยบำยกำรบัญชทีี่ส ำคัญ 

นโยบายการบญัชีที่น าเสนอดงัตอ่ไปนีไ้ดถื้อปฏิบตัิโดยสม ่าเสมอส าหรบังบการเงินทกุรอบระยะเวลาที่รายงาน  

(ก) เงนิตราต่างประเทศ  

รายการบญัชีที่เป็นเงินตราตา่งประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใชใ้นการด าเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปลี่ยน ณ วนัที่
เกิดรายการ 
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สินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนันัน้   

สินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑร์าคา
ทนุเดิม แปลงคา่เป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ วนัท่ีเกิดรายการ  

(ข) อนุพันธ์ 

อนพุนัธไ์ดถ้กูน ามาใชเ้พื่อจดัการความเสีย่งที่เกิดจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ อตัรา
ดอกเบีย้ ที่เกิดจากกิจกรรมด าเนินงาน กิจกรรมจดัหาเงิน และกิจกรรมลงทนุ อนพุนัธไ์ม่ไดม้ีไวเ้พื่อคา้ อย่างไรก็ตาม 
อนพุนัธท์ี่ไมเ่ขา้เง่ือนไข การก าหนดใหเ้ป็นเครือ่งมือปอ้งกนัความเสีย่งถือเป็นรายการเพื่อคา้ 

(ค) เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด และยอดเงินฝากธนาคารประเภท
เผ่ือเรียก และเงินลงทนุระยะสัน้ที่มีสภาพคลอ่งสงู เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซึ่งจะตอ้งช าระคืนเมื่อทวงถามถือเป็น
สว่นหนึง่ของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 

(ง) ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

ลกูหนีร้บัรูเ้มื่อบรษัิทมีสทิธิที่ปราศจากเง่ือนไขในการไดร้บัสิง่ตอบแทนตามสญัญา 

ลกูหนีแ้สดงในราคาตามใบแจง้หนีห้กัค่าเผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะหป์ระวตัิการช าระหนี ้และ
การคาดการณเ์ก่ียวกบัการช าระหนีใ้นอนาคตของลกูคา้ หนีส้ญูจะถกูตดัจ าหนา่ยเมื่อเกิดขึน้  

(จ) สินค้าคงเหลือ 

สนิคา้คงเหลอืวดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุหรอืมลูคา่สทุธิที่จะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะต ่ากวา่ 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชว้ิธีเขา้ก่อน ออกก่อน ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยตน้ทุนที่ซือ้ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือ
ตน้ทนุอื่นเพื่อใหส้ินคา้อยู่ในสถานที่และสภาพปัจจุบนั ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิตที่ผลิตเอง 
ตน้ทนุสนิคา้รวมการปันสว่นของคา่โสหุย้การผลติอยา่งเหมาะสมโดยค านงึถึงระดบัก าลงัการผลติตามปกติ   

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จ  าเป็น
โดยประมาณในการขาย   

(ฉ) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนทีจั่ดประเภทเป็นสินทรัพยท์ีถ่อืไว้เพือ่ขาย 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน (หรือกลุม่สินทรพัยท์ี่ยกเลิกซึ่งประกอบดว้ยสนิทรพัยแ์ละหนีส้ิน) ที่จดัประเภทเป็นสินทรพัยท์ี่
ถือไวเ้พื่อขายเมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแนใ่นระดบัสงูมากที่มลูคา่ที่จะไดร้บัคืนสว่นใหญ่มาจากการขายมากกว่า
มาจากการใชส้นิทรพัยน์ัน้ตอ่ไป สนิทรพัย ์(หรอืสว่นประกอบของกลุม่สนิทรพัยท์ี่ยกเลกิ)         วดัมลูคา่ดว้ยจ านวนที่
ต  ่ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าส าหรบัการจัด
ประเภทเป็นสนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายและผลก าไรและขาดทนุจากการวดัมลูคา่ในภายหลงัรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ   

อาคารและอปุกรณท์ี่ถกูจดัประเภทเป็นสนิทรพัยท์ี่ถือไวเ้พื่อขายจะหยดุบนัทกึคา่ตดัจ าหนา่ยหรอืคา่เสือ่มราคา 



  
 

   

(ช) เงนิลงทุน 

เงนิลงทนุในตราสารทนุอืน่ 
ตราสารทนุซึ่งเป็นหลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไวเ้พื่อคา้หรือตัง้ใจถือไวจ้นครบก าหนด
จดัประเภทเป็นเงินลงทนุเผื่อขาย ภายหลงัการรบัรูม้ลูคา่ในครัง้แรกเงินลงทนุเผื่อขายแสดงในมลูคา่ยตุิธรรม และการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็นตวัเงิน 
บนัทกึโดยตรงในสว่นของผูถื้อหุน้ สว่นผลขาดทนุจากการดอ้ยคา่และผลตา่งจากการแลกเปลีย่นเงินตราตา่งประเทศ
รบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ เมื่อมีการตดัจ าหนา่ยเงินลงทนุ จะรบัรูผ้ลก าไรหรือขาดทนุสะสมที่เคยบนัทกึในสว่นของผูถื้อ
หุน้โดยตรงเขา้ก าไรหรอืขาดทนุ  
มลูคา่ยตุิธรรมของเครือ่งมือทางการเงินส าหรบัหลกัทรพัยเ์ผ่ือขายจะใชม้ลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

การจาํหนา่ยเงนิลงทนุ 
เมื่อมีการจ าหน่ายเงินลงทนุ ผลต่างระหว่างจ านวนเงินสทุธิที่ไดร้บัและมลูค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทนุ
สะสมจากการตีราคาหลกัทรพัยท์ี่เก่ียวขอ้งที่เคยบนัทกึในสว่นของผูถื้อหุน้ จะถกูบนัทกึในก าไรหรอืขาดทนุ 
ในกรณีที่บริษัทจ าหนา่ยบางสว่นของเงินลงทนุท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทนุส าหรบัเงินลงทนุที่จ  าหนา่ยไปและ      เงิน
ลงทนุท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัปรบัใชก้บัมลูคา่ตามบญัชีของเงินลงทนุท่ีเหลอือยูท่ัง้หมด 

(ซ) อสังหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสงัหาริมทรพัยท์ี่ถือครองเพื่อหาประโยชนจ์ากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าที่
เพิ่มขึน้หรอืทัง้สองอยา่ง ทัง้นีไ้มไ่ดม้ีไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรอืใชใ้นการผลติหรอืจดัหาสนิคา้หรอืใหบ้รกิารหรือใช้
ในการบรหิารงาน  

อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุวดัมลูค่าดว้ยราคาทนุหกัคา่เสื่อมราคาสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยค่า         ตน้ทนุ
รวมค่าใชจ้่ายทางตรงเพื่อใหไ้ดม้าซึ่งอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสรา้งที่กิจการก่อสรา้งเองรวมถึง
ตน้ทนุวตัถดุิบ คา่แรงทางตรงและตน้ทนุทางตรงอื่นเพื่อใหอ้สงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้านและ
รวมถึงตน้ทนุการกูย้ืม 

ค่าเสื่อมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซึ่งค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของ
สนิทรพัยแ์ตล่ะรายการ  

บรษัิทไมค่ิดคา่เสื่อมราคาส าหรบัอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุประเภทที่ดิน 

(ฌ) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่า 

สนิทรพัยท์ีเ่ป็นกรรมสทิธิข์องกิจการ 

ที่ดิน อาคารและอปุกรณว์ดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุหกัคา่เสือ่มราคาสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยคา่  

ราคาทนุรวมถึงตน้ทนุทางตรงที่เก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรพัย ์ตน้ทนุของการก่อสรา้งสินทรพัยท์ี่กิจการก่อสรา้ง
เอง รวมถึงตน้ทนุของวสัด ุแรงงานทางตรง และตน้ทนุทางตรงอื่น ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสนิทรพัยเ์พื่อใหส้นิทรพัย์
นัน้อยูใ่นสภาพท่ีพรอ้มจะใชง้านไดต้ามความประสงค_์ตน้ทนุในการรือ้ถอน_การขนยา้ย 
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การบรูณะสถานท่ีตัง้ของสินทรพัยแ์ละตน้ทนุการกูย้ืม ส  าหรบัเครื่องมือท่ีควบคมุโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วรซ์ึง่ไมส่ามารถ
ท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสทิธ์ิซอฟตแ์วรน์ัน้ใหถื้อวา่ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วรด์งักลา่วเป็นสว่นหนึง่ของอปุกรณแ์ละถือเป็น
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์ 

สว่นประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอปุกรณแ์ต่ละรายการที่มีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแตล่ะ
สว่นประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกตา่งหากจากกนั  

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดร้บัจากการ
จ าหนา่ยกบัมลูคา่ตามบญัชีของที่ดิน อาคาร และอปุกรณ ์โดยรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุ 

สนิทรพัยท์ีเ่ช่า 

การเช่าซึง่บรษัิทไดร้บัสว่นใหญ่ของความเสีย่งและผลตอบแทนจากการครอบครองทรพัยส์นิท่ีเช่านัน้ ๆ ให้ 

จดัประเภทเป็นสญัญาเช่าการเงิน  สว่นท่ีดิน อาคารและอปุกรณท์ี่ไดม้าโดยท าสญัญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสนิทรพัย์
ดว้ยมลูค่ายตุิธรรมหรือมลูคา่ปัจจบุนัของจ านวนเงินขัน้ต ่าที่ตอ้งจ่ายตามสญัญาเช่าแลว้แต่จ านวนใดจะต ่ากว่า  หกั
ดว้ยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทนุจากการดอ้ยค่า ค่าเช่าที่ช  าระจะแยกเป็นสว่นที่เป็นค่าใชจ้่ายทางการเงิน และ
ส่วนที่จะหักจากหนีต้ามสญัญา เพื่อท าใหอ้ัตราดอกเบีย้แต่ละงวดเป็นอตัราคงที่ส  าหรบัยอดคงเหลือของหนีส้ิน  
คา่ใชจ้่ายทางการเงินจะบนัทกึโดยตรงในก าไรหรอืขาดทนุ 

ตน้ทนุทีเ่กิดขึน้ในภายหลงั 

ตน้ทนุในการเปลี่ยนแทนสว่นประกอบจะรบัรูเ้ป็นสว่นหนึ่งของมลูค่าตามบญัชีของรายการที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 
ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ที่บริษัทจะไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวดั
มลูค่าตน้ทนุของรายการนัน้ไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ ชิน้สว่นที่ถกูเปลี่ยนแทนจะถกูตดัจ าหน่ายตามมลูคา่ตามบญัชี ตน้ทนุ
ที่เกิดขึน้ในการซอ่มบ ารุงที่ดิน อาคารและอปุกรณท์ี่เกิดขึน้เป็นประจ าจะรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุเมื่อเกิดขึน้ 
 
ค่าเสือ่มราคา 

ค่าเสื่อมราคาค านวณจากมลูค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอปุกรณ ์ซึ่งประกอบดว้ยราคาทนุของสินทรพัย์
หรอืตน้ทนุในการเปลีย่นแทนอื่น หกัดว้ยมลูคา่คงเหลอืของสนิทรพัย ์ 

ค่าเสื่อมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเสน้ตรงตามเกณฑอ์ายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสว่นประกอบของสินทรพัยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรพัยแ์สดงได้
ดงันี ้

 

อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 5 ถึง 40ปี 

เครือ่งจกัรและอปุกรณโ์รงงาน 10 และ 25 ปี 

เครือ่งตกแตง่ ติดตัง้และเครือ่งใชส้  านกังาน 5 ปี 

ยานพาหนะ 5 ปี 

บรษัิทไมค่ิดคา่เสือ่มราคาส าหรบัท่ีดินและสว่นปรบัปรุงที่ดิน และสนิทรพัยท์ี่อยูร่ะหวา่งการก่อสรา้ง 



  
 

   

วิธีการคิดคา่เสือ่มราคา อายกุารใหป้ระโยชนข์องสนิทรพัย ์และมลูคา่คงเหลอื ถกูทบทวนอยา่งนอ้ยที่สดุทกุสิน้รอบปี
บญัชี และปรบัปรุงตามความเหมาะสม  

(ญ) สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

โปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่บรษัิทซือ้มาและมีอายกุารใชง้านจ ากดั วดัมลูคา่ดว้ยราคาทนุหกัคา่ตดัจ าหนา่ยสะสมและผล
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ 

รายจ่ายภายหลงัการรบัรูร้ายการ 

รายจ่ายภายหลงัการรบัรูร้ายการจะรบัรูเ้ป็นสินทรพัยเ์มื่อก่อใหเ้กิดประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สนิทรพัยท์ี่สามารถระบไุดท้ี่เก่ียวขอ้งนัน้   

ค่าตดัจาํหนา่ย 

คา่ตดัจ าหนา่ยค านวณจากราคาทนุของสนิทรพัยห์รอืจ านวนอื่นท่ีใชแ้ทนราคาทนุหกัดว้ยมลูคา่คงเหลอื 

คา่ตดัจ าหนา่ยรบัรูใ้นก าไรหรอืขาดทนุโดยวิธีเสน้ตรงซึง่โดยสว่นใหญ่จะสะทอ้นรูปแบบท่ีคาดวา่จะไดร้บัประโยชนเ์ชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรพัยน์ัน้ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน โดยเริ่มตดั
จ าหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนเมื่อสินทรพัยน์ัน้พรอ้มที่จะใหป้ระโยชน ์ระยะเวลาที่คาดว่าจะไดร้ับประโยชนข์อง
โปรแกรมคอมพิวเตอรค์ือ 5 ปี 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะไดร้บัประโยชน ์และ มลูค่าคงเหลือ จะไดร้บัการทบทวนทกุสิน้รอบปีบญัชี
และปรบัปรุงตามความเหมาะสม  

บรษัิทไมค่ิดคา่ตดัจ าหนา่ยส าหรบัโปรแกรมคอมพิวเตอรท์ี่อยูร่ะหวา่งติดตัง้ 

(ฎ) การด้อยค่า 

ยอดสนิทรพัยต์ามบญัชีของบรษัิทไดร้บัการทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บง่ชีเ้รือ่งการดอ้ยคา่หรอืไม ่ในกรณีที่มี
ขอ้บ่งชีจ้ะท าการประมาณมลูคา่สินทรพัยท์ี่คาดวา่จะไดร้บัคืน ส าหรบัสินทรพัยไ์มม่ีตวัตนที่มีอายกุารใหป้ระโยชนไ์ม่
ทราบแนน่อน หรอื ยงัไมพ่รอ้มใชง้าน จะประมาณมลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคืนทกุปี ในช่วงเวลาเดียวกนั  

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่รบัรูเ้มื่อมลูคา่ตามบญัชีของสนิทรพัยส์งูกวา่มลูคา่ที่จะไดร้บัคืน ขาดทนุจากการดอ้ยคา่บนัทกึ
ในก าไรหรอืขาดทนุ  

เมื่อมีการลดลงในมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรพัยท์างการเงินเผื่อขาย ซึง่ไดบ้นัทกึในสว่นของผูถื้อหุน้ และมีความชดัเจน
วา่สนิทรพัยด์งักลา่วมีการดอ้ยคา่ ยอดขาดทนุซึง่เคยบนัทกึในสว่นของผูถื้อหุน้จะถกูบนัทกึในก าไรหรอืขาดทนุโดยไม่
ตอ้งปรบักบัยอดสินทรพัยท์างการเงินดงักลา่ว ยอดขาดทนุที่บนัทึกในก าไรหรอืขาดทนุเป็นผลตา่งระหวา่งราคาทนุท่ี
ซือ้กบัมลูคา่ยตุิธรรมในปัจจบุนัของสนิทรพัย ์หกัขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงินนัน้ ๆ  ซึง่เคยรบัรูแ้ลว้
ในก าไรหรอืขาดทนุ 

การคาํนวณมูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื 

มลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคืนของสนิทรพัยท์างการเงินส าหรบัหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมลูคา่ยตุิธรรม 
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มูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยท์ี่ไม่ใช่สินทรพัยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรพัยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสงูกว่า  ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สนิทรพัย ์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะไดร้บัในอนาคตจะคิดลดเป็นมลูคา่ปัจจบุนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมลูค่าที่อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอ่สินทรพัย ์ 
ส  าหรบัสินทรพัยท์ี่ไมก่่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรบัโดยอิสระจากสนิทรพัยอ์ื่น จะพิจารณามลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคืนรวม
กบัหนว่ยสนิทรพัยท์ี่ก่อใหเ้กิดเงินสดที่สนิทรพัยน์ัน้เก่ียวขอ้งดว้ย 

การกลบัรายการดอ้ยค่า 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์างการเงินจะถกูกลบัรายการ เมื่อมลูคา่ที่คาดวา่จะไดร้บัคืนเพิ่มขึน้ในภายหลงั  
และการเพิ่มขึน้นัน้สมัพนัธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการดอ้ยค่าที่เคยรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุน  ส  าหรบัสินทรพัยท์าง
การเงินที่เป็นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็นหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย การกลบัรายการจะถูกรบัรูโ้ดยตรงในก าไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็อื่น 

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ี่ไมใ่ช่สนิทรพัยท์างการเงินท่ีเคยรบัรูใ้นงวดก่อนจะถกูประเมิน ณ ทกุวนัท่ีที่ออก
รายงานว่ามีขอ้บ่งชีเ้รื่องการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใชใ้นการค านวณมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการเพียงเท่าที่
มลูค่าตามบญัชีของสินทรพัยไ์มเ่กินกว่ามลูคา่ตามบญัชีภายหลงัหกัคา่เสื่อมราคาหรือคา่ตดัจ าหนา่ย เสมือนหนึง่ไม่
เคยมีการบนัทกึขาดทนุจากการดอ้ยคา่มาก่อน 

(ฏ) หนีส้นิทีมี่ภาระดอกเบีย้ 

หนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้บนัทึกเริ่มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมหกัค่าใชจ้่ายที่เก่ียวกับการเกิดหนีส้ิน ภายหลงัจากการ
บนัทกึหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จะบนัทกึต่อมาโดยวิธีราคาทนุตดัจ าหนา่ย ผลตา่งระหวา่งยอดหนีเ้ริม่แรกและยอดหนี ้
เมื่อครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทกึในก าไรหรอืขาดทนุตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชว้ิธีอตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ 

(ฐ) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นแสดงในราคาทนุ  

หนีส้นิเงนิคนื  

หนีส้ินเงินคืนเป็นภาระผกูพนัในการคืนสิ่งตอบแทนที่ไดร้บัจากลกูคา้ทัง้หมดหรือบางสว่นและวดัมลูค่าดว้ยจ านวน
เงินท่ีบรษัิทคาดวา่จะตอ้งคืนใหก้บัลกูคา้ หนีส้นิเงินคืนไดร้บัการทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงานและปรบัปรุงกบัจ านวนที่
รบัรูร้ายได ้

(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

โครงการสมทบเงนิ 

ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถกูรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายพนกังานในก าไรหรอืขาดทนุในรอบระยะเวลา
ที่พนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 

โครงการผลประโยชนท์ีก่าํหนดไว ้



  
 

   

ภาระผูกพนัสทุธิของบริษัทจากโครงการผลประโยชนท์ี่ก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชนใ์นอนาคตที่เกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักลา่วไดม้ีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมลูคา่ปัจจบุนั  

การค านวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนท์ี่ก าหนดไวน้ัน้จดัท าโดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่ ไดร้บัอนุญาต
เป็นประจ าทกุปี โดยวิธีคิดลดแตล่ะหนว่ยที่ประมาณการไว ้ผลจากการค านวณอาจท าใหบ้รษัิทมีสินทรพัยเ์กิดขึน้ ซึง่
การรบัรูเ้ป็นสนิทรพัยจ์ะใชม้ลูคา่ปัจจุบนัของประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจที่มีในรูปของการไดร้บัคืนในอนาคตจากโครงการ
หรอืการหกัการสมทบเขา้โครงการในอนาคต ในการค านวณมลูคา่ปัจจบุนัของประโยชน ์

เชิงเศรษฐกิจไดม้ีการพิจารณาถึงความตอ้งการเงินทนุขัน้ต ่าส  าหรบัโครงการตา่งๆ ของบรษัิท 

ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนีส้ินผลประโยชน์ที่ก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกันภัยจะถูกรบัรูร้ายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที บริษัทก าหนดดอกเบีย้จ่ายของหนีส้ิน
ผลประโยชนท์ี่ก าหนดไวส้ทุธิโดยใชอ้ตัราคิดลดที่ใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน ์ณ ตน้ปี โดย
ค านงึถึงการเปลีย่นแปลงใดๆ ในหนีส้นิผลประโยชนท์ี่ก าหนดไวส้ทุธิซึง่เป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช าระ
ผลประโยชน ์ดอกเบีย้จ่ายสทุธิและคา่ใชจ้่ายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชนร์บัรูร้ายการในก าไรหรอืขาดทนุ 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เก่ียวขอ้งกับการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทุนทนัที 
บรษัิท รบัรูก้  าไรและขาดทนุจากการจ่ายช าระผลประโยชนพ์นกังานเมื่อเกิดขึน้ 

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ของพนกังาน 

ผลประโยชนร์ะยะสัน้ของพนกังานรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายเมื่อพนกังานท างานให ้หนีส้ินรบัรูด้ว้ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ช าระหากบรษัิทมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรอืภาระผกูพนัโดยอนมุานที่จะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนกังาน
ไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันีส้ามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตสุมผล 

(ฒ) การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์      

มลูคา่ยตุิธรรมของสทิธิซือ้หุน้ ณ วนัท่ีใหส้ทิธิแก่พนกังาน (ช าระดว้ยตราสารทนุ) รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายพรอ้มๆ ไปกบัการ
เพิ่มขึน้ในส่วนของผูถื้อหุน้ ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเขา้ใชส้ิทธิไดอ้ย่างไม่มีเง่ือนไข จ านวนที่รบัรูเ้ป็น
คา่ใชจ้่ายจะถกูปรบัปรุงเพื่อใหส้ะทอ้นถึงจ านวนสทิธิซือ้หุน้ท่ีแทจ้รงิซึง่เขา้เง่ือนไขการใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไข
การไดร้บัสิทธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขเรื่องตลาดทุน ซึ่งเป็นจ านวนที่เดิมเคยรบัรูต้ามจ านวนสิทธิซือ้หุน้ที่เขา้เง่ือนไขการ
ใหบ้รกิารท่ีเก่ียวขอ้งและเง่ือนไขการไดร้บัสทิธิที่ไมใ่ช่เง่ือนไขเรือ่งตลาดทนุ ณ วนัท่ีไดร้บัสทิธิ ส  าหรบัเง่ือนไขการไดร้บั
สทิธิที่ไม่ใช่เง่ือนไขการบริการหรือผลงาน มลูค่ายตุิธรรมของสิทธิซือ้หุน้ ณ วนัที่ใหส้ิทธิจะถกูวดัค่าเพื่อใหส้ะทอ้นถึง
เง่ือนไขนัน้และไมม่ีการปรบัปรุงส าหรบัผลตา่งระหวา่งจ านวนที่คาดไวก้บัผลที่เกิดขึน้จรงิ  

มลูคา่ยตุิธรรมของจ านวนที่จ่ายใหแ้ก่พนกังานจากราคาหุน้ที่เพิ่มขึน้ที่ช าระดว้ยเงินสดรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายพรอ้มๆ   ไป
กับการเพิ่มขึน้ในส่วนของหนีส้ิน ตลอดระยะเวลาที่พนกังานมีสิทธิไดร้บัช าระอย่างไม่มีเง่ือนไข หนีส้ินถูกวดัมลูค่า
ใหมท่กุ ๆ วนัท่ีในรายงานและวนัท่ีจ่ายช าระ  การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุิธรรมของหนีส้นิรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายพนกังาน
ในก าไรหรอืขาดทนุ 
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(ณ) ประมาณการหนีส้นิ 

ประมาณการหนีส้ินจะรบัรูก็้ต่อเมื่อบริษัทมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานที่เกิดขึน้ใน
ปัจจบุนัอนัเป็นผลมาจากเหตกุารณใ์นอดีตซึง่สามารถประมาณจ านวนของภาระผกูพนัไดอ้ยา่งนา่เช่ือถือ และมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว  ประมาณการ
หนีส้ินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจบุนัก่อนค านงึถึงภาษี
เงินได ้ เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนที่อาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบันซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนีส้ิน  
ประมาณการหนีส้นิสว่นท่ีเพิ่มขึน้เนื่องจากเวลาที่ผา่นไปรบัรูเ้ป็นตน้ทนุทางการเงิน 

(ด) การวัดมูลค่ายุติธรรม 

บริษัทก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคมุเก่ียวกบัการวดัมลูคา่ยตุิธรรม กรอบแนวคิดนีร้วมถึงกลุม่ผูป้ระเมินมลูคา่
ซึง่มีความรบัผิดชอบโดยรวมตอ่การวดัมลูคา่ยตุิธรรมที่มีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมลูคา่ยตุิธรรมระดบั 3 และรายงาน
โดยตรงตอ่ผูบ้รหิารสงูสดุทางดา้นการเงิน  

กลุม่ผูป้ระเมินมลูคา่มีการทบทวนขอ้มลูที่ไมส่ามารถสงัเกตได ้และปรบัปรุงการวดัมลูคา่ที่มีนยัส  าคญัอยา่งสม ่าเสมอ 
หากมีการใชข้อ้มลูจากบคุคลที่สามเพื่อวดัมลูคา่ยตุิธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือการตัง้ราคา กลุม่ผูป้ระเมินได้
ประเมินหลกัฐานที่ไดม้าจากบคุคลที่สามที่สนบัสนนุขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมลูค่ารวมถึงการจดัล าดบัชัน้ของมูลค่า
ยตุิธรรมวา่เป็นไปตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  

ประเด็นปัญหาของการวดัมลูคา่ที่มีนยัส  าคญัจะถกูรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท 

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์รือหนีส้ินบริษัทใชข้อ้มูลที่สามารถสงัเกตไดใ้หม้ากที่สดุเท่าที่จะท าได้มูลค่า
ยตุิธรรมเหลา่นีถ้กูจดัประเภทในแตล่ะล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรมตามขอ้มลูที่ใชใ้นการประเมินมลูคา่ ดงันี ้

 ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซือ้ขายในตลาดที่มีสภาพคลอ่งส าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิอยา่งเดียวกนั 
 ขอ้มูลระดบั 2  เป็นขอ้มูลอื่นที่สงัเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรบัสินทรพัยน์ัน้หรือหนีส้ินนัน้นอกเหนือจาก

ราคาเสนอซือ้ขายซึง่รวมอยูใ่นขอ้มลูระดบั 1 
 ขอ้มลูระดบั 3  ขอ้มลูที่ใชเ้ป็นขอ้มลูที่ไมส่ามารถสงัเกตไดส้  าหรบัสนิทรพัยห์รอืหนีส้นินัน้ 

หากขอ้มูลที่น  ามาใชใ้นการวดัมลูค่ายุติธรรมของสินทรพัยห์รือหนีส้ินถูกจัดประเภทล าดบัชัน้ของมูลค่ายตุิธรรมที่
แตกต่างกัน การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยตุิธรรมของขอ้มลูที่อยูใ่นระดบัต ่าสดุที่มีนยัส  าคญัส าหรบัการวดัมลูคา่ยตุิธรรมโดยรวม 

บรษัิทรบัรูก้ารโอนระหวา่งล าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุิธรรม ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึน้ 

(ต) รายได้ 

นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ในปี 2562 

รายไดร้บัรูเ้มื่อลกูคา้มีอ านาจควบคมุในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินที่สะทอ้นถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทคาดวา่จะมี
สิทธิไดร้บัซึ่งไม่รวมจ านวนเงินที่เก็บแทนบคุคลที่สาม ภาษีมลูค่าเพิ่มและแสดงสทุธิจากสว่นลดการคา้และส่วนลด
ตามปรมิาณ  



  
 

   

การขายสนิคา้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รบัรูเ้มื่อลกูคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึน้เมื่อมีการส่งมอบสินคา้ใหก้บั
ลกูคา้ ส  าหรบัสญัญาที่ใหส้ทิธิลกูคา้ในการคืนสนิคา้ รายไดจ้ะรบัรูใ้นจ านวนที่มคีวามเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนใ่นระดบัสงู
มากว่าจะไมม่ีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท้ี่รบัรูส้ะสม ดงันัน้ รายไดท้ี่รบัรูจ้ะปรบัปรุงดว้ยประมาณ
การรบัคืนสนิคา้ซึง่ประมาณการจากขอ้มลูในอดีต  

นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ในปี 2561 

รายไดท้ี่รบัรูไ้มร่วมภาษีมลูคา่เพิ่มและแสดงสทุธิจากสว่นลดการคา้ และสว่นลดตามปรมิาณ 

การขายสนิคา้ 

รายไดร้บัรูใ้นงบก าไรหรือขาดทนุเมื่อไดโ้อนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ที่มีนยัส าคญัไป
ใหก้บัผูซ้ือ้แลว้  และจะไม่รบัรูร้ายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคมุหรือบริหารสินคา้ที่ขายไปแลว้นัน้หรือมีความไม่
แนน่อนที่มีนยัส  าคญัในการไดร้บัประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้นัน้ ไมอ่าจวดัมลูคา่ของจ านวนรายไดแ้ละ
ตน้ทนุท่ีเกิดขึน้ไดอ้ยา่งนา่เช่ือถือ มีความเป็นไปไดค้อ่นขา้งแนน่อนที่จะตอ้งรบัคืนสนิคา้   

(ถ) รายได้จากการลงทุน 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบีย้รบัจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรบั
บนัทกึในก าไรหรอืขาดทนุในวนัท่ีบรษัิทมีสทิธิไดร้บัเงินปันผล และดอกเบีย้รบับนัทกึในก าไรหรอืขาดทนุตามเกณฑค์ง
คา้ง 

(ท) ส่วนลดการขาย 

สว่นลดการขายจะรบัรูโ้ดยการหกัจากยอดขายตามจ านวนที่คาดวา่จะใหจ้นถึงวนัสิน้รอบระยะเวลาบญัชีตามสญัญา
ที่ท ากบัลกูคา้ที่เก่ียวขอ้งแต่ละราย สว่นลดการขายจะถกูรบัรูต้ลอดทัง้ปีตามประมาณการของยอดซือ้ที่เป็นไปตาม
ความสามารถของลกูคา้ตามเง่ือนไขในสญัญา 

(ธ) ต้นทุนทางการเงนิ 

ดอกเบีย้จ่ายและค่าใชจ้่ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทนุในงวดที่ค่าใชจ้่ายดงักลา่วเกิดขึน้ ยกเวน้ใน
กรณีที่มีการบนัทกึเป็นตน้ทนุสว่นหนึง่ของสินทรพัย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสรา้ง หรอื
การผลติสนิทรพัยด์งักลา่วก่อนที่จะน ามาใชเ้องหรอืเพื่อขาย 

(น) สัญญาเช่าด าเนินงาน  

รายจ่ายภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานบนัทกึในก าไรหรอืขาดทนุโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า  

การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรอืไม่ 

ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง บริษัทจะพิจารณาว่าข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือมีสัญญาเช่าเป็น
สว่นประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรพัยท์ี่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง ถา้การปฏิบตัิตามขอ้ตกลงนัน้ขึน้อยู่กับ
การใชส้ินทรพัยท์ี่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจง และขอ้ตกลงนัน้จะน าไปสูส่ิทธิในการใชส้ินทรพัย ์ถา้ท าใหบ้รษัิทมีสทิธิใน
การควบคมุการใชส้นิทรพัย ์ 
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ณ วนัที่เริ่มตน้ขอ้ตกลง หรือ มีการประเมินขอ้ตกลงใหม่ บริษัทแยกค่าตอบแทนส าหรบัสญัญาเช่า และส่วนที่เป็น
องคป์ระกอบอื่นโดยใชม้ลูค่ายุติธรรมเป็นเกณฑใ์นการแยก หากบริษัทสรุปว่าเป็นสญัญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถ
แบ่งแยกจ านวนดงักลา่วไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ จะรบัรูส้ินทรพัยแ์ละหนีส้นิในจ านวนที่เทา่กบัมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรพัย์
ที่มีลกัษณะเฉพาะเจาะจงนัน้ หลงัจากนัน้จ านวนหนีส้นิจะลดลงตามจ านวนที่จ่าย และตน้ทนุทางการเงินตามนยัจาก
หนีส้นิจะรบัรูโ้ดยใชอ้ตัราดอกเบีย้เงินกูย้ืมสว่นเพิ่มของบรษัิท 

(บ) ภาษีเงนิได้ 

คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดส้  าหรบัปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรบัรูใ้นก าไรหรือขาดทนุเวน้แตใ่นสว่นที่เก่ียวกบัรายการที่เก่ียวขอ้งในการ
รวมธุรกิจ หรอื รายการท่ีรบัรูโ้ดยตรงในสว่นของผูถื้อหุน้หรอืก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อื่น 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัไดแ้ก่ภาษีที่คาดวา่จะจ่ายช าระหรอืไดร้บัช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทนุประจ าปี
ที่ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที่ประกาศใชห้รือที่คาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที่รายงาน ตลอดจนการปรบัปรุงทาง
ภาษีที่เก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึน้ระหว่างมลูค่าตามบญัชีของสินทรพัย์
และหนีส้นิและจ านวนที่ใชเ้พื่อความมุง่หมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะไมถ่กูรบัรูเ้มื่อเกิดจากผลแตกตา่ง
ชั่วคราวต่อไปนี ้ การรบัรูค้่าความนิยมในครัง้แรก การรบัรูส้ินทรพัยห์รือหนีส้ินในครัง้แรกซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่การ
รวมธุรกิจและรายการนัน้ไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เก่ียวขอ้งกบัเงิน
ลงทนุในบรษัิทยอ่ยและกิจการรว่มคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไมม่ีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   

การวดัมลูคา่ของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีบรษัิท 

คาดว่าจะไดร้บัผลประโยชนจ์ากสินทรพัยห์รือจะจ่ายช าระหนีส้ินตามมลูค่าตามบญัชี ณ วนัที่สิน้รอบระยะเวลาที่
รายงาน  

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมลูค่าโดยใชอ้ตัราภาษีที่คาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีที่ประกาศใชห้รอืที่คาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

ในการก าหนดมลูคา่ของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  บรษัิทตอ้งค านงึถึงผลกระทบของ
สถานการณท์างภาษีที่ไมแ่นน่อนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีที่ตอ้งจ่ายเพิ่มขึน้ และมีดอกเบีย้ที่ตอ้งช าระ บรษัิทเช่ือวา่
ไดต้ัง้ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรบัภาษีเงินไดท้ี่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลาย
ปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณใ์นอดีต การประเมินนีอ้ยูบ่นพืน้ฐานการประมาณ
การและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตกุารณใ์นอนาคตขอ้มลูใหม่ๆ อาจจะท าใหบ้รษัิท
เปลีย่นการตดัสนิใจโดยขึน้อยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายที่มีอยูก่ารเปลีย่นแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
จะกระทบตอ่คา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นงวดที่เกิดการเปลีย่นแปลง 

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนีส้ินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้มื่อกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะน าสนิทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัมาหกักลบกบัหนีส้นิภาษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัและภาษีเงินไดน้ี ้
ประเมินโดยหนว่ยงานจดัเก็บภาษีหนว่ยงานเดียวกนัส าหรบัหนว่ยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรบัหนว่ย



  
 

   

ภาษีตา่งกนันัน้กิจการมีความตัง้ใจจะจ่ายช าระหนีส้นิและสนิทรพัยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจบุนัดว้ยยอดสทุธิหรอืตัง้ใจ
จะรบัคืนสนิทรพัยแ์ละจ่ายช าระหนีส้นิในเวลาเดียวกนั  

สินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกตอ่เมื่อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกตา่งชั่วคราวดงักลา่ว ก าไรเพื่อเสยีภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลบัรายการผลแตกตา่งชั่วคราวที่เก่ียวขอ้ง ดงันัน้ ก าไรเพื่อเสยีภาษีในอนาคตหลงัปรบัปรุงการกลบัรายการ 

ผลแตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอที่จะ
บนัทกึสนิทรพัยภ์าษีเงินไดท้ัง้จ านวน สนิทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถกูทบทวน ณ ทกุวนัท่ีรายงานและจะถกู
ปรบัลดลงเทา่ที่ประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้รงิ 

(ป) ก าไรต่อหุ้น  

บริษัทแสดงก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานและก าไรต่อหุน้ปรบัลดส าหรบัหุน้สามญั ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานค านวณโดยการ
หารก าไรหรอืขาดทนุของผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิท ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกัที่ออกจ าหนา่ยระหวา่งปี 
ก าไรต่อหุน้ปรบัลดค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทนุของผูถื้อหุน้สามญัที่ปรบัปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่
ถ่วงน า้หนกัที่ออกจ าหนา่ยและปรบัปรุงดว้ยผลกระทบของตราสารที่อาจเปลีย่นเป็นหุน้สามญั 

(ผ) บุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วข้องกัน 

บคุคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บคุคลหรือกิจการที่มีอ  านาจควบคมุทัง้ทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพล
อย่างมีสาระส าคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของบริษัท หรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใตก้าร
ควบคมุเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอ้ิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบับริษัท หรือบริษัทมีอ านาจควบคมุทัง้ทางตรง
และทางออ้ม หรอืมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสนิใจทางการเงินและการบรหิารตอ่บคุคลหรอืกิจการนัน้ 

(ฝ) รายงานทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

ผลการด าเนินงานของสว่นงานที่รายงานต่อประธานเจา้หนา้ที่บริหารของบริษัท (ผูม้ีอ  านาจตดัสินใจสงูสดุดา้นการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึน้จากสว่นงานด าเนินงานนัน้โดยตรงรวมถึงรายการที่ไดร้บัการปันสว่นอยา่ง
สมเหตสุมผล  

4 บุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

บคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหวา่งกนัท่ีมีนยัส  าคญักบับรษัิท ในระหวา่งปีมีดงัตอ่ไปนี  ้

บุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้อง ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชำต ิ

ลักษณะควำมสัมพนัธ ์

ผูบ้รหิารส าคญั  ไทย บคุคลที่มีอ  านาจและความรบัผิดชอบในการวางแผน 
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรอืทางออ้ม ทัง้นี ้รวมถึงกรรมการของบรษัิท 
(ไมว่า่จะท าหนา้ที่ในระดบับรหิารหรอืไม)่ 
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บุคคลหรือกิจกำรทีเ่กี่ยวข้อง ประเทศที่จัดตั้ง 
/สัญชำต ิ

ลักษณะควำมสัมพนัธ ์

นางสรอ้ยเพชร จนัทรชั  ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และเป็นกรรมการของบรษัิท 
นางสาววาสนา จนัทรชั  ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และเป็นกรรมการของบรษัิท 
นายวฒันา จนัทรชั  ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และเป็นกรรมการของบรษัิท 
นายจิตติพร จนัทรชักร ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ และเป็นกรรมการของบรษัิท 
บรษัิท ทิพยประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ประเทศไทย มีกรรมการรว่มกนั 
บรษัิท ธนากรผลติภณัฑ ์น า้มนัพืช จ ากดั ประเทศไทย เก่ียวขอ้งกนักบัผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษัิท 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรบัรายการกบับคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอธิบายไดด้งัตอ่ไปนี  ้

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
ซือ้วตัถดุิบและสนิคา้ ราคาที่ตกลงรว่มกนั 
ซือ้สญัญาประกนัชีวิตแบบกลุม่ ราคาตามที่ระบใุนสญัญา 

รายการท่ีส าคญักบับคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรบัแตล่ะปีสิน้สดุวนัท่ี 31ธนัวาคม สรุปไดด้งันี ้   

ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562  2561 

 (พันบาท) 
กิจกำรอืน่ที่เกี่ยวขอ้งกนั    
ซือ้วตัถดุิบและสนิคา้ 4,221  4,386 
ซือ้สญัญาประกนัชีวิตแบบกลุม่ 2,214  1,029 
ผู้บริหำรส ำคัญ    
คา่ตอบแทนผูบ้รหิารส าคญั - ผลประโยชนร์ะยะสัน้ของพนกังาน 17,037  17,420 
ยอดคงเหลอืกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงันี ้
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
บริษัท ธนำกรผลิตภณัฑน์ ้ำมันพืช จ ำกัด 314 216 

 
สัญญำส ำคัญทีท่ ำกับกิจกำรทีเ่กี่ยวข้องกัน 

สญัญาประกนัภยัชวีติแบบกลุ่ม 

บริษัทไดท้ าสญัญารบับริการประกันชีวิตแบบกลุ่มจากกิจการที่เก่ียวขอ้งกันแห่งหนึ่ง โดยกิจการที่เก่ียวขอ้งกันดงักล่าวจะ
ใหบ้รกิารทางดา้นการประกนัชีวิตแบบกลุม่แก่บรษัิท ทัง้นี ้บรษัิทตอ้งจ่ายคา่บรกิารเป็นจ านวนเงินตามที่ระบใุนสญัญา สญัญา
ดงักลา่วมีอาย ุ1 ปี  



  
 

   

5 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
 2562  2561 

 (พันบาท) 

เงินสดในมือ 254  195 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 1,350  94 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย ์ 58,166  185,049 

รวม 59,770  185,338 
    

6 เงนิทุนชั่วครำว 

 2562  2561 

 (พนับำท) 

เงินนลงทนุชั่วคราว    
เงินฝากระยะสัน้กบัสถาบนัการเงิน     -  78,889 
หนว่ยลงทนุท่ีเป็นหลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย      131,626               - 

รวม    131,626  78,889 

ส าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562  บริษัทไม่มีเงินปันผลรบั และมีดอกเบีย้รบัจ านวน 1.75 ลา้นบาท (2561: 0.5 
ลา้นบาท) 

 2562  2561 

 (พนับำท) 

หลักทรัพย์เผื่อขาย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม      -               - 
ซือ้ 131,000               - 
รายการปรบัปรุงจากการปรบัมลูคา่ 626               - 
รวม    131,626               - 
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7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 2562  2561 

 (พนับำท) 

ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 14,142  11,097 
เกินก าหนดช าระ    
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 38,879  46,196 
3 – 6 เดือน 2,709  - 
6 – 12 เดือน 12  300 
มากกวา่ 12  เดือน 2,887  2,887 

รวม 58,629  60,480 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (2,887)  (2,887) 

สุทธิ 55,742  57,593 

โดยปกติระยะเวลาการใหส้นิเช่ือแก่ลกูคา้ของบรษัิท มีระยะเวลาตัง้แต ่20 วนัถึง 60 วนั   

8 สินค้ำคงเหลือ  
 2561  2560 
 (พันบาท) 

สนิคา้ส าเรจ็รูป 20,167  14,169 
สนิคา้ระหวา่งผลติ 14,842  13,647 
วตัถดุิบและวสัดหุีบหอ่ 50,545  61,462 
วสัดสุิน้เปลอืง 5,414  5,056 
รวม 90,968  94,334 
หกั  คา่เผ่ือสนิคา้มลูคา่ลดลง  (3,136)   (5,906) 
สุทธิ 87,832  88,428 

    
ตน้ทนุของสนิคา้คงเหลอืที่บนัทกึรวมในบญัชีตน้ทนุขาย    
- ตน้ทนุขาย  642,037  719,736 

- กลบัรายการปรบัลดมลูคา่ (2,770)   (8,809) 
สุทธิ 639,267  710,927 



  
 

   

9 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 
 

 
อสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยที่ดินที่บริษัทถือครองไว ้โดยที่ปัจจุบนัยงัไม่ไดร้ะบุวตัถุประสงคข์องการใชใ้น
อนาคต 

มลูค่ายตุิธรรมของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 46.92 ลา้นบาท (2561: ไม่มี) ประเมิน
ราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระโดยวิธีมลูคา่ตลาดส าหรบัการใชป้ระโยชนปั์จจุบนั มลูคา่ยตุิธรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการ
ลงทนุถกูจดัล าดบัชัน้การวดัมลูคา่ยตุิธรรมอยูใ่นระดบัท่ี 3 

 หมายเหต ุ  2562  2561 
  (พนับาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    -  - 
โอนจากที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 10  43,987  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม   43,987  - 
ค่าเสือ่มราคา      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม   -  - 
มูลค่าสุทธิทางบัญช ี      
ณ วันที่ 31 ธันวำคม    43,987  - 
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10 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ ์ 
       เครื่องตกแตง่    สินทรพัย ์   
 ท่ีดิน  อาคาร  เครื่องจกัร  ติดตัง้    ระหวา่ง   
 และสว่น  และสว่น  และอปุกรณ ์  และเครื่องใช ้    ก่อสรา้งและ   
 ปรบัปรุงท่ีดิน  ปรบัปรุงอาคาร  โรงงาน  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ติดตัง้  รวม 
 (พนับาท) 
ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 35,818  198,823  352,111  29,488  39,906  41  656,187 
เพ่ิมขึน้ 43,987  473  5,630  1,863  13,582  57,392  122,927 
โอน -  2,579  307  -  -  (2,886)  - 
จ าหน่าย -  -  (2,151)  -  (6,028)  -  (8,179) 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561              
   และ 1 มกรำคม 2562 79,805  201,875  355,897  31,351  47,460  54,547  770,935 
จดัประเภทรายการใหม ่ -  13,760  (7,521)  (5,844)  (395)  -  - 
เพ่ิมขึน้         -  1,340  10,523  2,087  13,422  39,625  66,997 
โอน -              16,693  58,336    794     -    (75,553)  270 
โอนไปอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการลงทนุ (43,987)                     -                    -    -                  -                    -  (43,987) 
โอนไปสินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -          -  (5,306)  -  (8)                    -  (5,314) 
จ าหน่าย -  -                    -    (86)  (6,730)                  -            6,816) 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 35,818  233,668  411,929  28,302  53,749  18,619  782,085 

. 



 

   

       เครื่องตกแตง่    สินทรพัย ์   
 ท่ีดิน  อาคาร  เครื่องจกัร  ติดตัง้    ระหวา่ง   
 และสว่น  และสว่น  และอปุกรณ ์  และเครื่องใช ้    ก่อสรา้งและ   
 ปรบัปรุงท่ีดิน  ปรบัปรุงอาคาร  โรงงาน  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ติดตัง้  รวม 
 (พนับาท) 
ค่าเสื่อมราคา              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -  37,649  120,610  16,297  24,066  -  198,622 
คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี -  7,867  18,586  4,120  6,123  -  36,696 
จ าหน่าย -                     -  (2,088)  -  (4,020)  -  (6,108) 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561              
   และ 1 มกรำคม 2562 -  45,516  137,108  20,417  26,169  -  229,210 
จดัประเภทรายการใหม ่ -  10,827  (7,492)  (3,035)  (300)  -  - 
คา่เสื่อมราคาส าหรบัปี -  9,960  23,553  3,276  8,132  -    44,921 
โอน -  -  -  94  -  -  94 
โอนไปสินทรพัยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -  -  (4,912)  -  (6)  -  (4,918) 
จ าหน่าย -  -  -  (72)  (4,928)  -  (5,000) 
ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 -  66,303  148,257  20,680  29,067  -  264,307 
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       เครื่องตกแตง่    สินทรพัย ์   
 ท่ีดิน  อาคาร  เครื่องจกัร  ติดตัง้    ระหวา่ง   
 และสว่น  และสว่น  และอปุกรณ ์  และเครื่องใช ้    ก่อสรา้งและ   
 ปรบัปรุงท่ีดิน  ปรบัปรุงอาคาร  โรงงาน  ส านกังาน  ยานพาหนะ  ติดตัง้  รวม 
 (พนับาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี 
ณ วันที ่1 มกรำคม 2561 

             

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษัท 35,818  161,174  231,501  12,861  400  41  441,795 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน                 -                      -  -  330  15,440  -  15,770 
 35,818  161,174  231,501  13,191  15,840  41  457,565 
              

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2561              

   และ 1 มกรำคม 2562              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษัท 79,805  156,359  218,789  10,704  321  54,547  520,525 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน                   -   -  -  230  20,970  -  21,200 

 79,805  156,359  218,789  10,934  21,291  54,547  541,725 
              

ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562              

ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษัท 35,818  167,365  263,672  7,492  9,778  18,619  502,744 

ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน                   -  -  -  130  14,904  -  15,034 

 35,818  167,365  263,672  7,622  24,682  18,619  517,778 
 



 
  

   

ราคาทรพัยส์ินของบริษัทก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอปุกรณซ์ึ่งไดค้ิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่
ยงัคงใชง้านจนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 มีจ านวน 107.0 ลา้นบาท (2561: 108.84 ลา้นบาท) 

การคํา้ประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ทรพัยส์นิของบรษัิทมลูคา่ตามบญัชีจ านวน 209.87 ลา้นบาท (2561:191.19 ลา้นบาท) ไดใ้ช้
เป็นหลกัประกนัเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (ดหูมายเหต ุ12) 

11 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 
   โปรแกรม   
 โปรแกรม  คอมพิวเตอร ์   
 คอมพิวเตอร ์  ระหวา่งติดตัง้  รวม 
 (พนับาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 9,701  4,879  14,580 
เพิ่มขึน้ 949  2,324  3,273 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  และ 1 มกรำคม 2562 1,010  1,199  2,209 
เพิ่มขึน้ 8,132  (8,402)  (270) 
โอน (6,743)                 -  (6,743) 
จ าหนา่ย 13,049  -  13,049 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 9,701  4,879  14,580 

      
ค่าตัดจ าหน่ายสะสม       
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 5,248                 -  5,248 
คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรบัปี 1,892  -  1,892 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  และ 1 มกรำคม 2562 7,140  -  7,140 
คา่ตดัจ าหนา่ยส าหรบัปี 1,997  -  1,997 
โอน (94)  -  (94) 
จ าหนา่ย (6,457)  -  (6,457) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 2,586  -  2,586 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี       
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561 3,510  7,203  10,713 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 10,463  -  10,463 
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12 หนี้สนิที่มีภำระดอกเบีย้ 
 
 2562  2561 
 สว่นท่ีมีหลกัประกนั  สว่นท่ีมีหลกัประกนั 

 (พนับาท) 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15,317  31,049 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การงิน  9,157  12,913 
รวมหนีส้ินที่มีภำระดอกเบีย้ 24,474  43,962 

 
สินทรัพยท์ีใ่ช้เป็นหลักประกันหนีส้ิน 
   ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562  2561 
 (พนับาท) 
ที่ดิน อาคารและอปุกรณ ์ 209,872  191,186 
รวม 209,872  191,186 

 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและวงเงินสินเช่ืออื่นกบัสถาบนัการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งมี
ภาระดอกเบีย้ดงันี ้
 

 2562  2561 
 (พนับาท) 
วงเงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร 10,000  10,000 
วงเงินกูย้ืมระยะยาว 10,000  110,000 
วงเงินทรสัตร์ซีีทภายใตส้นิเช่ือเพือ่การน าเขา้  45,000  45,000 
วงเงินสนิเช่ืออื่น 45,000  45,000 
อตัราดอกเบีย้ตอ่ปี (รอ้ยละ)    
- เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร MOR  MOR 
- เงินกูย้ืมระยะสัน้ รอ้ยละ 2.15  รอ้ยละ 2.15 
- เงินกูย้ืมระยะยาว  MLR หกัรอ้ยละ 2   MLR หกัรอ้ยละ 2 

 
วงเงินสนิเช่ือดงักลา่วจดจ านองค า้ประกนัโดยอาคารสิง่ปลกูสรา้ง และที่ดินของบรษัิท  
 
ณ วันที่   31 ธันวาคม  2562 บริษัทมีวงเงินสินเช่ือซึ่งยังมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม 157.5 ล้านบาท 
(2561:157.5  ลา้นบาท)   



 
  

   

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 

หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงันี ้

 2562  2561 

 

จ านวนเงิน
ขัน้ต ่าที่
ตอ้งจา่ย  

 
 
 
 

ดอกเบีย้  

มลูคา่ 
ปัจจบุนัของ
จ านวนเงินขัน้
ต ่าที่ตอ้งจา่ย  

จ านวนเงินขัน้
ต ่าที่ตอ้งจา่ย  

 
 
 
 

ดอกเบีย้  

มลูคา่ 
ปัจจบุนัของ
จ านวนเงินขัน้
ต ่าที่ตอ้งจา่ย 

 (พนับาท) 
ระยะเวลาทีจ่ะครบกาํหนด  
ภายใน 1 ปี 4,350       (455)  3,895  6,216  (562)  5,654 
1 – 5 ปี 5,673       (411)  5,262  7,724  (465)  7,259 
รวม 10,023  (866)  9,157  13,940  (1,027)  12,913 

การเปลีย่นแปลงของหนีส้นิทีเ่กดิจากกิจกรรมจดัหาเงนิ 

 เงนิกู้ยมืระยะ
ยำวจำกสถำบนั

กำรเงนิ  

หนี้สนิตำม
สัญญำเช่ำ
กำรเงนิ  รวม 

 (พนับาท) 
2562      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 31,049  12,913  43,962 
การเปลีย่นแปลงจากกระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน (15,732)  (6,036)  (21,768) 
การเปลีย่นแปลงอื่น      
สญัญาเชา่การเงิน -  2,280  2,280 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 15,317  9,157  24,474 
 

     
 (พนับาท) 
2561      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 44,636  9,693  54,329 
การเปลีย่นแปลงจากกระแสเงินสดจากการจดัหาเงิน (13,587)  (6,458)  (20,045) 
การเปลีย่นแปลงอื่น      
    สญัญาเช่าการเงิน     -  9,678  9,678 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 31,049  12,913  43,962 
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13 เจ้ำหนี้อืน่ 
  2562  2561 
  (พนับาท) 
คา่สว่นลดการขายคา้งจ่าย  18,207  18,582 
โบนสั และ คา่ตอบแทนพนกังานอื่นคา้งจ่าย  16,909  15,226 
เจา้หนีอ้ื่น  15,832  5,042 
คา่นายหนา้คา้งจ่าย  7,503  8,971 
เงินมดัจ ารบัจากลกูคา้  2,173  3,683 
เจา้หนีค้า่กอ่สรา้ง  1,313  7,807 
เงินรบัลว่งหนา้คา่หุน้  -  84,595 
อื่นๆ  4,030  10,560 
รวม  65,967  154,466 

14 ประมำณกำรหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชนพ์นักงำน 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 2562  2561 
 (พนับาท) 

ประมำณกำรหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส ำหรับ    
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน    
โครงการผลประโยชนท์ี่ก าหนดไว ้ 2,395  1,101 
รวม 2,395  1,101 

 
โครงกำรผลประโยชนท์ี่ก ำหนดไว้  

บริษัทจัดการโครงการผลประโยชนท์ี่ก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ในการใหผ้ลประโยชนเ์มื่อเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชนท์ี่ก าหนดไวม้ี
ความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั ไดแ้ก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจาก
อตัราแลกเปลีย่น ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ และความเสีย่งจากตลาด (เงินลงทนุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

   

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม โครงการผลประโยชน์ 2562  2561 
 (พนับาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,101  958 
    
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน    
ตน้ทนุบรกิารปัจจบุนั 215  118 
ตน้ทนุบรกิารในอดีต 55  - 
ดอกเบีย้จากภาระผกูพนั 39  25 
 309  143 
    
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอื่น    

ขาดทนุ (ก าไร) จากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั    
- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร ์ 1,242  - 
- ขอ้สมมติทางการเงิน (11)  - 
- การปรบัปรุงจากประสบการณ ์ (246)  - 

      985  - 
ผลประโยชนจ์่าย -  - 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2,395  1,101 

เมื่อวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงานไดถ้กูปรบัปรุงใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายคา่ชดเชยใหล้กูจา้ง
ที่ถกูเลกิจา้งเพิ่มเติม หากลกูจา้งท างานติดตอ่กนัครบ 20 ปีขึน้ไป ลกูจา้งมีสทิธิไดร้บัคา่ชดเชยไมน่อ้ยกวา่คา่จา้ง
อตัราสดุทา้ย 400 วนับรษัิทจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชนเ์มื่อเกษียณแก่พนกังานในปี 2562 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั
พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงานฉบบัปรบัปรุง จากการแกไ้ขโครงการดงักลา่วท าใหบ้รษัิทรบัรูป้ระมาณการหนีส้นิ
ผลประโยชนเ์มื่อเกษียณอายแุละตน้ทนุบรกิารในอดีตเพิ่มขึน้ 

 
ข้อสมมตหิลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 2562  2561 
 (รอ้ยละ) 
อตัราคิดลด  2.23 - 2.37  2.62 – 3.51 
การเพิม่ขึน้ของเงินเดือนในอนาคต  2.50 - 5.25  3.05 – 6.95 
อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน    
- ส  าหรบัพนกังานอายนุอ้ยกวา่ 30 ปี 15 - 32  38 - 100 
- ส  าหรบัพนกังานอาย ุ30 – 39 ปี 10 - 15  19 – 26 
- ส  าหรบัพนกังานอาย ุ40 – 49 ปี 10 - 15  14 – 19 
- ส  าหรบัพนกังานอายมุากกวา่ 50 ปี 10  0 - 23 
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ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มลูทางสถิติทีเ่ผยแพรท่ั่วไปและตารางมรณะไทย 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนกัของภาระผูกพนัผลประโยชนท์ี่ก าหนดไวเ้ป็น 17 ปี 
ส  าหรบัพนกังานรายเดือน และ 12 ปี ส  าหรบัพนกังานรายวนั (2561: 16 ปีสาํหรบัพนกังานรายเดือน และ 7 ปี 
สาํหรบัพนกังานรายวนั) 

กำรวิเครำะหค์วำมอ่อนไหว   

การเปลีย่นแปลงในแตล่ะขอ้สมมติที่เก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่อาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตสุมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอื่น ๆ คงที่  

ผลกระทบต่อภาระผูกพัน 
ของโครงการผลประโยชน์ 

 
ขอ้สมมตเิพิ่มขึน้รอ้ยละ 0.5 

  
ขอ้สมมตลิดลงรอ้ยละ 0.5 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562  2561  2562  2561 
        

อตัราคิดลด  (150)  (26)  163  28 
การเพิม่ขึน้ของเงินเดือนในอนาคต  140  29  (130)  (27) 
อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน  (20)  (43)  26  46 

 

15 ทุนเรือนหุ้น  
 มลูคา่หุน้ 2562  2561 
 ตอ่หุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พนัหุน้ / พนับาท) 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

-  หุน้สามญั 0.5 423,700  211,850  423,700  211,850 
ออกหุน้ใหม ่ 0.5 1,380  690  -  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม          

-  หุน้สำมัญ 0.5 425,080  212,540  423,700  211,850 
หุ้นทีอ่อกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 0.5 353,695  176,847  352,230  176,115 
หุน้ทนุออกใหต้ามสทิธิ 0.5 71,069  35,535  1,465  732 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม          
-  หุน้สำมัญ 0.5 424,764  212,382  353,695  176,847 
 

ผูถื้อหุน้สามญัจะไดร้บัสิทธิในการรบัเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนหนึ่ง
เสยีงตอ่หนึง่หุน้ในที่ประชมุของบรษัิท  

 

 



 
  

   

การออกหุ้นสามัญ 

ในระหว่างปี 2562 มีการออกหุน้สามญัจ านวน 71,069 พนัหุน้เนื่องมาจากการใชส้ิทธิซือ้หุน้ของใบส าคญัแสดง
สทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท ครัง้ที่ 1 (XO-W1) จากปี 2559 ที่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบรษัิท 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุน้สงู
กวา่มลูคา่หุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บรษัิทตอ้งน าคา่หุน้สว่นเกินนีต้ัง้เป็นทนุส ารอง (“สว่นเกินมลูคา่หุน้”) สว่นเกินมลูคา่
หุน้นีจ้ะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด ้

ส่วนเกินทุนจากรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 

สว่นเกินทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท์ี่บนัทึกในสว่นของผูถื้อหุน้ คือ มลูค่ายตุิธรรมของสิทธิในการซือ้หุน้
ของพนกังานและคูค่า้ ณ วนัที่ใหส้ิทธิโดยอา้งอิงจากมลูค่ายตุิธรรมของหุน้ท่ีก าหนดไวแ้ละสิ่งตอบแทนที่ตอ้งจ่าย
และบนัทึกค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้ง พรอ้ม ๆ ไปกบัรบัรูก้ารเพิ่มขึน้ของสว่นของผูถื้อหุน้ตามที่ก าหนดไวใ้นมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2 

16 ใบส ำคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ 

ใบส าคัญแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 

ในการประชุมสามญัประจ าปี 2559 ของผูถื้อหุน้ของบริษัท เมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2559 ผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิการ
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบริษัท ครัง้ที่ 1 (XO-W1) (“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ”) 
ให้แก่  ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในจ านวนไม่เกิน 70,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม  
ตอ่ 1 ใบส าคญัแสดงสทิธิ อตัราการใชส้ทิธิใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่หุน้สามญั 1 หุน้ ในราคาใชส้ทิธิ 4.00 บาท
ตอ่หุน้  

ตามที่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท เอ็กโซติค ฟูด้ จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 25 กมุภาพนัธ ์2562 มีมติ
เสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัท พิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.75 บาท โดยบริษัทไดม้ีการ 
จ่ายปันผลระหว่างกาลใหก้ับผูถื้อหุน้แลว้ในอตัราหุน้ละ 0.12 บาท ส าหรบัผลการด าเนินงานในงวดครึ่งปีแรกของ 
ปี 2561 เมื่อวนัที่ 7 กนัยายน 2561 รวมเป็นเงินปันผลประจ าปี 2561 ทัง้สิน้ 0.87 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงินปันผลจ่าย
ทัง้หมด ประมาณ 323,575,959 บาท  

เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว มีอตัราเกินกวา่รอ้ยละ 100 ของก าไรสทุธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ส าหรบัการด าเนินงานในงวดปี 2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ระบุไวใ้นเง่ือนไขการปรบัสิทธิขอ้ 1.5.5  
ของขอ้ก าหนดว่าดว้ยสิทธิและหนา้ที่ของผูอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิและผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญั 
ของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จ ากดั (มหาชน) ครัง้ที่ 1 (“XO-W1”) ดงันัน้ บริษัทจึงปรบัราคาการใชส้ิทธิและอตัราการใช้
สทิธิใหมส่  าหรบั XO-W1 เพื่อรกัษาผลตอบแทนของผูถื้อ XO-W1 ไมใ่หด้อ้ยไปกวา่เดิม โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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ช่ือใบส าคญัแสดงสทิธิ ใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้สามญัของบรษัิท เอ็กโซติค ฟูด้ จ ากดั (มหาชน)  
ครัง้ที่ 1 (XO-W1) 

ราคาใชส้ทิธิเดิม 4.00 บาทตอ่หุน้ 
ราคาการใชส้ทิธิใหม่ 3.907 บาทตอ่หุน้ 
อตัราการใชส้ทิธิเดิม ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัได ้1 หุน้ 
อตัราการใชส้ทิธิใหม่ ใบส าคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย ใชส้ทิธิซือ้หุน้สามญัได ้1.024 หุน้ 
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ 12 มีนาคม 2562 

 

ในปี 2562 ใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวน 70 ลา้นหน่วยไดถ้กูแปลงเป็นหุน้สามญัจ านวน 71 ลา้นหุน้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
บรษัิทไมม่ีใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุน้ที่ยงัมิไดม้ีการใชส้ทิธิ  (31 ธนัวาคม 2561: 70 ลา้นหนว่ย) 

17 ส ำรอง 

ส ารองประกอบดว้ย 

การจัดสรรก าไร และ ก าไรสะสม 

ส ำรองตำมกฎหมำย 

ตามบทบญัญัติแห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะตอ้งจดัสรรทนุส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยรอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่
ส ารองดงักลา่วมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน เงินส ารองนีจ้ะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไมไ่ด ้

กำรเคลื่อนไหวในทุนส ำรอง 
การเคลือ่นไหวในทนุส ารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถื้อหุน้ 

18 ส่วนงำนด ำเนินงำน และกำรจ ำแนกรำยได้ 

ส่วนงานธุรกิจ 

ผูบ้ริหารพิจารณาวา่บริษัทด าเนินกิจการในสว่นงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจการผลิตและจ าหน่ายซอสปรุงรส น า้จิม้
ปรุงรส น า้ผลไม ้เครื่องกระป๋อง รวมถึงผลิตภณัฑจ์ากพืชผกัผลไม ้ดงันัน้จึงมีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงาน
เดียว 

ส่วนงานภมิูศาสตร์ 

บรษัิทด าเนินธุรกิจการผลติในประเทศไทย และด าเนินธุรกิจการจ าหนา่ยทัง้ตลาดภายในประเทศและตา่งประเทศ
โดยฝ่ายบริหารพิจารณาว่าบริษัทมีขอ้มลูทางการเงินเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษัทจ าแนกตามสว่นงานทาง
ภมูิศาสตรส์  าหรบัปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 มีดงัตอ่ไปนี ้



 

 

 ธุรกิจซอสปรุงรส น ้ำจิม้ปรุงรส น ้ำผลไม้ เคร่ืองกระป๋อง รวมถงึผลิตภณัฑจ์ำกพชืผักผลไม้ 
 ยุโรป  อเมริกำเหนือ  เอเชีย  รวมส่วนงำนที่รำยงำน  อื่นๆ  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พนับาท) 
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 800,947 7 965,754  8,017  13,086  69,568  64,387  878,532  1,043,227  112,186  101,763  990,718  1,144,990 
รำยได้รวม 800,947  965,754  8,017  13,086  69,568  64,387  878,532  1,043,227  112,186  101,763  990,718  1,144,990 
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง 800,947  965,754  8,017  13,086  69,568  64,387  878,532  1,043,227  112,186  101,763  990,718   1,144,990 
ก าไรขัน้ตน้ตามส่วนงาน 298,882  383,574  2,004  1,079  19,250  20,910  320,136      405,563   31,315    28,500   351,451  434,063 
รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                        
รายไดจ้ากการลงทนุ                     1,755             497 
รายไดอ่ื้น                     5,874          3,111 
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย                       (78,141)      (75,199) 
คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร                     (157,562)   (125,351) 
ก าไร (ขาดทนุ) จากอตัราแลกเปล่ียน                     925          320 
ตน้ทนุทางการเงิน                     (1,865)       (2,311) 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้                     (448)     (13,230) 
ก าไรส าหรบัปี                     121,989     221,900 

สินทรพัยส์่วนงาน                         
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม                     933,730   991,577 

หนีส้ินส่วนงาน                        
    ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม                     132,931    266,276 
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ลูกค้ารายใหญ่ 

รายไดจ้ากลกูคา้รายใหญ่ 3 รายตามสว่นงานภมูิศาสตรจ์ากประเทศในแถบยโุรปของบริษัทส าหรบัปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 มีจ านวนเงินประมาณ 150.84 ลา้นบาท (2561:มีจ านวนเงินประมาณ 663.0 ลา้นบาท) จากรายไดร้วมของบรษัิท 

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสรมิการลงทุน  

บริษัทไดร้บับตัรสง่เสริมการลงทนุจากส านกังานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุส าหรบัธุรกิจ ซอสปรุงรสประเภทซอสพริกศรี
ราชา ศรีราชามาโย และเครื่องแกง จึงไดร้บัสิทธิประโยชนห์ลายประการรวมถึงการยกเวน้และลดหย่อนภาษีเงินไดน้ิติบุคคล
ส าหรบัก าไรสทุธิที่ไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดร้บัการสง่เสรมิตามระยะเวลา เง่ือนไขและขอ้ก าหนดที่ระบใุนบตัรสง่เสรมิการ
ลงทนุ 
 2562  2561 
 
ส าหรับปีสิน้สุดวันที ่  

31 ธันวาคม 

กิจการที่
ไดร้บัการ
สง่เสรมิ  

กิจการท่ี
ไมไ่ดร้บัการ
สง่เสรมิ  

 
รวม  

กิจการที่
ไดร้บัการ
สง่เสรมิ  

กิจการท่ี
ไมไ่ดร้บัการ
สง่เสรมิ  รวม 

 (ลา้นบาท) 
ขายตา่งประเทศ 577,429  409,554  986,983  549,936  592,462  1,142,398 
ขายในประเทศ -  3,735  3,735       -  2,592  2,592 
รวม 577,429  413,289  990,718  549,936  595,054  1,144,990 

19 ต้นทุนในกำรจัดจ ำหน่ำย 
 

 2562  2561 
 (พนับาท) 
คา่สง่เสรมิการขาย 32,624  19,717 
คา่นายหนา้ 19,189  27,832 
คา่ขนสง่ออก 12,347  13,118 
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน 7,527  5,567 
คา่เดินทาง 2,904  4,803 
อื่น ๆ 3,550  4,162 
รวม 78,141  75,199 

 
  



 

 

20 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
 

   2562  2561 
   (พนับาท) 
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนต์อบแทนพนกังาน   60,808  55,067 
คา่ใชจ้า่ยการผลติที่ต  ่ากวา่ก าลงัการผลติปกติ   24,302  16,258 
คา่บรกิาร   16,185  16,161 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย   14,666  12,062 
คา่เดินทาง   7,393  4,293 
ผลขาดทนุจากการท าลายสนิคา้ - แผนกที่ยกเลกิ   6,922  - 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ   5,620  6,706 
คา่ธรรมเนียมอื่น    4,337  3,143 
ขาดทนุจากการตดัจ าหนา่ยภาษีหกั ณ ที่จ่าย   3,600  - 
คา่สาธารณปูโภค   2,853  3,156 
คา่รบัรอง   2,716  1,356 
คา่เช่า   2,677  2,541 
อื่น ๆ   5,483  4,608 
รวม   157,562  125,351 

21 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชนข์องพนักงำน 
 

 หมายเหต ุ  2562  2561 
   (พนับาท) 

คา่แรงและเงินเดือน    136,374  131,862 
โบนสั   12,864  9,561 
กองทนุประกนัสงัคม   2,822  2,436 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้   3,823  3,270 
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนท์ี่ก าหนดไว ้ 14  309  143 
เบีย้ประกนัชีวิต   653  783 
อื่น ๆ    7,413  8,295 
รวม   164,258  156,350 
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โครงการผลประโยชนท์ีก่าํหนดไว ้
 
รายละเอียดของโครงการผลประโยชนท์ี่ก าหนดไวเ้ปิดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 14 
 
โครงการสมทบเงนิทีก่าํหนดไว ้
 
บริษัทไดจ้ดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพส าหรบัพนกังานของบริษัทบนพืน้ฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็นสมาชิก
ของกองทนุ โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัรารอ้ยละ 3 ถึงอตัรารอ้ยละ 8 ของเงินเดือนทกุเดือน และบรษัิทจ่ายสมทบใน
อตัรารอ้ยละ 3 ถึงอตัรารอ้ยละ 8 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเลีย้งชีพนีไ้ดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุน
ส ารองเลีย้งชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทนุโดยผูจ้ดัการกองทนุที่ไดร้บัอนญุาต 

22 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

 หมายเหต ุ  2562  2561 
   (พนับาท) 

วตัถดุิบและวสัดสุิน้เปลอืงทีใ่ชไ้ป   456,992  547,905 
คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนข์องพนกังาน 21  164,258  156,350 
คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจ าหนา่ย   46,918  38,587 
คา่สง่เสรมิการขาย   32,624  19,717 
คา่วสัดสุิน้เปลอืง   30,881  25,851 
คา่บรกิาร   24,990  22,412 
คา่สาธารณปูโภค   22,455  20,214 
คา่นายหนา้   19,189  27,832 
ผลขาดทนุจากการท าลายสนิคา้   17,084  6,903 
คา่เดินทาง   12,363  11,348 
คา่ขนสง่ออก   12,347  13,118 
คา่เช่า   8,361  7,194 
คา่ซอ่มแซมและบ ารุงรกัษา   6,634  5,270 
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ   5,620  6,706 
คา่รบัรอง   4,537  3,667 
กลบัรายการปรบัลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื   (2,770)  (8,809) 
อื่นๆ   12,487  7,212 
รวมต้นทุนขำย ตน้ทุนในกำรจัดจ ำหน่ำยและ 
   ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

  
 

 
874,970 

  
911,477 

 
  



 

 

23 ภำษีเงนิได้  
 
ภาษีเงนิได้ทีรั่บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 2562  2561 
 (พนับาท) 

ภำษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั    
ส าหรบังวดปัจจบุนั -  11,342 
ภาษีงวดก่อน ๆ ท่ีบนัทกึสงูไป           (30)                 - 
      (30)  11,342 

ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญช ี    
การเปลีย่นแปลงของผลตา่งชั่วคราว 478  1,888 
รวมภำษีเงนิได ้ 448  13,230 

 

ภาษีเงนิได้  

2562  2561 

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(คา่ใชจ้่าย) 
ภาษีเงินได ้  

สทุธิจาก 
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(คา่ใชจ้่าย) 
ภาษีเงินได ้  

สทุธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พนับาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่             
สนิทรพัยท์างการเงินเผ่ือขาย 626  (125)  501  -  -  - 
ก าไร (ขาดทนุ) จากการประมาณ
ตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

 
(985) 

 
          90 

 
(895) 

 
-  - 

 
- 

รวม (359)  (35)  (394)    -  -  - 

            
การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีทีแ่ท้จริง 2562  2561 

 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (รอ้ยละ)  (พนับาท)   (รอ้ยละ)  (พนับาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   122,437    235,130 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  24,487  20  47,026 
รายไดท้ี่ไมต่อ้งเสยีภาษี   (26,306)    (35,096) 
คา่ใชจ้า่ยตอ้งหา้มทางภาษีและรายการท่ีหกัเพิม่ได ้   2,297    1,300 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทกึต ่าไป   (30)    - 
รวม 0.37  448  5.63  13,230 
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ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี  สินทรัพย ์  หนี้สนิ 
ณ วันที ่31 ธันวาคม  2562  2561  2562  2561 
  (พนับาท) 
รวม  1,674  2,350  (180)  (343) 
การหกักลบรายการของภาษี   (180)  (343)  180  343 
สินทรัพยภ์ำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชีสุทธิ   1,494  2,007  -  - 

 
    บนัทกึเป็น (รายจา่ย) / รายไดใ้น  

 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญช ี

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 

 ก าไรหรอื
ขาดทนุ  

ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น   

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

  (พนับาท) 

2562   

สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   

ลกูหนีก้ารคา้ (หนีส้งสยัจะสญู)           577  -  -  577 
สนิคา้คงเหลอื  (คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิคา้)        1,127  (816)  -  311 
เงินมดัจ า (หนีส้งสยัจะสญู)           285  -  -  285 
ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนส าหรบั    
    ผลประโยชนพ์นกังาน 

 
        114  4  90  208 

คา่เช่าคา้งจา่ย          243  -  -  243 
สนิคา้ฝากขาย              4  46  -  50 
รวม       2,350  (766)  90  1,674 

         
หนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี         
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน         (343)  288  -  (55) 
หลกัทรพัยใ์นความตอ้งการของตลาด  
    (การเพิ่มขึน้ของมลูคา่ยตุธิรรมของ 
    เงินลงทนุเผื่อขาย) 

 

-  -  (125)  (125) 
รวม  (343)  288  (125)  (180) 

         
สุทธิ  2,007  (478)  (35)  1,494 

   
 
 
 
 

  



 

 

    บนัทกึเป็น (รายจา่ย) / รายไดใ้น  

 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญช ี

 ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 

 ก าไรหรอื
ขาดทนุ  

ก าไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อื่น   

ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 

  (พนับาท) 
2561 

สินทรัพยภ์าษีเงนิได้รอการตัดบัญชี   

ลกูหนีก้ารคา้ (หนีส้งสยัจะสญู)        577    -  -            577 
สนิคา้คงเหลอื  (คา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิคา้)     2,677      (1,550)  -         1,127 
เงินมดัจ า (หนีส้งสยัจะสญู)        285     -  -            285 
ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวยีนส าหรบั    
    ผลประโยชนพ์นกังาน 

 
      121            (7)  -          114 

คา่เช่าคา้งจา่ย        242            1  -          243 
สนิคา้ฝากขาย    -            4  -                 4 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน        10          (10)  -      - 
รวม    3,912     (1,562)  -       2,350 

         
หนีส้นิภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี  
สนิคา้ฝากขาย       (17)           17   -  -  
หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน    -        (343)  -         (343) 
รวม      (17)        (326)  -         (343) 

         
สุทธิ     3,895      (1,888)  -       2,007 
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24 ก ำไรต่อหุน้ 
 2562  2561 
 (พนับาท/พนัหุน้) 
ก ำไรที่เป็นสว่นของผู้ถอืหุ้นสำมัญของบริษัท (ขั้นพืน้ฐำน) 121,989  221,900 
ก ำไรที่เป็นสว่นของผู้ถอืหุ้นสำมัญของบริษัท (ปรับลด) 121,989  221,900 
    
จ ำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว    
จ านวนหุน้สามญัที่ออก ณ วนัท่ี  1 มกราคม 353,695  352,230 
ผลกระทบจากหุน้ท่ีออกใหต้ามสทิธิ 50,364  819 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถวัเฉลี่ยถว่งน ้ำหนัก (ขั้นพืน้ฐำน) 
    ณ วันที่ 31 ธันวำคม  

 
404,059 

 
353,049 

ผลกระทบจากการออกใบส าคญัแสดงสทิธิซือ้หุน้สามญั 12,576  33,588 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถวัเฉลี่ยถว่งน ้ำหนัก (ปรับลด) 
    ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 
416,635 

 
386,637 

    
ก ำไรต่อหุน้ (ขัน้พืน้ฐำน) (บาท) 0.30  0.63 
ก ำไรต่อหุน้ (ปรับลด) (บาท) 0.29  0.57 

25 เงนิปันผล 
คณะกรรมการหรอืผูถื้อหุน้ของบรษัิทไดอ้นมุตัิเงินปันผล ดงัตอ่ไปนี ้

 วนัท่ีอนมุตั ิ
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ตอ่หุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ลา้นบาท) 
ปี 2562      
เงินปันผลระหวา่งกาล     13 สงิหาคม 2562 9 กนัยายน 2562 0.105  44.60 

      
ปี 2561      
เงินปันผลประจ าปี 26 เมษายน 2562 13 พฤษภาคม 2562 0.87  323.57 
เงินปันผลระหวา่งกาล 9 สงิหาคม 2561 7 กนัยายน 2561 (0.12)  (42.44) 
เงนิปันผลที่จ่ำยเพิ่ม   0.75  281.13 

26 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ 

นโยบายการจัดการความเสีย่งทางด้านการเงนิ 

บริษัทมีความเสี่ยงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอตัราดอกเบีย้และอตัราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดตามสญัญาของคู่สญัญา บริษัทไม่มีการถือตราสารอนพุนัธเ์พื่อการ
เก็งก าไรหรอืการคา้  



 

 

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่ส  าคญัของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมใหม้ีความสมดุลของระดบั
ความเสี่ยงใหเ้ป็นที่ยอมรบัได ้ โดยพิจารณาระหว่างตน้ทนุที่เกิดจากความเสี่ยงและตน้ทนุของการจดัการความเสีย่ง
ฝ่ายบริหารไดม้ีการควบคมุกระบวนการการจดัการความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อใหม้ั่นใจว่ามีความสมดลุ
ระหวา่งความเสีย่งและการควบคมุความเสีย่ง 

การบริหารจัดการทุน  

นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรกัษาระดบัเงินทนุใหม้ั่นคงเพื่อรกัษาความเช่ือมั่นของนกัลงทนุ เจา้หนีแ้ละ
ตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดม้ีการก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทนุ ซึ่ง
บรษัิทพิจารณาจากสดัสว่นของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อสว่นของเจา้ของรวม ซึง่ไมร่วมสว่นไดเ้สยีที่ไม่มี
อ  านาจควบคมุ อีกทัง้ยงัก ากบัดแูลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 

ความเสีย่งด้านอัตราดอกเบีย้ 

ความเสี่ยงดา้นอตัราดอกเบีย้ หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบีย้       
ในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงเก่ียวกบัอตัราดอกเบีย้
เนื่องจากมีเงินฝากกบัธนาคารและเงินกูย้ืม บริษัทไดล้ดความเสี่ยงดงักล่าวโดยท าใหแ้น่ใจว่าดอกเบีย้ที่เกิดจากเงิน
กูย้ืมสว่นใหญ่มีอตัราคงที่ 
อตัราดอกเบีย้ที่แทจ้ริงของหนีส้ินทางการเงินท่ีมีภาระดอกเบีย้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบก าหนดช าระหรอื
ก าหนดอตัราใหมม่ีดงันี ้

   ระยะเวลาที่ครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 
อตัราดอกเบีย้ที่แทจ้รงิ 

  
ภายใน 1 ปี 

 หลงัจาก 1 ปี 
แตภ่ายใน 5 ปี 

  
รวม 

 (รอ้ยละต่อปี)  (พนับาท) 
2562        
หนีส้นิทางการเงนิ        
   
  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

MLR หกั 
   รอ้ยละ 2 

 
15,317                -  15,317 

  หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 4.92 – 8.75  3,895          5,262  9,157 
รวม   19,212  5,262  24,474 
2561        
หนีส้นิทางการเงนิ        
   
  เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  

MLR หกั 
   รอ้ยละ 2 

 
15,732  

                                                 
15,317  31,049 

  หนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน 4.92 – 7.66  5,654       7,259  12,913 
รวม   21,386  22,576  43,962 
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ความเสีย่งจากเงนิตราต่างประเทศ 

บริษัทมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซือ้สินคา้และการขายสินคา้ที่เป็นเงินตรา
ตา่งประเทศ   

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีความเสี่ยงจากอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจากการมีสินทรพัยแ์ละ
หนีส้นิเป็นเงินตราตา่งประเทศ ดงันี ้

  2562  2561 
  (พนับาท) 

สกุลเงนิเหรียญสหรัฐอเมริกา     
ลกูหนีก้ารคา้  11,206  22,694 
ลกูหนีอ้ื่น  6,102         8,530 
เจา้หนีก้ารคา้  (2,509)  (1,117) 
เจา้หนีอ้ื่น  (6,328)  (16,642) 
ยอดควำมเสี่ยงคงเหลือสุทธิ  8,471  13,465 

     
สกุลเงนิยโูร     
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  19  23 
ลกูหนีก้ารคา้  10,138  14,886 
ลกูหนีอ้ื่น  2,801             3,855 
เจา้หนีอ้ื่น  (549)  (3) 
ยอดควำมเสี่ยงคงเหลือสุทธิ  12,409  18,761 

     
สกุลสิงค์โปรดอลลาร ์     

เจา้หนีก้ารคา้          -  (1,870) 
ยอดควำมเสี่ยงคงเหลือสุทธิ          -     (1,870) 

 

ความเสีย่งทางด้านสินเชือ่ 

ความเสีย่งทางดา้นสนิเช่ือ คือความเสีย่งที่ลกูคา้หรอืคูส่ญัญาไมส่ามารถช าระหนีแ้ก่บรษัิท ตามเง่ือนไขที่ตกลงไวเ้มื่อครบ
ก าหนด 

ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะหฐ์านะทางการเงินของลกูคา้ทกุรายที่ขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหนึ่ง ๆ ณ วนัที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจาก
สนิเช่ือที่เป็นสาระส าคญั ความเสีย่งสงูสดุทางดา้นสนิเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสนิทรพัยท์างการเงินแตล่ะรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน  อยา่งไรก็ตามเนื่องจากบรษัิทมีฐานลกูคา้จ านวนมาก ฝ่ายบรหิารไมไ่ดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหาย
ที่มีสาระส าคญัจากการเก็บหนีไ้มไ่ด ้

 



 

 

ความเสีย่งจากสภาพคล่อง 

บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรกัษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอตอ่การด าเนินงานของบรษัิท และเพื่อท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

ตารางดงัตอ่ไปนีแ้สดงมลูคา่ตามบญัชีและมลูคา่ยตุิธรรมของสนิทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงิน รวมถึงล าดบัชัน้
มูลค่ายุติธรรมส าหรบัเครื่องมือทางการเงินที่วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรม
ส าหรบัสินทรพัยท์างการเงินและหนีส้ินทางการเงินที่ไม่ไดว้ดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยตุิธรรมหากมลูคา่   ตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มลูคา่ยตุิธรรมอยา่งสมเหตสุมผล  

 
 มลูคา่ตาม

บญัชี 
 มลูคา่ยตุิธรรม 

   ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พนับาท) 

31 ธันวำคม 2562          

สินทรัพยท์างการเงนิทีวั่ดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม          
หลกัทรพัยเ์ผ่ือขาย 131,626  -  131,626  -  131,626 

 

เครือ่งมือทางการเงนิทีวั่ดด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์ผ่ือขายเป็นการลงทนุในหน่วยลงทนุในความตอ้งการของตลาด ประเมินมลูค่ายตุิธรรมโดยใช้
มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิ ณ วนัท่ีรายงาน 
  

เครือ่งมือทางการเงนิทีไ่ม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราวที่เป็นเงินฝากระยะสัน้กับสถาบนัการเงิน ลกูหนี ้เจา้หนีแ้ละ  
เงินเบิกเกินบญัชี มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมลูคา่ยตุิธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหลา่นีจ้ะครบก าหนดใน
ระยะเวลาอนัสัน้ 

เงินกูย้ืมระยะยาว  และหนีส้นิตามสญัญาเช่าการเงิน  มีราคาตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมลูคา่ยตุิธรรม เนื่องจากเครือ่งมือ
ทางการเงินเหลา่นีม้ีอตัราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบีย้ในตลาด 
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27 ภำระผูกพันกับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวขอ้งกัน 
  2562  2561 

  (พนับาท) 
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน     
เครือ่งจกัรและอปุกรณ ์  3,859  15,098 
อปุกรณส์ านกังานและโปรแกรมคอมพิวเตอร ์  978  1,431 
อาคารและสิง่ปลกูสรา้งอื่น                 -  2,889 
ยานพาหนะ                 -  2,741 
รวม  4,837  22,159 

     
จ านวนเงนิขัน้ต ่าทีต้่องจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใต้ 
สัญญาเช่าด าเนินงานทีบ่อกเลิกไม่ได้ 

    

ภายใน 1 ปี  9,201  5,410 
1 – 5 ปี  15,521  9,425 
หลงัจาก 5 ปี  7,168  8,547 
รวม  31,890  23,382 

     
   
ภาระผูกพันอืน่ ๆ     
หนงัสอืค า้ประกนัจากธนาคาร  3,058  2,531 
รวม  3,058  2,531 

 
บรษัิทมีสญัญาเช่าด าเนินงานหลายฉบบัครอบคลมุถึงการเช่ายานพาหนะ ส านกังานและที่ดินโดยมีระยะเวลาเช่าตา่ง ๆ 
กนัจนถึงปี 2566 ปี 2565 และปี 2573 ตามล าดบั  

 

สัญญาส าคัญทีท่ ากับบุคคลหรือกิจการทีไ่ม่เกีย่วข้องกัน 

สญัญาซือ้วตัถดุบิ พชืสวน พชืไร่ 

บริษัทมีสญัญาซือ้วถัตุดิบ พืชสวน พืชไร่ หลายฉบบักับทัง้บุคคลและกับบริษัทในประเทศไทย ภายใตเ้ง่ือนไขของ
สญัญา บริษัทตกลงที่จะซือ้วตัถดุิบ พืชสวน พืชไร ่ตามปริมาณที่บริษัทก าหนดในแต่ละครัง้และตามราคาที่ระบไุว้ใน
สญัญา สญัญาหลายฉบบัดงักลา่วมีผลบงัคบัใชเ้ป็นระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัท าสญัญาและสามารถต่ออายสุญัญาได้
เมื่อสิน้สดุสญัญาตามขอ้ตกลงของแตล่ะฝ่าย 

 

 

 



 

 

สญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจาํหนา่ยสนิคา้  

เมื่อวนัที่ 1 มกราคม 2553 บริษัทไดท้ าสญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายสินคา้กบับริษัทตา่งประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษัทตก
ลงใหบ้ริษัทต่างประเทศนัน้เป็นผูจ้ัดจ าหน่ายสินคา้ใหก้ับบริษัทภายในเขตประเทศที่ก าหนดไว ้ภายใตเ้ง่ือนไขของ
สญัญา บรษัิทตกลงที่จะขายสนิคา้ใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหนา่ยสนิคา้ตามราคาที่บรษัิทก าหนด สญัญาฉบบันีม้ีผลบงัคบัใชต้ัง้แต่
วนัที่ 1 มกราคม 2553 และมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 3 ปี นบัจากวนัที่เริ่มตน้สญัญาและต่ออายโุดยอตัโนมตัิเป็นเวลา 1 ปี
ตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงสญัญาเดิม หากไมม่ีฝ่ายใดแจง้การขอเลกิสญัญาดงักลา่วเป็นลายลกัษณอ์กัษรแก่อีกฝ่ายหนึ่งให้
ทราบลว่งหนา้เป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือนก่อนวนัสิน้สดุสญัญา 

สญัญาแต่งตัง้ตวัแทน 

บริษัทมีสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนกับบริษัทในต่างประเทศต่างๆ หลายแห่ง ใหเ้ป็นตวัแทนของบริษัทในการติดต่อและ
ประสานงานรวมถึงแผนการโฆษณาและสง่เสริมการขาย และการใหบ้ริการสนับสนุนต่างๆ แก่ลกูคา้ของบริษัท เพื่อ
รกัษาระดบัการสั่งซือ้ของลกูคา้รายเดิมและเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขายใหก้บัทางบรษัิท ภายใตเ้ง่ือนไขของสญัญา 
บริษัทตกลงที่จะจ่ายค่าบริการดงักลา่วตามอตัราที่ก าหนดในสญัญา สญัญาหลายฉบบัเหลา่นีม้ีผลบงัคบัใชถ้ึงวนัที่  
31 ธันวาคม 2558 และต่ออายุโดยอัตโนมตัิเป็นเวลา 1 ปีตามเง่ือนไขและขอ้ตกลงสญัญาเดิม และสามารถบอกเลิก
สญัญาตามขอ้ตกลงของทัง้สองฝ่ายหรือโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ดว้ยการแจ้งการขอยกเลิกสญัญาดังกล่าวเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรแก่อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหนา้เป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 2 ถึง 3 เดือน 

สญัญาการจดัหาไอนํา้   

เมื่อวนัที่ 5 กันยายน 2550 บริษัทไดท้ าสญัญาการจดัหาไอน า้กับบริษัทในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ภายใตเ้ง่ือนไขของ
สญัญา บรษัิทตกลงที่จะจ่ายคา่จดัหาไอน า้ในอตัราและจะปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญา สญัญาฉบบันีม้ีผล
บงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 5 กนัยายน 2550 และมีผลบงัคบัใชเ้ป็นเวลา 15 ปีนบัจากวนัท่ีเริม่ตน้สญัญาและสามารถบอกเลิก
สญัญาตามขอ้ตกลงของทัง้สองฝ่ายหรือโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ดว้ยการแจ้งการขอยกเลิกสญัญาดังกล่าวเป็นลาย
ลกัษณอ์กัษรแก่อีกฝ่ายหนึง่ทราบลว่งหนา้เป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 12 เดือน  

28 เหตุกำรณภ์ำยหลังรอบระยะเวลำที่รำยงำน 

ในการประชมุคณะกรรมการของบรษัิทเมื่อวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ ์2563 คณะกรรมการมีมติอนมุตัิเรือ่งตา่ง ๆ ดงันี ้

 การจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผล ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท เป็นเงินทัง้สิน้ 21.24 ลา้นบาท  

 ลดทนุจดทะเบียนของบรษัิท โดยการตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัมิไดน้  าออกจ าหนา่ยจ านวน 0.32 ลา้นหุน้  

 ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่พนกังานของบริษัทส าหรบัปี 2563 จ านวนไม่เกิน  
3.5 ลา้นหนว่ย 

  เพิ่มทนุจดทะเบียนของบรษัิทจ านวน 1.75 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ่มทนุจ านวน 3.50 ลา้นหุน้มลูคา่ที่ตราไว้
หุน้ละ 0.50 บาท 
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29 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิที่ยงัไม่ได้ใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรบัปรุงใหม่ซึ่งเก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัท และคาดว่าจะมี
ผลกระทบที่มีสาระส าคัญต่องบการเงินของบริษัท เมื่อน ามาถือปฏิบัติเป็นครั้งแรก และจะมีผลบังคับใช้กับ  
งบการเงินส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีที่เริม่ในหรอืหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัตอ่ไปนี ้
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มลูเครือ่งมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เครือ่งมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเชา่ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการเครือ่งมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16* การปอ้งกนัความเสีย่งของเงินลงทนุสทุธิ         

ในหนว่ยงานตา่งประเทศ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* การช าระหนีส้นิทางการเงินดว้ยตราสารทนุ 

* มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่งมือทางการเงนิ 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วข้องกับเครือ่งมือทางการเงนิ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเครื่องมือทางการเงินนีใ้หข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรพัยท์างการเงิน
และหนีส้นิทางการเงินตลอดจนการรบัรู ้การวดัมลูคา่ การดอ้ยคา่และการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนพุนัธ์
และการบญัชีปอ้งกนัความเสีย่ง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่นีม้ีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี 
การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบตัิทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจบุนัถกูยกเลกิไป 
ขณะนีผู้บ้รหิารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ตอ่งบการเงินในงวดแรกที่ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักลา่วขา้งตน้  
 

(ข)  มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที ่16 เรือ่ง สัญญาเช่า 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรบัผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าตอ้งรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธิ
การใชแ้ละหนีส้ินตามสญัญาเช่า ซึ่งยกเวน้การรับรูร้ายการส าหรบัสญัญาเช่าระยะสัน้หรือสินทรพัยอ์า้งอิงนัน้มีมลูคา่
ต ่า สง่ผลใหบ้รษัิทจะรบัรูส้นิทรพัยแ์ละหนีส้นิส าหรบัสญัญาเช่าด าเนินงาน ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 จ านวนเงิน
ขัน้ต ่าที่ตอ้งจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ไดซ้ึ่งไม่ไดค้ิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัของ
บรษัิทมีจ านวน 31.89 ลา้นบาท เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบันีม้ีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจบุนัถกูยกเลกิไป 
ขณะนีผู้บ้รหิารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่งบการเงินในงวดแรกที่ถือปฏิบตัิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักลา่วขา้งตน้  



 

 

“ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพยเ์พิม่เตมิได้จำก 

แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจ ำปี (แบบ 56 - 1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน 

www.sec.or.th หรือเว็บไซตข์องบริษัท www.exoticfoodthailand.com” 



 

 

 

 

 

 

 


