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เรียน ท่านผูถ้ ือหุน้
ปี 2562 เป็ นปี ที่บริษัทให้ความสาคัญกับการบริหารการผลิต โดยปรับกาลังการผลิตของแต่ละกลุ่มสินค้าให้สอดคล้องกับ
แผนการตลาดและความต้องการของผูบ้ ริโภค อาทิเช่น การเพิ่มสายการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรสและนา้ จิม้ ต่างๆ ที่
โรงงานที่จงั หวัดระยอง ส่งผลให้บริษัทมีกาลังการผลิตซอสปรุ งรสและนา้ จิม้ ต่างๆ ที่โรงงานดังกล่าว รวม 16,928 ตันต่อปี
การปิ ดสายการผลิตกลุม่ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งดื่มจากผักและผลไม้ ที่โรงงานที่จงั หวัดชลบุรี รวมทัง้ การย้ายฐานการผลิตพริกดอง
ไปจังหวัดสุโขทัย เพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของวัตถุดิบ ทาให้ตราสินค้าของบริษัทเป็ นที่ยอมรับและสามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ บริษัทยังมุ่งเน้นการพัฒนาระบบบริหารต้ นทุนให้มีประสิทธิ ภาพ
ระบบการจัดซือ้ ที่สามารถสรรหาวัตถุดิบที่ประหยัดต่อหน่วย การพัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการที่ครอบคลุม
และส่งเสริมให้บริษัทสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยต่อไปในปี 2563 บริษัทยังมีเป้าหมายมุ่งขยายตลาดสินค้าประเภท
อื่นๆ ควบคู่กับผลิตภัณฑ์กลุ่มซอสปรุ งรสและนา้ จิม้ ต่างๆ ไปยังกลุ่มลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ
รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าและวัตถุดิบ เพื่อให้ผลิตสินค้าที่ได้
มาตรฐานและมีประสิทธิภาพสุงสุด และการทาตลาดและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสินค้าและตราสินค้าของบริษัทผ่านช่องทาง
การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) เพื่อให้ผลกาไรเติบโตในระยะยาว
ในด้านผลประกอบการของปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้า เท่ากับ 990.72 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 13.47 เมื่อเทียบ
กับปี ที่ผ่านมา บริษัทมีกาไรสุทธิเท่ากับ 121.99 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 45.02 เมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา เนื่องจากเศรษฐกิจใน
ทวีปยุโรปชะลอตัว ส่งผลให้ยอดขายและอัตราการใช้กาลังการผลิตของบริษั ทลดลง ประกอบกับค่าใช้จ่ายจากการปิ ด
สายการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากผักและผลไม้ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่เพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตามในปี 2562
บริษัทได้เปิ ดตลาดใหม่นอกเหนือจากทวีปยุโรป เช่น ประเทศออสเตรเลีย ดังนัน้ จากความสามารถในการขยายตลาด การ
บริหารต้นทุนการผลิต การบริหารกระบวนการจัดซือ้ อย่างมีประสิทธิภาพ และการเพิ่มกาลังการผลิตในปี 2562 จะเป็ นปั จจัย
หนุนให้บริษัทมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เกิดการประหยัดต่อหน่วย (Economy of Scale) ซึ่งเป็ นปั จจัยหนุนต่อ
ศักยภาพในการแข่งขันและการดาเนินธุรกิจในอนาคต
บริษัทยังคงมุง่ เน้นที่จะพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ความรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย สิ่งแวดล้อม ชุมชน
และสังคมส่วนรวม ในปี 2562 บริษัทได้เข้าร่วมและจัดทาโครงการต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่ าเฉลิมพระเกียรติ “พระบรมราช
ชนนีพนั ปี หลวง” และวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมปล่อยพันธุ์สตั ว์นา้ เฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั ”
การบริจาคผลิตภัณฑ์ให้กับ มูลนิธิ สโกลาร์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (Scholars of Sustenance) โครงการสานฝั นปี บทอง ช่อที่ 26
“สานฝั นปี บทอง รักน้องพร้อมแบ่งปั น ” กิ จกรรมบริจาคเงินสมทบทุนโครงการ “Better Me เพื่อชี วิตที่ดีของผูห้ ญิ งที่ขาด
โอกาสทางการศึกษา เฟส2” และกิจกรรมมอบทุนการศึกษาแก่บตุ รพนักงานที่มีผลการเรียนดี
ในนามของบริษัท ผมขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน พันธมิตรทางการค้าและผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาโดย
ตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานและผูบ้ ริหารทุกท่านที่รว่ มมือร่วมใจกันปฎิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ จนทาให้การ
ดาเนินงานของบริษัทประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง บริษัทขอยืนยันว่าจะดาเนินธุรกิจและบริหารงานตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

นายบรรพต หงษ์ทอง
ประธานกรรมการ

นายวัฒนา จันทรัช
ประธานกรรมการบริหาร
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ข้อมูลสำคัญทำงกำรเงิน
ล้ำนบำท
2560

ล้ำนบำท
2561

ล้ำนบำท
2562

สินทรัพย์รวม

749.61

991.58

933.73

หนีส้ นิ รวม

181.59

266.27

132.93

ส่วนของผูถ้ ือหุน้

568.02

725.31

800.80

รายได้จากการขายสินค้า

945.04

1,144.99

990.72

ต้นทุนขายสินค้า

666.73

710.93

639.27

กาไรขัน้ ต้น

278.31

434.06

351.45

ต้นทุนในการจัดจาหน่าย

70.95

75.20

78.14

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

144.64

125.35

157.56

กาไรจากการดาเนินงาน

64.97

237.44

124.30

กาไรสุทธิ

59.03

221.90

121.99

กาไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

0.17

0.63

0.30

มูลค่าตามบัญชีตอ่ หุน้ (บาทต่อหุน้ )

1.61

2.05

1.89

เงินปั นผลต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )

0.08

0.87

0.16

%

0.48

1.46

0.54

อัตราการเติบโตของรายได้จากการขาย

%

7.61

21.16

-13.47

อัตรากาไรขัน้ ต้น

%

29.45

37.91

35.47

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน

%

6.87

20.74

12.55

อัตรากาไรสุทธิ

%

6.23

19.31

12.21

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

8.17

25.49

12.67

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

%

10.75

34.31

15.99

อัตราหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

%

0.32

0.37

0.17

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

หุ้นหรือข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสำมัญ

อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล

อัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
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ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
บริษัทประกอบธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิต จัดหา และจาหน่ายผลิตภัณฑ์ปรุ งรสอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุ ง อาหาร
สาเร็จรู ปพร้อมบริโภค อาหารกึ่งสาเร็จรู ป อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท เครื่องดื่ม
รสผลไม้และนา้ ผักผลไม้ พืชผักและผลไม้แช่แข็ง ผักและผลไม้ที่ถนอมสภาพแล้ว รวมถึงสิง่ ปรุงแต่งอาหารจากพืชและผักเพือ่
การส่งออกเป็ นหลัก ในลักษณะของการขายขาดให้กบั กลุม่ ลูกค้าที่ซือ้ สินค้าจากบริษัทโดยตรง ซึ่งได้แก่ ผูน้ าเข้าและผูจ้ ดั
จาหน่ายในประเทศต่างๆ นอกจากนี ้ บริษัทยังได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากผักและผลไม้ รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหาร
สาเร็จรูปพร้อมรับประทานต่างๆ เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดทางด้านรสชาติให้แก่
ผูบ้ ริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ครอบคลุม และมีคณ
ุ ภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับสากลภายใต้ตราสินค้า EXOTIC
FOOD THAI PRIDE FLYING GOOSE และ COCO LOTO เป็ นต้น

ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัท
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรสและน้ำจิม้ ต่ำงๆ นับเป็ นกลุม่ ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท โดยบริษัทมีการจาหน่ายสินค้าใน
กลุม่ นี ้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 79.43 และร้อยละ 80.50 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัทในปี 2561 และปี 2562
ตามลาดับ ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ซอสปรุ งรสและนา้ จิม้ นี ้ นอกจากจะใช้รบั ประทานร่วมกับอาหารที่ทาเสร็จ เพื่อให้อาหาร
มีรสชาติดียิ่งขึน้ แล้ว ยังสามารถดัดแปลงใช้เป็ นเครือ่ งปรุง รสในการประกอบอาหารเพื่อให้ได้รสชาติตามที่ตอ้ งการ หรือ
เพิ่มรสชาติของอาหารได้อีกด้วย เช่น ใส่ในแซนวิช ทาบนขนมปั ง คลุกเคล้ากับ ผักและผลไม้ เป็ นต้น โดยผลิตภัณฑ์ใน
กลุม่ ซอสปรุงรสและนา้ จิม้ นี ้ มีการบรรจุในขวดแก้ว ขวดพลาสติกชนิด PET และซอง POUCH โดยบริษัทเป็ นผูผ้ ลิตไทย
รายแรกๆ ที่นาขวดพลาสติกมาบรรจุซอสเพื่อส่งออก ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกแก่ผบู้ ริโภค เพียงแค่บิด บีบ แล้วเทซอส
ลงบนอาหารที่ตอ้ งการ สินค้าหลักในกลุ่มผลิตภัณฑ์นี ้ ได้แก่ นา้ จิ ม้ ไก่ ซอสพริก นา้ จิ ม้ สะเต๊ะ นา้ จิ ม้ บ๊วย นา้ จิม้ สุกี ้
นา้ สลัด ซอสถั่วเหลือง ซอสเปรีย้ วหวาน และซอสรสผลไม้ต่างๆ บริษัทเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายภายใต้ตราสินค้าของ
บริษัทเองเป็ นส่วนใหญ่ ซึง่ ได้แก่ EXOTIC FOOD THAI PRIDE และ FLYING GOOSE

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสและนา้ํ จิม้ ต่างๆ
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรุ งแกงและเครื่องประกอบอำหำร ได้แก่ กะทิ พริกแกง เครื่องปรุ งแกงต่างๆ เช่น เครื่องปรุง
แกงแดง เครื่องปรุ งแกงเขียว และเครื่องปรุ งสาเร็จรู ปต่างๆ เช่น เครื่องปรุ งต้มยาไทยและนา้ มะขามเปี ยก เป็ นต้น
ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ นีใ้ ช้ในขัน้ ตอนการทาอาหาร โดยเหมาะสาหรับกลุม่ ผูบ้ ริโภคที่ตอ้ งการประกอบอาหาร แต่ไม่ตอ้ งการ
เตรียมเครือ่ งประกอบอาหารต่างๆ ด้วยตนเองซึง่ มีความยุง่ ยากและเสียเวลา ผูบ้ ริโภคสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงแกง
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ของบริษั ท เป็ น วัต ถุดิ บในการประกอบอาหารได้เลย เพื่ อ ลดขั้น ตอนการท าอาหารและควบคุมรสชาติ ของอาหาร
ให้เป็ นไปตามสูตรมาตรฐานได้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุ งแกงและเครื่องประกอบอาหารคิดเป็ น
สัดส่วนร้อยละ 11.02 และร้อยละ 10.04 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัทในปี 2561 และ ปี 2562 ตามลาดับ สินค้า
ในกลุม่ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงแกงและเครื่องประกอบอาหารนี ้ บริษัทมีทงั้ การผลิตด้วยตนเองและจัดหาจากผูผ้ ลิตรายอื่น
โดยสินค้าในกลุม่ เครือ่ งแกงที่บริษัทผลิตนัน้ จะจาหน่ายภายใต้ตราสินค้า EXOTIC FOOD THAI PRIDE และ FLYING
GOOSE

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครือ่ งปรุงแกงและเครือ่ งประกอบอาหาร
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจำกผักและผลไม้ ได้แก่ นา้ มะพร้าวและนา้ มะพร้าวผสมเนือ้ ภายใต้ตราสินค้า COCO
LOTO ของบริษัท ส่วนนา้ โกจิเบอรี่ นา้ มะพร้าว นา้ ว่านหางจระเข้ และนา้ ผลไม้ต่างๆ ภายใต้ตราสินค้า EXOTIC FOOD
และ THAI PRIDE ของบริษัท โดยสินค้าในกลุ่มนีบ้ ริษัทจะเป็ นผูด้ าเนินการผลิตเองเป็ นหลัก และมีการรับผลิต ภายใต้
ตราสินค้าของลูกค้าด้วย ทัง้ นี ้ บริษัทมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจากผักและผลไม้คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 1.48
และร้อยละ 0.72 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัทในปี 2561 และปี 2562 ตามลาดับ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ จากผักและผลไม้
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรสำเร็จรู ปพร้อมรับประทำน ได้แก่ แกงบรรจุกระป๋ องพร้อมรับประทาน เช่น ต้มยา แกงแดง
แกงเขียวหวาน แกงกะหรี่ แกงมัสมั่น และอาหารปรุงสาเร็จพร้อมรับประทานต่างๆ เช่น ข้าวแกงเขียวหวาน และก๋วยเตี๋ยว
ผัดไทย เป็ นต้น สินค้าในกลุม่ นีน้ บั เป็ นการต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้ครบวงจรของการรับประทาน
อาหารของผูบ้ ริโภคให้ครบถ้วนยิ่งขึน้ โดยอาศัยความรู ค้ วามชานาญของบริษัทในด้านเครื่องประกอบอาหารและ
เครื่องปรุ งรสนามาพัฒนาจนเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรู ปพร้อมรับประทาน ซึ่งเหมาะสาหรับผูบ้ ริโภค ที่ตอ้ งการ
รับประทานอาหารรสชาติดีแบบเดียวกันกับที่ใช้ผลิตภัณฑ์ปรุงรสของบริษัท แต่มีเวลาประกอบอาหารจากัด ทัง้ นี ้ บริษัทมี
การจาหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรู ปพร้อมรับประทานคิดเป็ น สัดส่วนร้อยละ 1.58 และร้อยละ 1.15 ของรายได้จาก

การขายรวมของบริษัทในปี 2561 และปี 2562 ตามลาดับ สาหรับผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรู ปพร้อมรับประทานนี ้ บริษัท
เป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายเองทัง้ หมดภายใต้ตราสินค้า EXOTIC FOOD

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารสาํ เร็จรูปพร้อมรับประทาน
5. กลุ่มผลิตภัณฑ์อำหำรกึ่งสำเร็จรู ปและอำหำรสำเร็จรู ปอื่นๆ ได้แก่ สินค้าในนา้ มันและนา้ เกลือ ผักและผลไม้
กระป๋ อง ผลิตภัณฑ์จากข้าว ของแห้งและของดองต่างๆ เป็ นต้น สาหรับสินค้าในกลุ่มนีบ้ ริษัทมีการจัดหาทัง้ จากการ
ซือ้ มาขายไปและการผลิตเอง บริษัทมีการจาหน่ายผลิตภัณฑ์กึ่งสาเร็จรูปและอาหารสาเร็จรูปอื่นๆ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ
6.15 และร้อยละ 6.73 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัทในปี 2561 และปี 2562 ตามลาดับ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสาํ เร็จรู ป

กำรได้รับอนุญำตให้ประกอบธุรกิจหรือกำรส่งเสริมกำรลงทุน
1. สิทธิประโยชน์ที่ได้รบั
บริษั ท ได้ร ับ การส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สาหรับ โรงงานแห่งที่ 2 ที่ นิ ค มอุต สาหกรรม
อมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง ในกิจการผลิตเครือ่ งดื่มจากพืชผักผลไม้บรรจุภาชนะผนึก สิง่ ปรุงแต่งอาหาร และอาหารพร้อม
รับประทาน ประเภท 1.11 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารหรือสิ่งปรุ งแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทนั สมัย (ยกเว้นการ
ผลิต น า้ ดื่ ม และไอศกรีม ) ตามบั ต รส่ง เสริม การลงทุน เลขที่ 59-1167-0-00-3-0 ลงวัน ที่ 13 กัน ยายน 2559 และ
ในกิ จการผลิตสิ่งปรุ งแต่งอาหาร ประเภท 1.17 กิ จการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจื อปนอาหาร (Food
Additive) หรือสิ่งปรุ งแต่งอาหาร (Food Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ตามบัตรส่ งเสริมการลงทุนเลขที่
62-0502-1-00-1-0 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ซึง่ สิทธิและประโยชน์ที่สาคัญ มีดงั นี ้
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สิทธิประโยชน์

บัตรส่งเสริมกำรลงทุน บัตรส่งเสริมกำรลงทุน
เลขที่ 59-1167-0-00-3-0 เลขที่ 62-0502-1-00-1-0

1. ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คล
1.1. ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิที่
สาหรับผลิตภัณฑ์
สาหรับสิง่ ปรุงแต่งอาหาร
ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั ส่งเสริมรวมกันไม่ เครือ่ งดื่มจากพืชผักผลไม้ เป็ นเวลา 6 ปี ตัง้ แต่
เกินร้อยละ 100 ของเงินลงทุน ไม่รวมค่าที่ดินและทุน บรรจุภาชนะผนึกและ
10 มีนาคม 2562 ถึง
หมุนเวียน
สิง่ ปรุงแต่งอาหาร
9 มีนาคม 2568
เป็ นเวลา 8 ปี ตัง้ แต่
11 ธันวาคม 2559 ถึง
10 ธันวาคม 2567
1.2. ได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คลสาหรับกาไรสุทธิที่ สาหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
พร้อมรับประทาน
ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั ส่งเสริม
เป็ นเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่
เริม่ มีรายได้
รายได้ที่ตอ้ งนามาคานวณกาไรสุทธิ ที่ได้จากการประกอบ
กิจการให้รวมถึงรายได้จากการจาหน่ายผลพลอยได้ ได้แก่
เศษหรือของเสียจากกระบวนการผลิต
2. ได้ร ับ ยกเว้น อากรขาเข้า สาหรับ เครื่อ งจัก รตามที่ ค ณะ ภายใน 13 มีนาคม 2562
กรรมการส่งเสริมการลงทุนพิจารณาอนุมตั ิ

ภายใน
15 พฤศจิกายน 2564

3. ได้รบั ยกเว้นไม่ตอ้ งนาเงิ นปั นผลจากกิ จการที่ได้รบั การ
ส่ ง เสริ ม การลงทุ น ไปรวมค านวณเพื่ อ เสี ย ภาษี เ งิ น ได้
ตลอดระยะเวลาที่บริษัทได้รบั ยกเว้นภาษี เงินได้นิติบคุ คล

เป็ นเวลา 8 ปี ตัง้ แต่
11 ธันวาคม 2559 ถึง
10 ธันวาคม 2567

เป็ นเวลา 6 ปี ตัง้ แต่
10 มีนาคม 2562 ถึง
9 มีนาคม 2568

4. ได้รบั ลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบุคคลสาหรับกาไรสุทธิ ที่ ได้
จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัต ราปกติ โดยมี
กาหนด 5 ปี นับจากวันที่พน้ กาหนดระยะเวลา 8 ปี ที่ได้รบั
การยกเว้นภาษี เงินได้

เป็ นเวลา 5 ปี ตัง้ แต่
11 ธันวาคม 2567 ถึง
10 ธันวาคม 2572

-

5. ได้ร ับ อนุญ าตให้หัก ค่า ขนส่ง ค่ า ไฟฟ้ า และค่ า ประปา
2 เท่าของค่าใช้จ่ายดังกล่าว

เป็ นเวลา 10 ปี ตัง้ แต่
11 ธันวาคม 2559 ถึง
10 ธันวาคม 2569

-

6. ได้รบั อนุญาตให้หักเงิ นลงทุนในการติดตัง้ หรือก่อสร้า ง
สิง่ อานวยความสะดวกร้อยละ 25 ของเงินลงทุนนอกเหนือ
ไปจากการหักค่าเสือ่ มราคาตามปกติ

ได้รบั

-

ภำวะกำรตลำดและกำรแข่งขัน
ภำวะอุตสำหกรรมและกำรแข่งขันในปี 2562
สินค้าหลักของบริษัทซึ่งได้แก่ ผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรส นา้ จิม้ และเครื่องแกงสาเร็จรู ปต่างๆ นับเป็ นสินค้าในกลุม่
“สิ่งปรุ งรสอาหาร” ซึ่งเป็ นสินค้าในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรตามการจัดกลุ่มประเภทสินค้าเพื่อการส่งออกของ
กระทรวงพาณิชย์ โดยมูลค่าการส่งออกของสินค้าในกลุม่ สิง่ ปรุงรสอาหารเติบโตจาก 23,723 ล้านบาท ในปี 2561
เป็ น
24,440 ล้านบาท ในปี 2562 คิดเป็ นการเติบโตร้อยละ 3.02 ทัง้ นี ้ ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ ซอส (ประกอบด้วยซอสพริก ซอสถั่ว
เหลือง และซอสมะเขือเทศ) มีมลู ค่าการส่งออกเพิ่มขึน้ จาก 4,081 ล้านบาท ในปี 2561 เป็ น 4,280 ล้านบาท
ในปี
2562 หรือคิดเป็ นร้อยละ 11.95 จากปี 2561 ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องแกงสาเร็จรู ปมีมลู ค่าการส่งออกลดลงจาก
2,333 ล้านบาท ในปี 2561 เป็ น 2,159 ล้านบาท ในปี 2562 หรือลดลงคิดเป็ นร้อยละ 7.43
แนวโน้มอุตสำหกรรมในปี 2562
ตลาดส่งออกหลักของสิง่ ปรุงรสอาหาร 5 อันดับแรกของไทย คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปนุ่ ออสเตรเลีย ฟิ ลปิ ปิ นส์ และ
มาเลเซีย โดยปั จจัยหลักที่ทาให้อุตสาหกรรมการส่งออกสิ่งปรุ งรสอาหารของประเทศไทยมีการเติบโตนัน้ มาจากกระแส
ความนิยมบริโภคอาหารไทยในกลุ่มชาวต่างชาติ อันเนื่องมาจากความโดดเด่นในด้านรสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์และการใช้
วัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของอาหารไทย ปริมาณวัตถุดิบมีเพียงพอและมีคณ
ุ ภาพดี มีทกั ษะความชานาญของผูผ้ ลิต
มีเทคโนโลยีที่ทนั สมัย และราคาแข่งขันได้ ประกอบกับการที่อุตสาหกรรมนีเ้ ป็ นอุตสาหกรรมที่ได้รบั การส่งเสริมจากทาง
ภาครัฐ โดยได้มีการจัดทาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งชาติ 20 ปี ภายใต้วิสยั ทัศน์ "ประชารัฐร่วมใจประเทศไทยเป็ น
ครัวของโลก" โดยมีเป้าหมายในการเป็ นประเทศผูส้ ่งออกสินค้าอาหารติดอันดับ TOP 5 ในปี พ.ศ. 2579 โดยการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปรับตัวและการแข่งขันของผูป้ ระกอบการอาหารไทย การจัดระบบการพัฒนาปั จจัยเอือ้ ต่อการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารไทยเป็ นครัวของโลก และการพัฒนาตลาดอุตสาหกรรมอาหารอนาคต และช่องทางการค้า
ในเวทีสากลเพื่อให้ผปู้ ระกอบการมีโอกาสเพิ่มช่องทางการตลาดทัง้ ในและต่างประเทศ ตลอดจนมีการเชื่อมโยงวัตถุดิบด้วย
ห่วงโซ่อาหารโลก (Global Connect) ผ่านกิจกรรมรู ปแบบต่างๆ ได้แก่ (1) World Food Expo (2) Window of Thai Food
(3) National and Regional Food Festival และ (4) Virtual market เพื่อสร้างช่องทางในการเข้าถึงสินค้าในระบบดิจิทลั
และสร้างการรับรูถ้ ึง Positioning ของอาหารไทยบนเวทีโลก
การแข่งขันจากผูป้ ระกอบการในประเทศ
ผูบ้ ริหารของบริษัทประเมินว่า ผูป้ ระกอบการในประเทศส่วนใหญ่มกั มีการผลิตสินค้าที่ไม่หลากหลาย โดยมักเน้น
ที่การผลิตสินค้าประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะและเป็ นการผลิตสินค้าแบบมุ่งเน้นรสชาติดงั้ เดิมของเครื่องปรุ งรสไทย
ในขณะที่สินค้าของบริษัทนัน้ มุ่งเน้นที่การสร้างความหลากหลายทัง้ ในด้านของรสชาติและประเภทของผลิตภัณฑ์ และ
มุ่งเน้นการพัฒนารสชาติที่เหมาะกับชาวต่างชาติ ดังนัน้ จึงนับได้ว่าไม่มีผปู้ ระกอบการไทยรายใดที่มีการประกอบธุรกิจใน
ลักษณะเดียวกับบริษัทโดยตรง
การแข่งขันจากผูป้ ระกอบการในต่างประเทศ
คูแ่ ข่งที่สาคัญของบริษัทในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสและเครือ่ งประกอบอาหารจากต่างประเทศ ได้แก่
ผูป้ ระกอบการจากประเทศสหรัฐอเมริกา เวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ และมาเลเซีย โดยเฉพาะผูป้ ระกอบการ
จากประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตซอสพริกและนา้ จิม้ ไก่รายใหญ่ภายใต้ตราสินค้า “Huy Fong” และผูป้ ระกอบการ
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จากประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งผลิตสินค้าในกลุ่มซอสและนา้ จิม้ ภายใต้ตราสินค้า “CHOLIMEX”
“AMOY” “DIAMOND” และ “LEE KUM KEE” นัน้ นับเป็ นคู่แข่งที่สาคัญของบริษัท อย่างไรก็ ดี บริษัทได้ใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดโดยเน้นจุดเด่นของการเป็ นผูผ้ ลิตจากประเทศไทยซึง่ เป็ นต้นกาเนิดของ “ซอสพริกศรีราชา” ประกอบกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อนาเสนอรสชาติใหม่ๆ ที่หลากหลายและตอบสนองผูบ้ ริโภคได้ในทุกระดับ ด้วยจุดเด่นของ
“One Stop Brand” ส่งผลให้บริษัทเชื่อมั่นว่า จะยังคงสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันกับคูแ่ ข่งสาคัญจากประเทศ
สหรัฐอเมริกาดังกล่าวไว้ได้ ในส่วนของคูแ่ ข่งจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึง่ มีขอ้ ได้เปรียบในด้านต้นทุนการผลิตนัน้
ผูบ้ ริหารของบริษัทประเมินว่า บริษัทยังคงมีขอ้ ได้เปรียบในด้านคุณภาพและความสม่าเสมอของมาตรฐานในการผลิตซึง่ เป็ น
ประเด็นสาคัญในกลุม่ ประเทศลูกค้าหลักของบริษัท

ปั จจัยควำมเสี่ยง
ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
บริษัทมีรายได้จากการส่งออกในปี 2561 และ 2562 เท่ากับ 1,142.40 ล้านบาท และ 986.99 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 99.77 และ 99.62 ของรายได้จากการขายของบริษัทตามลาดับ โดยในการกาหนดราคาสินค้ากับลู กค้านัน้
บริษัทมีการกาหนดราคาสินค้าเป็ นสกุลเงินยูโร สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเงินบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ
6.20 20.36 และ 73.44 ของรายได้จากการขายของบริษัทในปี 2562 ตามลาดับ สาหรับการสั่งซือ้ วัตถุดิบนัน้ บริษัทมีการ
จ่ายชาระด้วยสกุลเงินบาทเป็ นหลัก และมีการนาเข้าบางส่วนซึ่งบริษัทมีการจ่ายชาระเป็ นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็ นหลัก
ดังนัน้ บริษัทจึงมีความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นซึง่ เกิดจากการขายสินค้าเป็ นสกุลเงินต่างประเทศ โดยใน
กรณีที่อตั ราแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศมีค วามผันผวนมาก จะส่งผลให้บริษัทได้รบั ผลกระทบ
ต่ อ รายได้แ ละอัต ราก าไรของบริ ษั ท เมื่ อ คิ ด เป็ น สกุ ล เงิ น บาทหากบริ ษั ท ไม่ ส ามารถปรับ ราคาขายสิ น ค้า ได้ต ามการ
เปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินต่างประเทศ นอกจากนี ้ การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ยัง
ส่งผลให้เกิดกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ทาการบันทึกบัญชีซือ้ หรือขายสินค้า
และวันที่ทาการรับหรือจ่ายชาระมีความแตกต่างกัน
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ผูบ้ ริหารของบริษัทจึงได้มีการ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินสถานการณ์และแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนสกุล
เงินต่างๆ ในการกาหนดราคาขายสินค้า เพื่อให้ราคาขายสินค้าสะท้อนกับอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลา และมีการลด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ย นด้วยการเปิ ดบัญชี เงิ นฝากสกุลเงิ นต่างประเทศ (Foreign Currency
Deposit Account: FCD) นอกจากนี ้ บริษัทได้มีการเจรจากับคู่คา้ บางรายเพื่อขอกาหนดราคาขายสินค้าเป็ นสกุลเงินบาท
โดยในปี 2562 บริษัทมีสดั ส่วนการขายสินค้าในสกุลเงินบาทกว่าร้อยละ 73.44 ของรายได้จากการขายสินค้าของบริษัท
สาหรับการขายสินค้าในส่วนของสกุลเงินต่างประเทศที่ยงั คงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
นัน้ บริษัทมีนโยบายในการลดความเสี่ยงโดยการทาสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) โดย
เมื่ออัตราแลกเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 5 จากอัตราแลกเปลี่ยนที่กาหนดไว้ ผูบ้ ริหารจะพิจารณา
ทาสัญญาซือ้ เงินตราต่างประเทศล่วงหน้าในสัดส่วนร้อยละ 50 ของมูลค่าคาสั่งซือ้ จากลูกค้า และในกรณีที่อตั ราแลกเปลี่ยน
มี ก ารเปลี่ย นแปลงไปเกิ น กว่า ร้อ ยละ 5 จากอัต ราแลกเปลี่ย นที่ ก าหนดไว้ ผู้บ ริห ารจะพิ จ ารณาท าสัญ ญาซื อ้ เงิ นตรา
ต่างประเทศล่วงหน้าในสัดส่วนร้อยละ 100 ของมูลค่าคาสั่งซือ้ จากลูกค้าในช่วงเวลานัน้ ๆ ซึ่งขึน้ กับดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร
และเป็ นไปตามนโยบายที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะมีการสอบทานความเพียงพอของนโยบายการป้องกัน
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัททุกสิน้ ปี ทัง้ นี ้ บริษัทไม่มีนโยบายในการเก็ งกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจาก
นโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว ทาให้บริษัทมีกาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนสุทธิ 0.92 ล้านบาท
ในปี 2562 แม้วา่ ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง

ควำมเสี่ยงจำกกำรจัดหำวัตถุดบิ
วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตสินค้าของบริษัท ได้แก่ สินค้าในภาคเกษตรกรรมซึ่งปริมาณผลผลิตขึน้ อยู่กบั สภาพ
ภูมิอากาศและฤดูกาล ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ซึ่งบริษัทได้ทาการลดความ
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เสี่ยงดังกล่า วโดยการประมาณการปริมาณวัตถุดิบที่จะต้องใช้ล่วงหน้าในระยะเวลา 1 ปี และพิจารณาจัดทาสัญญาการ
จัดหาวัตถุดิบกับผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จาหน่ายวัตถุดิบหลักของบริษัทอันได้แก่ พริก และนา้ ตาล ซึ่งมีมลู ค่าการซือ้ ในปี 2562 เป็ น
สัดส่วนเท่ากับประมาณร้อยละ 48.72 ของมูลค่าการซือ้ วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของบริษัท หรือเท่ากับร้อยละ 26.12 ของ
มูลค่าการซือ้ วัตถุดิบและสินค้ารวมของบริษัท
บริษัทมีการทาสัญญากับผูจ้ ดั หาวัตถุดิบหลัก และการกระจายการสั่งซือ้ วัตถุดิบจากผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ
หลายราย ทัง้ ที่เป็ นผูป้ ระกอบการรายใหญ่และรายย่อย เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั หาวัตถุดิบ
รายใดรายหนึง่ อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายการสั่งซือ้ กับผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั หาวัตถุดิบรายเดิมที่ยงั คงสามารถจัดหาวัตถุดิบที่ได้
คุณภาพตามมาตรฐานที่บริษัทกาหนดอย่างสม่าเสมอเพื่อเป็ นการสร้างพันธมิ ตรทางการค้า และมีการวางแผนการจัดซือ้
ร่วมกันระหว่างผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั หาวัตถุดิบกับบริษัท เพื่อให้ม่นั ใจว่าผูผ้ ลิตและผูจ้ ดั หาวัตถุดิบจะสามารถดาเนินการส่งมอบ
วัตถุดิบได้ตรงตามต้องการ

ควำมเสี่ยงจำกกำรผันผวนของรำคำวัตถุดบิ หลัก
นา้ ตาลทรายและพริกนับเป็ นวัตถุดิบหลักที่สาคัญของบริษัทในการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงอาหารซึง่ เป็ นสินค้า
หลักของบริษัท โดยราคาของพริกนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ปริมาณผลผลิตในแต่ละช่วงฤดูกาล รวมถึงอุปสงค์และอุปทานภายในตลาด
ส่วนนา้ ตาลทรายนัน้ ราคาจาหน่ายนา้ ตาลปั จจุบนั ปรับจากนโยบายการอุดหนุนราคาโดยภาครัฐ เป็ นการลอยตัวตามราคา
ตลาดโลก ตามคาสั่งที่ 1/2561 ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เรื่องการแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและนา้ ตาล บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาของพริกในแต่ละช่วงฤดูกาลและ
นา้ ตาลอ้างอิงราคาตลาดโลก ซึ่งอาจส่ง ผลกระทบที่มีนยั สาคัญต่อรายได้และอัตรากาไรของบริษัท หากบริษัทไม่สามารถ
ปรับราคาขายสินค้าได้ตามการปรับตัวขึน้ ของราคาวัตถุดิบดังกล่าว
เพื่อเป็ นการลดผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าว ในปี 2561 บริษัททาสัญญาซือ้ ขายนา้ ตาลระยะยาวถึง ปี
2563 ในราคาและเงื่อนไขทางการค้า ที่สามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนีบ้ ริษัทมีแผนการลดความ
เสี่ยงจากภาวะการขาดแคลนพริกในบางช่วงฤดูกาล โดยการเพิ่มสายการผลิตพริก ดอง เพื่อนามาใช้เป็ นวัตถุดิบหลักในการ
ผลิต อีกทัง้ ยังสามารถควบคุมคุณภาพพริกให้คงที่ในกระบวนการผลิต นอกจากนีบ้ ริษัทยัง ทาการวิจยั และพัฒนาด้านการลด
ต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบดังกล่าวในอนาคต

ควำมเสี่ยงจำกมำตรกำรและอุปสรรคทำงกำรค้ำจำกประเทศผู้นำเข้ำ
เนื่องจากกลุม่ ลูกค้าหลักของบริษัท ได้แก่ กลุม่ ประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็ นกลุม่ ประเทศที่มีระเบียบ
มาตรฐานที่สงู ไม่ว่าจะทัง้ ทางด้านสาธารณสุข คุณภาพ ความปลอดภัย กฎหมาย และสิ่งแวดล้อม ดังนัน้ บริษัทจึงมีความ
เสี่ยงที่จะถูกกีดกันทางการค้าจากมาตรการและอุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Measures and Non-Tariff
Barriers: NTMs) ของประเทศผูน้ าเข้าดังกล่าว โดยเฉพาะที่เกี่ ยวข้องกับสุขอนามัยและความปลอดภัยของสินค้า เช่น
กฎเกณฑ์เกี่ยวกับสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ (Allergens) ยาฆ่าแมลง (Pesticide) การปนเปื ้อน (Contaminant) และมาตรฐาน
ฉลากสินค้า (Labeling standard) เป็ นต้น
บริษัทมีการศึกษาข้อมูลและติดตามการบังคับใช้กฎระเบียบและมาตรการทางการค้าของประเทศต่างๆ ทัง้ จากการ
ติดตามข่าวสารและการติดต่อหน่วยงานราชการ รวมถึงการรวบรวมข้อมูลที่ได้รบั จากผูป้ ระกอบการซึ่งเป็ นคู่คา้ ของบริษัท
โดยบริษัทได้มีการกาหนดผูร้ บั ผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน เพื่อท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลและแจ้งต่อ

ส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในบริษัท ส่งผลให้บริษัทมีกระบวนการติดตามข้อมูลได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอต่อการพัฒนา
คุณภาพสินค้าเพื่อให้สอดคล้องต่อการบังคับใช้กฎระเบียบหรือมาตรการต่างๆ โดยปั จจุบนั บริษัทได้รบั การรับรองคุณภาพ
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) และสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration
Thailand) ซึ่งเป็ นการรับรองถึงคุณภาพ ความปลอดภัย และมาตรฐานการผลิตสินค้าของบริษัทในระดับสากล นอกจากนี ้
บริษัทยังได้กระจายความเสี่ยงโดยการสร้างฐานลูกค้าในหลายๆ ประเทศ เพื่อเป็ นการลดความเสี่ยงจากการบังคับใช้
กฎระเบียบหรือมาตรการทางการค้าในประเทศใดประเทศหนึง่

ควำมเสี่ยงจำกกำรพึง่ พิงลูกค้ำรำยใหญ่หรือน้อยรำย
บริษัทมีการจาหน่ายสู่ผูบ้ ริโภคชาวต่างชาติโดยผ่านทางผูน้ าเข้าและผูจ้ ัดจาหน่ายต่างชาติในประเทศต่างๆ
ซึง่ นาเข้าสินค้าเพื่อจาหน่ายทัง้ ส่งและปลีกให้แก่หา้ งสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าต่างๆ รวมถึงการจาหน่ายสินค้า
ผ่านทางเว็บไซต์ของตนให้แก่ผบู้ ริโภคโดยตรง บริษัทมีลกู ค้ารายใหญ่ 3 ราย ซึง่ เป็ นผูน้ าเข้าและผูจ้ ดั จาหน่ายสินค้ารายใหญ่
ในทวี ป ยุโรป โดยบริษั ท มี ก ารจ าหน่า ยสิน ค้า ให้แ ก่ ลูก ค้า รายใหญ่ ทั้ง 3 รายนี ค้ ิ ด เป็ น สัด ส่ว นประมาณร้อ ยละ 57.91
ในปี 2561 และร้อยละ 51.56 ในปี 2562 ดังนัน้ บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเป็ นผูจ้ ดั จาหน่ายใน
ทวีปยุโรปดังกล่าว
อย่า งไรก็ ดี ลูก ค้า รายใหญ่ ข องบริษั ท เป็ น ลูก ค้า ประจ าที่ มี ก ารติ ด ต่อ ซื อ้ ขายมาเป็ น ระยะเวลานาน และมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการรักษาคุณภาพมาตรฐานของสินค้าและการให้บริการของบริษัท ส่งผล
ให้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะยังคงได้รบั ความไว้วางใจจากลูกค้าประจาของบริษัทอย่างต่อเนื่องต่อไป นอกจากนี ้ บริษัทมีนโยบายใน
การลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่ โดยการไปออกงานแสดงสินค้าในประเทศต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาลูกค้า
รายใหม่ ซึง่ นอกจากจะเป็ นการกระจายฐานลูกค้าของบริษัทแล้ว ยังเป็ นการสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มเติมในการที่จะพัฒนา
สินค้าใหม่อีกด้วย

ควำมเสี่ยงจำกกำรพึง่ พิงกำรจำหน่ำยสินค้ำไปยังประเทศในทวีปยุโรป
บริษัทมีความเสี่ยงจากการจาหน่ายสินค้าให้แก่ประเทศใดประเทศหนึ่งในสัดส่วนที่สงู ในปี 2561 และปี 2562
บริษัทมีการจาหน่ายสินค้าไปยังทวีปยุโรปเป็ นหลัก คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้อยละ 84.35 และร้อยละ 80.84 ของรายได้จาก
การขายตามลาดับ ซึ่งในกรณีที่ประเทศคู่คา้ หลักประสบปั ญหาหรือมีนโยบายลดความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ
กับประเทศไทยลง ก็อาจส่งผลให้บริษัทไม่สามารถส่งออกสินค้าไปยังประเทศดังกล่าวได้ตามปกติ เพื่อลดความเสีย่ งจากการ
จาหน่ายสินค้าไปยังประเทศใดประเทศหนึ่งหรือทวีปใดทวีปหนึ่งมากจนเกินไป บริษัทได้ขยายฐานลูกค้าไปยังกลุม่ ประเทศ
อื่นๆ ด้วยเช่นกัน อาทิ ประเทศในกลุม่ ทวีปเอเชียตะวันออก และทวีปออสเตรเลียและโอเซียเนีย เป็ นต้น
อย่างไรก็ดี เนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็ นสินค้าในกลุม่ อาหารซึง่ นับเป็ นปั จจัย 4 ที่มีความจาเป็ นในชีวิตประจาวัน
อีกทัง้ ยังมีความหลากหลายและครอบคลุมได้ทกุ ความต้องการด้านอาหารของลูกค้า จึงส่งผลให้สินค้าของบริษัทอยูใ่ นกลุม่
สินค้าที่ผบู้ ริโภคมีความต้องการซือ้ ได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้วา่ ประเทศคูค่ า้ จะประสบปั ญหาภาวะเศรษฐกิจก็ตาม สาหรับความ
เสี่ยงจากนโยบายการค้าระหว่างประเทศนัน้ ที่ผ่านมากลุ่มประเทศในทวีปยุโรปมีการกีดกันทางการค้าจากมาตรการและ
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อุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี (Non-Tariff Measures and Non-Tariff Barriers: NTMs) ซึง่ บริษัทก็ได้จดั ให้มีการติดตาม
ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สอดคล้องต่อการบังคับใช้กฎระเบียบหรือมาตรการต่างๆ อยูแ่ ล้ว

ควำมเสี่ยงจำกกำรมีผู้ถอื หุ้นรำยใหญ่ทมี่ ีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรบริหำรงำน
กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ คือ ครอบครัวจันทรัช จะถือหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 62.20 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
แล้วทัง้ หมดของบริษัท (ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็ นวันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุน้ ที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563) และครอบครัวจันทรัช ยังเป็ นผูบ้ ริหารและกรรมการผูม้ ีอานาจลงนามของบริษัทด้วย จึงทาให้กลุม่ ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่
ดังกล่าวเป็ นผูม้ ีอานาจในการบริหารจัดการและควบคุมคะแนนเสียงในการลงมติที่สาคัญได้บางเรือ่ ง เช่น การแต่งตัง้ กรรมการ
หรือการขอมติในเรือ่ งอื่นที่ตอ้ งใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ยกเว้นในเรือ่ งที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกาหนดให้
ต้องได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของจานวนหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง เช่น การเพิ่มทุน และการลดทุน เป็ นต้น ดังนัน้ ผูถ้ ือหุน้
รายอื่นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงอาจจะไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบหรือถ่วงดุลการบริหารของ
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ได้
อย่างไรก็ตาม ด้วยโครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรวม 4 ชุด
ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่ละ
คณะมีการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่อย่างชัดเจน ทาให้ระบบการทางานของบริษัทมีความเป็ นมาตรฐาน และสามารถ
ตรวจสอบได้โดยง่าย อีกทัง้ โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทยังประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็ นจานวน 6 ท่าน จากจานวน
กรรมการรวมทัง้ หมด 10 ท่าน และมีคณะกรรมการตรวจสอบที่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งแต่ละท่านเป็ นผูท้ ี่มี
ความรู ค้ วามสามารถ ทาให้สามารถสอบทานการทางานของบริษัทให้มีความโปร่งใสได้ดียิ่งขึน้ ตลอดจนสามารถถ่วงดุล
อานาจในการนาเสนอเรื่องต่างๆ ที่จะพิจารณาเข้าสูก่ ารประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนัน้ แล้ว บริษัทมีระเบียบ
ปฏิบตั ิกรณีที่มีการทารายการที่เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมในกิจการรวมทัง้ บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่มีอานาจอนุมตั ิในการทารายการนัน้ ๆ ทาให้สามารถลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะ
เกิดขึน้ ได้อีกด้วย

ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ
ทรัพย์สินถำวรหลักที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทรัพย์สนิ ถาวรหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
รำยกำร
1. ที่ดิน ซึง่ ตัง้ อยูท่ ี่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
- โฉนดเลขที่ 18436 18440 18441
พืน้ ที่ 12 ไร่ 3 งาน 2.8 ตารางวา
2. อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
- ที่ตงั้ อาคารโรงงานแห่งที่ 1 :
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
เขตอุตสาหกรรมส่งออก แปลงหมายเลข
1E-7 ที่ดินเนือ้ ที่ 6 ไร่ 3 งาน 61.93 ตารางวา
- ที่ตงั้ คลังเก็บวัตถุดิบและดองพริก จ.สุโขทัย
- ที่ตงั้ คลังเก็บวัตถุดิบและดองพริก จ.พิษณุโลก
- ที่ตงั้ สานังงานสาขา จ.กรุงเทพฯ
- อาคารสานักงานและโรงงานแห่งที่ 1 รวม 2 อาคาร
- อาคารโรงงานแห่งที่ 2

ลักษณะ มูลค่ำสุทธิ
กรรมสิทธิ์ (ล้ำนบำท)

เจ้าของ

ภำระผูกพัน

35.82 ที่ดินถูกจดจานองเพื่อคา้ ประกันวงเงิน
กูย้ ืมกับสถาบันการเงิน

เช่า

- สัญญาเช่าอายุ 30 ปี

เช่า
เช่า
เช่า

- สัญญาเช่าอายุ 2 ปี
- สัญญาเช่าอายุ 2 ปี 6 เดือน
- สัญญาเช่าอายุ 3 ปี

เจ้าของ
เจ้าของ

- ส่วนปรับปรุงอาคาร คลังเก็บวัตถุดิบและดองพริก
จ.สุโขทัย
- ส่วนปรับปรุงอาคาร สานักงานสาขา จ.กรุงเทพฯ
3. เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
- โรงงานแห่งที่ 1
- โรงงานแห่งที่ 2
- คลังเก็บวัตถุดิบและดองพริก จ.สุโขทัย
4. เครือ่ งใช้สานักงาน

เจ้าของ

5. ยานพาหนะ

เจ้าของ

6. สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
รวม

เจ้าของ

เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ
เจ้าของ

10.17 อาคารโรงงานทัง้ 2 แห่ง จานวน 164.93
154.93 ล้านบาท ถูกจดจานองเพื่อคา้ ประกัน
วงเงินกูย้ ืมกับสถาบันการเงิน
0.86 - ไม่มี –
1.41 - ไม่มี 26.37
229.52
7.78
7.62

เครือ่ งจักรโรงงานแห่งที่ 2 จานวน 9.12
ล้านบาท ถูกจดจานองเพื่อคา้ ประกัน
วงเงินกูย้ ืมกับสถาบันการเงิน
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าซือ้
จานวน 0.13 ล้านบาท
24.68 ภายใต้สญ
ั ญาเช่าซือ้
จานวน 14.90 ล้านบาท
18.62 - ไม่มี 517.78
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บริษัทมีการทาประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (แบบระบุภยั ) และประกันธุรกิจหยุดชะงัก เพื่อคุม้ ครองทรัพย์สนิ
ของบริษัท ได้แก่ สิง่ ปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) รวมตัวอาคารอื่นๆ เช่น ระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศ เป็ นต้น เฟอร์นิเจอร์
สต๊อกสินค้า เครือ่ งจักรและอุปกรณ์สว่ นควบต่างๆ สาหรับโรงงานแห่งที่ 1 โดยมีทนุ ประกันภัย 341.78 ล้านบาท และสาหรับ
โรงงานแห่งที่ 2 มีทนุ ประกันภัย 530.00 ล้านบาท รวมเป็ นทุนประกันภัยทัง้ สิน้ 871.78 ล้านบาท ระยะเวลาเอาประกันภัย
1 ปี เริ่มวันที่ 22 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2563 และเริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ตามลาดับ
นอกจากนี ้ บริษัทยังมีการทาประกันเพิ่มเติมสาหรับโรงงานแห่งที่ 2 เพื่อประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมนา้ มันเชื อ้ เพลิง ซึ่ง มีทุนประกัน 1.5 ล้านบาท ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี เริ่มวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่
6 ธันวาคม 2563 และมีการทาประกันอัคคีภยั สาหรับโกดังเก็บสินค้า ซึง่ มีทนุ ประกัน 20.00 ล้านบาท ระยะเวลาเอาประกันภัย
3 ปี เริม่ วันที่ 5 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 5 กันยายน 2564

สัญญำทีส่ ำคัญ
สัญญำเช่ำทีด่ นิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสญ
ั ญาเช่าที่ดินทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ ดังนี ้
คู่สัญญำ
ระยะเวลำ
การนิคม
30 ปี
ทรัพย์สินที่เช่ำ
อุตสาหกรรม
(15 มีนาคม 2543
แห่งประเทศไทย
14 มีนาคม 2573)

รำยละเอียด
: ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมส่งออกแหลมฉบัง แปลงหมายเลข
1E-7 เนื อ้ ที่ ป ระมาณ 6 ไร่ 3 งาน 61.93 ตารางวา ต าบล
ทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อก่อสร้างอาคาร
โรงงานและประกอบกิ จการอุตสาหกรรมผลิต ผลิตภัณฑ์
ปรุ งรสอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุ ง อาหารสาเร็จรู ป
พร้อมบริโภค อาหารกึ่งส าเร็จรู ป อาหารในภาชนะบรรจุที่
ปิ ดสนิท เครือ่ งดื่มรสผลไม้และนา้ ผักผลไม้ พืชผักและผลไม้
แช่แข็ง ผักและผลไม้ที่ถนอมสภาพแล้ว รวมถึงสิ่งปรุ งแต่ง
อาหารจากพืชและผัก
อัตรำค่ำเช่ำ : อั ต ราค่ า เช่ า ปี แรกระหว่ า งวั น ที่ 15 มี น าคม 2543 ถึ ง
14 มีนาคม 2544 เท่ากับ 165,000 บาท/ปี /ไร่ หรือคิดเป็ น
1.14 ล้านบาท/ปี โดยผูใ้ ห้เช่าปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าเช่าได้ทกุ ๆ ระยะสิบปี ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของอัตรา
ค่าเช่าในขณะนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อัตราค่าเช่า
เท่ากับ 181,500 บาท/ปี /ไร่ หรือคิดเป็ น 1.25 ล้านบาท/ปี
กำรต่อสัญญำ : ในปี สดุ ท้ายก่อนสัญญานีจ้ ะสิน้ สุดไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน หาก
ผูเ้ ช่าประสงค์จะเช่าที่ดินต่อไปอีก 20 ปี ผูเ้ ช่าต้องแจ้งความ
ประสงค์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ผใู้ ห้เช่าทราบ และผูใ้ ห้เช่า
จะพิจารณาให้เช่าต่อไปตามอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่ผใู้ ห้เช่า
ได้ประกาศกาหนด
เงือ่ นไขอื่น : ในกรณีที่หยุดดาเนินงาน ผูเ้ ช่าต้องแจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบเป็ น
หนัง สือ ภายใน 3 เดื อ นนับ แต่วัน หยุดด าเนิ นงาน แต่ก าร
หยุดดาเนินงานเพื่อโอนกิจการหรือโอนสิทธิ ครอบครองใน
ที่ดินที่เช่า ต้องแจ้งให้ผเู้ ช่าทราบล่วงหน้าเป็ นหนังสือไม่นอ้ ย
กว่า 30 วันก่อนวันโอน



สัญญำเช่ำทีด่ นิ พร้อมสิ่งปลูกสร้ำงสำหรับคลังเก็บวัตถุดิบและดองพริก จังหวัดพิษณุโลก
คู่สัญญำ

บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่
เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ระยะเวลำ
2 ปี 6 เดือน
ทรัพย์สินที่เช่ำ
(2 ธันวาคม 2562
–
2 กรกฎาคม 2565) อัตรำค่ำเช่ำ
กำรต่อสัญญำ

รำยละเอียด
: สิ่งปลูกสร้างประเภทโกดัง 2 หลัง พร้อมพืน้ ที่รวม
15 ไร่ ตัง้ อยู่ที่ ตาบลทับยายเชียง อาเภอพรหม
พิราม จังหวัดพิษณุโลก
: อัตราคงที่ตลอดสัญญาเช่า
: ก่ อ นครบก าหนดสัญ ญา ผู้เ ช่ า สามารถแจ้ง
ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน เพื่อพิจารณาเงื่อนไข
ในสัญญาใหม่อีกครัง้
เงือ่ นไขอื่นที่สำคัญ : ไม่มี

เครือ่ งหมำยกำรค้ำ
บริษัทได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยเครือ่ งหมายการค้าที่สาคัญต่อการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทและเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริษัทมีดงั นี ้
เครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียนในประเทศ
เครื่องหมำยกำรค้ำ

ประเภทสินค้ำทีส่ ำคัญ

วันที่หมดอำยุ

ซอสปรุงรส เครือ่ งแกงสาเร็จรูป นา้ ผลไม้สาเร็จรูป ผลไม้กระป๋ อง

2571

ผักกระป๋ อง กะทิสาเร็จรูป
นา้ ผลไม้สาเร็จรูป ผลไม้กระป๋ อง ผักกระป๋ อง
กะทิสาเร็จรูป

2563

ซอสปรุงรส เครือ่ งแกงสาเร็จรูป นา้ ผลไม้สาเร็จรูป ผลไม้กระป๋ อง

2563

ผักกระป๋ อง กะทิสาเร็จรูป
ซอสปรุงรส เครือ่ งแกงสาเร็จรูป นา้ ผลไม้สาเร็จรูป ผลไม้กระป๋ อง

2571

ผักกระป๋ อง กะทิสาเร็จรูป
นา้ ผลไม้สาเร็จรูป และนา้ ผลไม้แช่แข็ง

2565

ซอสปรุงรส เครือ่ งแกงสาเร็จรูป นา้ ผลไม้สาเร็จรูป ผลไม้กระป๋ อง

2572

ผักกระป๋ อง กะทิสาเร็จรูป
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เครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ
เครื่องหมำยกำรค้ำ

ประเภทสินค้ำทีส่ ำคัญ

วันที่หมดอำยุ

ซอสปรุงรส เครือ่ งแกงสาเร็จรูป นา้ ผลไม้สาเร็จรูป
ผลไม้กระป๋ อง ผักกระป๋ อง

2562 - 2575

ซอสปรุงรส เครือ่ งแกงสาเร็จรูป นา้ ผลไม้สาเร็จรูป
ผลไม้กระป๋ อง ผักกระป๋ อง

2569 - 2572

ซอสปรุงรส เครือ่ งแกงสาเร็จรูป นา้ ผลไม้สาเร็จรูป
ผลไม้กระป๋ อง ผักกระป๋ อง

2564 - 2571

ซอสปรุงรส เครือ่ งแกงสาเร็จรูป นา้ ผลไม้สาเร็จรูป
ผลไม้กระป๋ อง ผักกระป๋ อง

2563

นา้ โกจิเบอรี่

2566 - 2569

นา้ มะพร้าว

2566 - 2569

นา้ ว่านหางจระเข้

2566 - 2569

ข้อพิพำททำงกฎหมำย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทอย่างมีนยั สาคัญ และบริษัทไม่มีขอ้ พิพาททางกฎหมายที่คดีอาจมีผลกระทบด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทที่มจี านวน
สูงกว่าร้อยละ 5 ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

โครงสร้ำงเงินทุน
ณ วั น ที่ 13 มี น าคม 2563 บริ ษั ท มี ทุ น จดทะเบี ย นเท่ า กั บ 212,540,000 บาท และทุ น ช าระแล้ว เท่ า กั บ
212,382,188.50 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจานวน 424,764,377 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 0.50 บาท หุน้ สามัญทัง้ จานวน
ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
รำยชื่อและสัดส่วนกำรถือหุน้ ของผู้ถอื หุน้ รำยใหญ่ ณ วันที่ 13 มีนำคม 2563 มีดังนี้
รำยชื่อผู้ถอื หุ้น

จำนวนหุ้น

ร้อยละ

1. นางสร้อยเพชร จันทรัช

98,068,432

23.09

2. นางสาววาสนา จันทรัช

60,800,557

14.31

3. นายจิตติพร จันทรัช

37,617,600

8.86

4. นายวัฒนา จันทรัช

35,026,258

8.25

5. นายคเชนทร์ เบญจกุล

31,043,614

7.31

6. UBS AG SINGAPORE BRANCH

10,000,000

2.35

7. นางสาวศิรวิ รรณ ตัง้ เจริญชัยชนะ

9,016,600

2.12

8. นางสาวณัฐวิภา เบญจกุล

7,284,700

1.71

9. นายนุชา สีบญ
ุ เรือง

6,589,200

1.55

10. นายอภิรเมธ อุตรวณิช

5,000,000

1.18

กลุ่มผูถ้ ือหุน้ ครอบครัวจันทรัชรวมถือหุน้ ร้อยละ 62.20 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษัท ซึ่ง
โดยพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกาหนดนโยบายการจัดการ และการดาเนินงานของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ

กำรออกหลักทรัพย์อื่น
- ไม่มี –
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นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษี
เงินได้นิติบคุ คล เงินสารองตามกฎหมาย และเงินสารองต่างๆ ทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจกาหนดให้การจ่ายเงินปั นผล
มีอตั ราน้อยกว่าอัตราที่กาหนดข้างต้นได้ โดยขึน้ อยู่กบั ความจาเป็ นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงาน การขยาย
ธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารงานของบริษัท
ทั้ง นี ้ มติ ข องคณะกรรมการบริษั ท ที่ อ นุมัติ ใ ห้จ่ า ยเงิ น ปั น ผลจะต้อ งถูก น าเสนอเพื่ อ ขออนุมัติ จ ากที่ ป ระชุ ม
ผูถ้ ือหุน้ เว้นแต่เป็ นการจ่ายปั นผลระหว่างกาลซึง่ คณะกรรมการบริษัทมีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้และจะ
ดาเนินการรายงานให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รับทราบในการประชุมต่อไป

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปั นผลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2560 ถึง 2562
รำยละเอียดกำรจ่ำยเงินปั นผล
กาไรสุทธิ (ล้านบาท)
จานวนหุน้ (ล้านหุน้ )
เงินปั นผลจ่าย (บาท/หุน้ )
รวมเงินปั นผลที่จ่าย (ล้านบาท)
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกาไรสุทธิ (%)

ปี 2560
59.03
352.23
0.08
28.18
47.74

ปี 2561
221.90
371.931)
0.87
323.58
145.82

ปี 2562
121.99
424.76
0.155
65.84
53.97

หมำยเหตุ : 1) จานวนหุน้ ถัวเฉลี่ย

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ น
เงิ นปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 21.24 ล้านบาท และกาหนดจ่าย
เงินปั นผลในวันที่ 20 เมษยน 2563 โดยคณะกรรมการจะรายงานให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2563
รับทราบต่อไป นอกจากนี ้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกาไรเป็ นเงินปั นผลระหว่างกาลในอัตราหุน้ ละ 0.105 บาท เป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้
44.60 ล้านบาท เงินปั นผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผถู้ ือหุน้ ในวันที่ 9 กันยายน 2562

โครงสร้ำงกำรจัดกำร

โครงสร้ำงคณะกรรมกำร
โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการ 4 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษัทประกอบด้วย
ผู้ท รงคุณ วุฒิที่ มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่ง พระราชบัญญัติบ ริษัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศ
ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกากับตลาดทุน สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทุกประการ โดยโครงสร้างการจัดการของบริษัทประกอบด้วยคณะกรรมการต่างๆ ดังต่อไปนี ้
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1. คณะกรรมกำรบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 10 ท่าน ประกอบด้วย
รำยชื่อ
1. นายบรรพต หงษ์ทอง
2. นายวัฒนา จันทรัช
3. นางสร้อยเพชร จันทรัช
4. นายจิตติพร จันทรัช
5. นางสาววาสนา จันทรัช
6. นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
7. นายสุดใจ นิโลดม
8. นายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร
9. นายประกิจ ประจนปั จจนึก
10. นายศราวุธ เมนะเศวต

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ/กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ/รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการอิสระ
กรรมการ/กรรมการอิสระ

โดยมีนางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภกั ดี เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันบริษัท
นายจิ ตติพร จันทรัช นางสาววาสนา จันทรัช นายวัฒนา จันทรัช นางสร้อยเพชร จันทรัช กรรมการสองใน
สีค่ นนีล้ งลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
วำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
ในการประชุมสามัญประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการจะต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระอย่างน้อยจานวนหนึง่ ในสาม
โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระด้วยเหตุนี ้ อาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่อีก
ได้โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ขอบเขต อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจ หน้า ที่ และความรับ ผิ ดชอบในการจัดการบริษัท ให้เป็ น ไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยสรุ ปอานาจ หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดงั นี ้
1. มีอานาจหน้าที่ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็ นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
2. กาหนดวิสยั ทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และนโยบายของบริษัท
3. ให้ความเห็นชอบกลยุทธ์ นโยบายที่สาคัญ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ทัง้ ทางด้านการดาเนินธุรกิจ การ
บริหารทรัพย์สิน การเงิน การระดมทุน การลงทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัท รวมทัง้ ติดตาม
ดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามแผนงานที่กาหนดให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. พิจารณากลั่นกรองรายการที่ตอ้ งนาเสนอให้ผถู้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิในการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยมีวาระ
หลักในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ดังนี ้
• พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริษัท
• พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงิน
• พิจารณาจัดสรรเงินกาไรบริษัท
• เสนอรายชื่อกรรมการใหม่แทนกรรมการเดิมที่ตอ้ งออกตามวาระ
• เสนอรายชื่อผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
• พิจารณารายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในส่วนที่ตอ้ งขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้
• เรือ่ งอื่นๆ
5. จัดให้มีรายงานข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางการเงินของบริษัท เพื่อรายงานต่อผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสีย
หรือผูล้ งทุนทั่วไปอย่างถูกต้องทันการณ์และเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
6. รับทราบรายงานการตรวจสอบที่สาคัญของคณะกรรมการตรวจสอบหรือหน่วยงานกากับและตรวจสอบ
ภายใน รวมทัง้ ผูส้ อบบัญชี และที่ปรึกษาฝ่ ายต่างๆ ของบริษัท และมีหน้าที่กาหนดแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไขกรณีที่พบข้อบกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญ
7. กาหนดให้มีระเบียบปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนและเหมาะสม จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส และ
มีประสิทธิภาพ
8. สอบทานความเพี ย งพอและความเหมาะสมของระบบควบคุม ภายในและการบริห ารความเสี่ย ง
ของบริษัท
9. จัดให้มีกระบวนการสร้างผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทขึน้ มาทดแทนอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan)
10. ส่งเสริมให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจและปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
นโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน นโยบายต่อต้านการ
คอร์รปั ชั่น และแนวปฏิบตั ิตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท
11. พิจารณาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทัง้
กากับดูแลให้บริษัทมีกระบวนการที่มีประสิทธิผลในการประเมินผลงานของผูบ้ ริหารระดับสูง
12. แต่งตัง้ กรรมการตรวจสอบ และให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
13. พิจารณากาหนดโครงสร้างการบริหารงาน มีอานาจในการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหาร กรรมการ
ผูจ้ ัดการ และคณะอนุกรรมการอื่ นตามความเหมาะสม รวมถึงการกาหนดขอบเขตอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ที่แต่งตัง้ เพื่อช่วยเหลือและ
สนับ สนุน การปฏิ บัติ ห น้า ที่ ข องคณะกรรมการบริษั ท การมอบอ านาจตามขอบเขตอ านาจหน้า ที่
ที่กาหนดนัน้ ต้องไม่มีลกั ษณะเป็ นการมอบอานาจที่ทาให้คณะกรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ และ
คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมตั ิรายการที่อาจมีสว่ นได้เสียหรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทากับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นไป
ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมตั ิไว้แล้ว
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14. พิจารณากาหนดและแก้ไขเปลีย่ นแปลงชื่อกรรมการซึง่ มีอานาจผูกพันบริษัทได้
15. แต่ ง ตั้ง กรรมการคนหนึ่ ง คนใดหรื อ หลายคนหรื อ บุ ค คลอื่ น กระท าการอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง แทน
คณะกรรมการบริษัท ทัง้ นี ้ การมอบอานาจดังกล่าวผูไ้ ด้รบั มอบอานาจนัน้ ต้องไม่มีอานาจอนุมตั ิรายการ
ที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่
กาหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีสว่ นได้เสียหรือมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดที่ทากับบริษัทหรือบริษัทย่อย
เว้น แต่เ รื่อ งต่อ ไปนี ้ จะกระท าได้ต่อ เมื่ อ ได้ร ับ อนุมัติ จากที่ ป ระชุมผู้ถื อ หุ้น ก่ อ น ทั้ง นี ้ ก าหนดให้ร ายการ
ที่กรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทหรือบริษัท
ย่อย ให้กรรมการซึง่ มีสว่ นได้เสียในเรื่องนัน้ ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรือ่ งนัน้
• เรือ่ งที่กฎหมายกาหนดให้ตอ้ งได้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
• การทารายการที่กรรมการมีสว่ นได้เสียและอยูใ่ นข่ายที่กฎหมายหรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ระบุ
ให้ตอ้ งได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
• ในกรณี ดังต่อไปนี ้ จะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนน
- การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
- การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ
- การมอบหมายให้บุค คลอื่ น เข้า จัด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกับ บุค คลอื่ น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
- การออกหุน้ ใหม่เพื่อชาระแก่เจ้าหนีข้ องบริษัทตามโครงการแปลงหนีเ้ ป็ นทุน
- การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการลดจานวนหุน้ หรือลดมูลค่าหุน้
- การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบหรือเลิกบริษัท
- เรือ่ งอื่นใดตามที่กฎหมายกาหนด
เรื่องใดที่กรรมการมีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษัทหรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมี
ส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั กล่าวไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนัน้ นอกจากนี ้ คณะกรรมการ
ยังมีขอบเขตหน้าที่ในการกากับดูแลให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับธุรกิจของบริษัท

2. คณะกรรมกำรบริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารมีจานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
รำยชื่อ
1. นายวัฒนา จันทรัช
2. นางสร้อยเพชร จันทรัช

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร

3.
4.
5.
6.
7.

กรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริหารและรองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นายจิตติพร จันทรัช
นางสาววาสนา จันทรัช
นางสาวเกษร มาศเมฆ
นางสาววาสนา สร้อยพลาย
นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภกั ดี

โดยมีนางสาววาสนา สร้อยพลาย เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
วำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริหำร
กรรมการบริหารที่เป็ นกรรมการบริษัท มีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี โดยครบรอบออกตามวาระการ
ดารงตาแหน่งของกรรมการบริษัท และเมื่อครบกาหนดตามวาระ อาจได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทอีกก็ ได้
โดยกรรมการบริหารที่เป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทมีวาระการดารงตาแหน่งเท่าที่ดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริหารของบริษัทเว้นแต่
คณะกรรมการบริษัทจะมีมติเป็ นอย่างอื่น
ขอบเขต อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริหารมีอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัท กาหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงานและอานาจก าร
บริหารต่างๆ ของบริษัท หลักเกณฑ์ในการดาเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จ นโยบายการกากับดูแลกิจการ
จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่นของบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทพิจารณาและ
อนุมตั ิและ/หรือให้ความเห็นชอบ รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่คณะกรรมการ
กาหนด โดยสรุปอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญได้ดงั นี ้
1. มีอานาจตัดสินใจในเรื่องการดาเนินงานที่สาคัญของบริษัท โดยกาหนดขอบเขต ประเภท หรือขนาดของ
กิจการ วัตถุประสงค์ แนวทางและนโยบายของบริษัทภายในขอบเขตอานาจที่ได้รบั มอบหมาย รวมถึงการ
กากับดูแลการดาเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้าและต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษัท
2. พิจารณาเรื่องการลงทุนขยายงานรวมถึงการซือ้ ขายสินทรัพย์ถาวรของบริษัทเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
บริษัท
3. มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของกิจการต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ กิจการ
4. พิจารณาเรือ่ งการระดมทุนของบริษัทเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

35
5. คณะกรรมการบริหารจะแต่งตัง้ คณะทางานและ/หรือบุคคลใดๆ เพื่อทาหน้าที่กลั่นกรองงานที่นาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารหรือเพื่อให้ดาเนินงานใดๆ อันเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริหาร หรือเพื่อให้ดาเนินการใดๆ แทนตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริหารภายในขอบเขตแห่ง
อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารก็ได้
6. อนุมตั ิการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของกิจการ
7. ดาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโดยทั่วไปของกิจการ
8. พิจารณาอนุมตั ิแผนการปฏิบตั ิงานของแต่ละฝ่ ายงานของบริษัท และพิจารณาอนุมตั ิคาขอจากฝ่ ายงาน
ต่างๆ ของบริษัทที่เกินอานาจสั่งการของฝ่ ายงานนัน้ ทัง้ นี ้ ให้เป็ นไปตามระเบียบอานาจอนุมตั ิของบริษัท หรือ
ตามงบประมาณที่ได้รบั การอนุมตั ิแล้ว
9. มีอานาจอนุมตั ิการดาเนินงานเพื่อธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าอันเป็ นปกติธุระของบริษัท
ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท และอนุมตั ิการทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอื่นในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท
และอนุมตั ิการทาธุรกรรมทางการเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท หากเกินจานวนที่สามารถอนุมตั ิได้ให้นาเสนอเพื่อขอ
อนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
10. ดาเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
การมอบหมายอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร ผูไ้ ด้รบั มอบอานาจต้องไม่มี
อานาจอนุมตั ิรายการที่บคุ คลดังกล่าวหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (“บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง” ให้มีความหมายตามที่
กาหนดไว้ในประกาศของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมตั ิรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นลักษณะการดาเนินธุรกรรมการค้าปกติท่วั ไปของบริษัท
ทีเ่ ป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมตั ิไว้
3. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
รำยชื่อ

ตำแหน่ง

1. นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์ 1)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายสุดใจ นิโลดม

กรรมการตรวจสอบ

3. นายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร 1)
4. นายประกิจ ประจนปั จจนึก

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

5. นายศราวุธ เมนะเศวต

กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางสาววาสนา สร้อยพลาย เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
หมำยเหตุ : 1) กรรมการตรวจสอบผูม้ ีความรูแ้ ละประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

วำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดารงตาแหน่งเป็ นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทของตน
กรรมการตรวจสอบอาจได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้ามาดารงตาแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม
โดยไม่เป็ นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ โดยให้กรรมการตรวจสอบที่พน้ ตาแหน่งตามวาระอยู่รกั ษาการในตาแหน่งเพื่อ ปฏิบตั ิ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ กรรมการมาแทนตาแหน่ง เว้นแต่กรณีที่ครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการแล้ว แต่ไม่ได้
รับเลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีก กรณีที่ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราว
ออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบเพื่อให้กรรมการตรวจสอบ
มีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนด โดยบุคคลที่เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตาแหน่งได้เพียงวาระ
ที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
ขอบเขต อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. สอบทานให้บ ริ ษั ท มี ร ายงานทางการเงิ น อย่า งถูก ต้อ งและเพี ย งพอตามมาตรฐานการบัญ ชี โดย
ประสานงานกับผูส้ อบบัญชีและผูบ้ ริหารที่รบั ผิดชอบในการจัดทารายงานทางการเงินทัง้ รายไตรมาสและ
ประจาปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะผูส้ อบบัญชีให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด
ที่เห็นว่าจาเป็ นและเป็ นเรือ่ งสาคัญในระหว่างการตรวจสอบบัญชีของบริษัทได้
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal
Audit) ที่มีความเหมาะสมและมีประสิทธิ ผล โดยสอบทานร่วมกับผูส้ อบบัญชี และผูต้ รวจสอบภายใน
นอกจากนี ้ พิจารณาความเป็ นอิสระของสานักตรวจสอบภายในและ/หรือผูต้ รวจสอบภายในซึ่งเป็ น
บุคคลภายนอก ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลิกจ้าง ผูบ้ ริหารสูงสุดของ
สานักตรวจสอบภายในและ/หรือผูต้ รวจสอบภายในซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานนโยบายและมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชั่น เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทได้ปฎิบตั ิตามกฎหมายและ
จริยธรรมที่กาหนดไว้
5. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตัง้ บุคคลซึง่ มีความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท รวมถึง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีโดยคานึงถึงความน่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร
และปริ ม าณงานตรวจสอบของบริ ษั ท ผู้ส อบบัญ ชี นั้น รวมถึ ง ประสบการ ณ์ข องบุค ลากรที่ ไ ด้ร ับ
มอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท
6. จัดให้มีการประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชี ของบริษัทโดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ประกาศ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และคณะกรรมการกากับตลาดทุน เพื่อให้ม่นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สงู สุด
ต่อบริษัท
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8. พิจารณารายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งมีขนาดรายการที่ตอ้ งได้ รบั ความ
เห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบตามที่ ก าหนดในกฎหมาย ประกาศ ข้อ ก าหนดของตลาด
หลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน
9. อนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณารับทราบการรายงานผลการปฏิบตั ิงานของสานั ก
ตรวจสอบภายในและ/หรือผูต้ รวจสอบภายในซึง่ เป็ นบุคคลภายนอก
10. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมตั ิ
11. จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัท ซึ่งรายงาน
ดัง กล่า วต้อ งลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อ มูลอย่างน้อย
ดังต่อไปนี ้
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็ นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จานวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รบั จากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎบัตร
- รายงานอื่นที่เห็นว่าผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
ที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
12. รายงานผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
13. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ ามีรายการหรือการกระทาซึง่
อาจมี ผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควร รายการหรือการกระทาดังกล่าวได้แก่
- รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต หรือ มีสงิ่ ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบการควบคุมภายใน
- การฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
14. ดาเนินการตรวจสอบเรื่องที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชีของบริษัท ในกรณีที่ผสู้ อบบัญชีพบพฤติกรรมอัน
ควรสงสัยว่า กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลซึง่ รับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทได้กระทาความผิด
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์ และรายงานผลการตรวจสอบ
ในเบือ้ งต้นให้แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และผูส้ อบบัญชีทราบ
ภายในเวลา 30 วัน นับแต่วนั ที่ได้รบั แจ้งจากผูส้ อบบัญชี
15. ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบด้วย

16. ในการปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท
โดยตรงตามขอบเขตอานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย และคณะกรรมการบริษัท
ยังคงมีความรับผิดชอบในการดาเนินงานของบริษัทโดยตรงต่อบุคคลภายนอก ซึ่งหมายรวมถึง ผูถ้ ือหุน้
ผูม้ ีสว่ นได้เสีย และบุคคลภายนอก
ในการปฏิบตั ิงานตามขอบเขตอานาจหน้าที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีอานาจเรียก สั่งการให้ฝ่ายจัดการ
หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุมหรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและ
จาเป็ น นอกจากนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอปรึกษาจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกหรือผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพอื่นๆ หาก
เห็นว่ามีความจาเป็ นและเหมาะสม โดยบริษัทจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในเรือ่ งค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
4. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง มีจานวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
รำยชื่อ
ตำแหน่ง
1. นายศราวุธ เมนะเศวต1)
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. นางสาววาสนา จันทรัช
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. นางสาววาสนา สร้อยพลาย
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
4. นายปิ ยชนน์ ศันสนีย ์
5. นางสาวอรียร์ ตั น์ มหาวิจิตร
6. นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภกั ดี

กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

โดยมีนางสาววาสนา สร้อยพลาย เป็ นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
หมำยเหตุ : 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตัง้ นายศราวุธ เมนะเศวต
เข้าดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

วำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี นบั ตัง้ แต่วนั ที่ได้รบั แต่งตัง้ กรรมการบริหาร
ความเสีย่ งซึง่ ออกจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับมาดารงตาแหน่งใหม่ได้
ขอบเขต อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
1. กาหนด และทบทวน กรอบ นโยบาย และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทที่เหมาะสมกับการ
ดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับทิศทาง แผนกลยุทธ์ และนโยบาย
การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชั่นขององค์กรตามสภาวการณ์ที่เปลีย่ นแปลง
2. กาหนดโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับกระบวนการทางาน และโครงสร้างของ
องค์กร เพื่อสนับสนุนกระบวนการบริหารความเสี่ยงในการกากับดูแล ติดตามความก้าวหน้า และการ
ปฏิบตั ิตามแผนบริหารความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กากับดูแล ติดตาม และสอบทานผลของการบริหารความเสี่ยงที่สาคัญ ให้สอดคล้องกับการดาเนิน
ธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึน้ อย่างสม่าเสมอพร้อมทัง้ ให้คาแนะนา เพื่อให้ม่นั ใจว่าการ
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4.
5.

6.
7.
8.

บริหารจัดการความเสี่ยงดาเนินไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ และสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆ
ให้ความเสีย่ งอยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้
สนับสนุน ส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง และความสามารถของบุคลากรในทุก
ระดับทั่วทัง้ องค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมบริหารความเสีย่ ง
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงสาคัญขององค์กรต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ และ
ในกรณีที่มีเรื่องสาคัญซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนยั สาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาโดยเร็ว
พิ จ ารณาให้ความเห็ น ชอบแผนปฏิ บัติ การด้า นบริห ารความเสี่ยงของบริษัท และให้ผู้ที่ ร ับ ผิดชอบ
รายงานผลการดาเนินงาน หรือความก้าวหน้าในการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งทุกครัง้
แต่งตัง้ คณะทางานเพื่อสนับสนุน หรือเพิ่มประสิทธิ ภาพในการดาเนินงานบริหารความเสี่ยงได้ตาม
ความจาเป็ น และเหมาะสม
ปฏิบตั ิงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

กำรประชุมคณะกรรมกำร
ในปี 2562 บริษัทได้จดั ให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยแสดงจานวนครัง้ ที่
ประชุม และแสดงรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน สรุปได้ดงั ตารางต่อไปนี ้
รำยชื่อ

1. นายบรรพต หงษ์ทอง
2. นายวัฒนา จันทรัช
3. นางสร้อยเพชร จันทรัช
4. นายจิตติพร จันทรัช
5. นางสาววาสนา จันทรัช
6. นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
7. นายสุดใจ นิโลดม
8. นายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร
9. นายประกิจ ประจนปั จจนึก
10. นายศราวุธ เมนะเศวต

คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
บริษัท
บริหำร
ตรวจสอบ
บริหำรควำมเสี่ยง
จำนวนครั้งที่เข้ำ จำนวนครั้งที่เข้ำ จำนวนครั้งที่เข้ำ จำนวนครั้งที่เข้ำ
ประชุม/จำนวนครั้ง ประชุม/จำนวนครั้ง ประชุม/จำนวนครั้ง ประชุม/จำนวนครั้ง
กำรประชุ
กำรประชุ
กำรประชุ
กำร4/4 ม
- ม
- ม
3/4
2/2
4/4
2/2
3/4
2/2
3/4
2/2
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
3/31)

หมำยเหตุ : 1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติแต่งตัง้ นายศราวุธ เมนะเศวต เข้าดารงตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

กำรฝึ กอบรมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่องของคณะกรรมกำร
ในปี 2562 คณะกรรมการได้เข้าร่วมการอบรมและพัฒนาความรู ้ ดังนี ้
กรรมกำรที่เข้ำร่วม
นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์

ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม
Strategic Board Master
Class

นายศราวุธ เมนะเศวต

Advanced Audit Committee เพื่อให้กรรมการตรวจสอบได้เรียนรู บ้ ทบาทหน้าที่ ของ
Program
กรรมการตรวจสอบในการสอบทานและติ ดตามดูแ ล
ด้านต่างๆ ตามความคาดหวังของ ตลท. และ ก.ล.ต.

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ยกระดับ การท างานของกรรมการในฐานะผู้น า
เชิ ง กลยุ ท ธ์ ที่ จ ะต้อ งท าหน้า ที่ ผ ลัก ดัน วิ สัย ทัศ น์แ ละ
กลยุทธ์ขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

ผู้บริหำร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีคณะผูบ้ ริหาร จานวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รำยชื่อ
นายวัฒนา จันทรัช
นางสร้อยเพชร จันทรัช
นายจิตติพร จันทรัช
นางสาววาสนา จันทรัช
นางสาววาสนา สร้อยพลาย
นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภกั ดี
นางสาวเกษร มาศเมฆ
นางสาวธัญญาพร กิจรุง่ เรืองศรี

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริหาร / ผูจ้ ดั การสายงานทั่วไป
กรรมการบริหาร / ผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหาร / ผูจ้ ดั การสายงานโรงงาน
ผูจ้ ดั การสายงานการตลาดและขาย

ขอบเขต อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของกรรมกำรผู้จัดกำร
1. ควบคุมดูแลการดาเนินกิจการและ/หรือบริหารงานทั่วไปของบริษัท
2. ดาเนินการหรือปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้อนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษัท
3. มีอานาจอนุมตั ิทาธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบ และ/หรือ สินค้าอันเป็ นปกติธุระของบริษัท ตามงบประมาณใน
วงเงิ นไม่เกิ น 5 ล้านบาท และอนุมัติ การท าธุ รกรรมที่ เกี่ ยวข้องกับทรัพย์สิ นอื่ นตามงบประมาณในวงเงิ น
ไม่เกิน 5 ล้านบาท และอนุมตั ิการทาธุรกรรมทางการเงินตามงบประมาณไม่เกิน 10 ล้านบาท หากเกินจานวนที่
สามารถอนุมตั ิได้ ให้นาเสนอเพื่อขออนุมตั ิตอ่ ประธานกรรมการบริหารหรือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแล้วแต่
กรณี และมีอานาจอนุมตั ิทาธุรกรรมต่างๆ นอกงบประมาณในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท
4. มีอานาจออกคาสั่ง ระเบียบ ประกาศ บันทึก เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของ
บริษัท และเพื่อรักษาระเบียบวินยั การทางานภายในองค์กร

41
5. มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอกในกิ จการที่เกี่ยวข้องและเป็ น
ประโยชน์ตอ่ บริษัท
6. อนุมตั ิการแต่งตัง้ ที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จาเป็ นต่อการดาเนินงานของบริษัท
7. เป็ นผูร้ บั มอบอานาจของบริษัทในการบริหารกิจการของบริษัทให้เป็ นตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ
ข้อกาหนด คาสั่ง มติที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ และ/หรือ มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร
ทุกประการ
ทัง้ นี ้ การมอบอานาจให้แก่กรรมการผูจ้ ัดการ ตลอดจนการมอบอานาจแก่บุคคลอื่นที่กรรมการผูจ้ ัดการเห็นควร
จะไม่รวมถึงอานาจ และ/หรือ การมอบอานาจในการอนุมตั ิรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีสว่ นได้เสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด (ตามข้อบังคับของบริษัทและตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด) กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าว จะต้องเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถ้ ื อหุน้ เพื่อพิจารณาและอนุมตั ิรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัทหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด เว้นแต่เป็ นการอนุมตั ิรายการที่เป็ นลักษณะการดาเนินธุรกรรมการค้าปกติท่วั ไปของบริษัทที่
เป็ นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมตั ิไว้
เลขำนุกำรบริษัท
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้
นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภกั ดี ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ขอบเขต อำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท
1. ให้ค าแนะน าเบื อ้ งต้น แก่ ก รรมการในข้อ กฎหมาย ระเบี ย บ และข้อ บัง คับ ต่า งๆ ของบริษั ท รวมถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงในข้อกาหนดที่มีนยั สาคัญแก่กรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสามารถทางานได้อย่าง
ราบรื่นและมีขอ้ มูลในการประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผิดชอบ ความ
ระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สจุ ริต
2. จัดทาและจัดเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี ้
- ทะเบียนกรรมการ
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปี ของบริษัท
- หนังสือนัดประชุมผูถ้ ือหุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้
- รายงานการมีสว่ นได้เสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
3. ดูแลให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศในส่วนที่รบั ผิดชอบต่อหน่วยงานที่กากับดูแลบริษัท เพื่อให้
เป็ นไปตามระเบียบและข้อกาหนดของหน่วยงานราชการ
4. เก็ บ รัก ษารายงานการมีส่วนได้เสียที่ ร ายงานโดยกรรมการหรือ ผู้บ ริห ารและจัดส่ง สาเนารายงานการมี
ส่วนได้เสียให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรรมการตรวจสอบรับทราบภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่
บริษัทได้รบั รายงานนัน้
5. จัดให้มีระบบการเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้
6. ติดต่อและสือ่ สารกับผูถ้ ือหุน้ ทั่วไปให้ได้รบั ทราบสิทธิตา่ งๆ ของผูถ้ ือหุน้ และข่าวสารของบริษัท

รำยละเอียดเกีย่ วกับคณะกรรมกำรและผู้บริหำร
นำยบรรพต หงษ์ทอง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
72 ปี
ปริญญาโท M.A. (ECONOMIC DEVELOPMENT) NORTHEASTERN UNIVERSITY
ปริญญาตรี B.A. (ECONOMICS) NORTHEASTERN UNIVERSITY
กำรอบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP)
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท
0.24%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2561 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการและประธาน บมจ.ชุมพรอุตสาหกรรมนา้ มัน
กรรมการสรรหาและกาหนด
ปาล์ม
ค่าตอบแทน
ตำแหน่งในกิจกำรอืน่
2559 – ปั จจุบนั ที่ปรึกษา
บจก.พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์
2556 – ปั จจุบนั ที่ปรึกษา
บมจ.ยูนิคอร์ด
2556 – ปั จจุบนั ที่ปรึกษา
บมจ.เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย
2554 – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บมจ.ทิพยประกันชีวิต
ประสบกำรกำรณ์ทำงำน
2556 – 2558 กรรมการอิสระ / ที่ปรึกษาประธาน ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย)
เจ้าหน้าที่บริหาร
จากัด (มหาชน)
2553 – 2561 กรรมการอิสระ / กรรมการ
บมจ.แกรนด์ คาแนล แลนด์
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2552 – 2559 กรรมการ
บจ.เอเวอร์กรีน พลัส
2549 - 2551 สมาชิกสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ รัฐสภา
2546 - 2550 ปลัดกระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2542 – 2546 อธิบดี
กรมส่งเสริมการส่งออก
กระทรวงพาณิชย์
2541 – 2542 อธิบดี
กรมการประกันภัย
กระทรวงพาณิชย์
2538 – 2541 อธิบดี
กรมทรัพย์สนิ ทางปั ญญา
กระทรวงพาณิชย์
ตำแหน่ง
อำยุ
คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
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นำยกิตติศักดิ์ เบญจฤทธิ์
ตำแหน่งปั จจุบนั
อำยุ
คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสูตร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
70 ปี
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ University of Wisconsin, USA
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)
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท
ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2556 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ /
บมจ.ธนบุรี เมดิเคิล เซ็นเตอร์
กรรมการตรวจสอบ
2555 – ปั จจุบนั กรรมการ
บมจ.พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์
2552 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ /
บมจ.หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส
กรรมการตรวจสอบ
ตำแหน่งในกิจกำรอืน่
2541 – ปั จจุบนั กรรมการผูจ้ ดั การ
บจ.พรีเมียร์ โบรคเคอร์เรจ
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
2552 – 2556 กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ บล.สินเอเชีย
2552 - 2561 ที่ปรึกษา
ประธานกลุม่ บริษัทพรีเมียร์

นำยประกิจ ประจนปั จจนึก
ตำแหน่งปั จจุบนั
อำยุ
คุณวุฒกิ ำรศึกษำ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
73 ปี
ปริญญาโท รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
กำรอบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) / Financial Statements for Directors (FSD)
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท
0.08%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจกำรอืน่
ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
2547 - 2550
กรรมการ
บมจ.อสมท
2512 - 2550
เลขาธิการ
สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(ตาแหน่งสุดท้าย)

นำยธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร
ตำแหน่งปั จจุบนั
อำยุ
คุณวุฒกิ ำรศึกษำ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
59 ปี
ปริญญาโท การบริหารการเงิน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิดา้ )
ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมหลักสูตร
Director Certification Program (DCP)
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท
ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจกำรอืน่
ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
2548 - 2561 กรรมการ
บจ.ซีเอ็มเอ อินเตอร์เนชั่นแนล
2550 – 2552 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บจ.พรีเมียร์แคปปิ ตอล (2002)
2547 – 2549 ผูจ้ ดั การฝ่ ายการเงิน
บจ.พรีเมียร์แคปปิ ตอล (2002)
2545 – 2547 ผูจ้ ดั การทั่วไป
บจ.โกลเบิล ลิสซิ่ง
นำยสุดใจ นิโลดม
ตำแหน่งปั จจุบนั
อำยุ
คุณวุฒกิ ำรศึกษำ

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
58 ปี
เนติบณ
ั ฑิต สานักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กำรอบรมหลักสูตร
Director Certification Program (DCP) / Financial Statements for
Directors (FSD)
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท
ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจกำรอืน่
ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
2552 - 2561 ทนายความ
สานักงานส่วนตัว
2541 - 2552 ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ บจ.พรีเมียร์ แอลเอ็มเอส
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นำยศรำวุธ เมนะเศวต
ตำแหน่งปั จจุบนั
อำยุ
คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสูตร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
71 ปี
ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณ
ั ฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Director Accreditation Program (DAP) / Advanced Audit Committee
Program (AACP)
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท
ไม่มี
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจกำรอืน่
2559 - ปั จจุบนั ที่ปรึกษา
บจ.พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์
2557 - ปั จจุบนั กรรมการอิสระ / กรรมการ
บมจ.ทิพยประกันชีวิต
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
2551 – 2558 ประธานคณะกรรมการพิทกั ษ์ สานักงาน ก.พ.
ระบบคุณธรรม
2547 – 2551 เลขาธิการคณะกรรมการ
สานักงานคณะกรรมการปปช.

นำยวัฒนำ จันทรัช
ตำแหน่งปั จจุบนั
อำยุ
คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
กำรอบรมหลักสูตร
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
71 ปี
Bachelor of Commerce, University of New Castle, Australia
Director Accreditation Program (DAP)
8.25%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร สามีคณ
ุ สร้อยเพชร จันทรัช และ บิดาคุณจิตติพร กับคุณวาสนา จันทรัช
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจกำรอืน่
ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
2542 - 2556
ที่ปรึกษา
บจ.เอ็กโซติค ฟูด้

นำงสร้อยเพชร จันทรัช
ตำแหน่งปั จจุบนั
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
อำยุ
71 ปี
คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
Bachelor of Commerce, University of New Castle, Australia
กำรอบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) / Director Certification Program (DCP)
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท
23.09%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร ภรรยาคุณวัฒนา จันทรัช และ มารดาคุณจิตติพร กับคุณวาสนา จันทรัช
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจกำรอืน่
ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
2542 – 2556 ที่ปรึกษา
บจ.เอ็กโซติค ฟูด้

นำยจิตติพร จันทรัช
ตำแหน่งปั จจุบนั
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริหาร
อำยุ
45 ปี
คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
มัธยมศึกษาตอนปลาย International School Bangkok
กำรอบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP)
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท
8.86%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร - บุตรของนายวัฒนา จันทรัช และนางสร้อยเพชร จันทรัช
- พี่ชายของนางสาววาสนา จันทรัช
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจกำรอืน่
2555 - ปั จจุบนั กรรมการ
บจ.ลีฟวิ่งยังเกอร์
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
2542 - 2556 กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ
บจ.เอ็กโซติค ฟูด้

นำงสำววำสนำ จันทรัช
ตำแหน่งปั จจุบนั
อำยุ
คุณวุฒกิ ำรศึกษำ

กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง
40 ปี
ปริญญาโท MBA Entrepreneurship Management Babson College, USA
ปริญญาตรี BBA Marketing มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กำรอบรมหลักสูตร
Director Accreditation Program (DAP) / Financial Statements for Directors (FSD)
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท
16.67%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร - บุตรของนายวัฒนา จันทรัช และนางสร้อยเพชร จันทรัช
- น้องสาวของนายจิตติพร จันทรัช
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจกำรอืน่
ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
2542 - 2556 กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การ บจ.เอ็กโซติค ฟูด้
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นำงสำววำสนำ สร้อยพลำย
ตำแหน่งปั จจุบนั
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / ผูจ้ ดั การสายงานทั่วไป
อำยุ
40 ปี
คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท
0.00%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจกำรอืน่
ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
2545 - 2556 หัวหน้าแผนกควบคุมเอกสาร
บจ.เอ็กโซติค ฟูด้

นำงสำวเกษร มำศเมฆ
ตำแหน่งปั จจุบนั
อำยุ
คุณวุฒกิ ำรศึกษำ

กรรมการบริหาร / ผูจ้ ดั การสายงานโรงงาน
42 ปี
ปริญญาตรี อาหารและโภชนาการพัฒนาผลิตภัณฑ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท
0.00%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจกำรอืน่
ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
2545 - 2556 หัวหน้าแผนกปกครอง
บจ.เอ็กโซติค ฟูด้
2542 - 2545 เจ้าหน้าทีว่ ิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บมจ.สุรพล ฟูด้

นำงสำวธัญญำพร กิจรุ่งเรืองศรี
ตำแหน่งปั จจุบนั
อำยุ
คุณวุฒกิ ำรศึกษำ

ผูจ้ ดั การสายงานการตลาดและขาย
40 ปี
ปริญญาโท SUPPLY CHAIN MANAGEMENT, UNIVERSITY OF LA VERNE, USA
ปริญญาตรี GENERAL MANAGEMENT มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท
0.01%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจกำรอืน่
ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
2553 - 2556
Export Executive
บจ.เอ็กโซติค ฟูด้
2550 - 2552
Sales Executive
Unical Aviation

นำงสำวพิชญดำ ศศิวงศ์ภักดี
ตำแหน่งปั จจุบนั

กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง / ผูจ้ ดั การสายงานบัญชี
และการเงิน / เลขานุการบริษัท
อำยุ
39 ปี
คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ปริญญาโท การเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมหลักสูตร
Company Secretary Program (CSP) / Effective Minute Taking (EMT)
สัดส่วนกำรถือหุน้ ในบริษัท
0.03%
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงผู้บริหำร
ไม่มี
ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ตำแหน่งในกิจกำรอืน่
ไม่มี
ประสบกำรณ์กำรทำงำน
2548 - 2555 เจ้าหน้าที่บริหาร
สานักงาน ก.ล.ต.
2544 - 2548 ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชีอาวุโส
บจ.สานักงาน เอินส์ทแอนด์ ยัง
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กำรถือครองหุน้ ของกรรมกำรและผู้บริหำร
รำยชือ่
1. นายบรรพต หงษ์ทอง
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นายวัฒนา จันทรัช
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นางสร้อยเพชร จันทรัช
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
4. นายจิตติพร จันทรัช
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นางสาวาสนา จันทรัช
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
6. นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
7. นายสุดใจ นิโลดม
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
8. นายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
9. นายประกิจ ประจนปั จจนึก
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
10. นายศราวุธ เมนะเศวต

ตำแหน่ง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ / รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ / กรรมการบริหาร /
กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
11. นางสาววาสนา สร้อยพลาย
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
ผูจ้ ดั การสายงานทั่วไป
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
12. นางสาวเกษร มาศเมฆ
กรรมการบริหาร / ผูจ้ ดั การสายงานโรงงาน
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
13. นางสาวธัญญาพร กิจรุง่ เรืองศรี
ผูจ้ ดั การสายงานการตลาดและขาย
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
14. นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์ภกั ดี
กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง /
เลขานุการบริษัท / ผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน
คูส่ มรสและบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2561 31 ธันวำคม 2562
จำนวนหุน้
จำนวนหุน้
1,000,000
1,000,000
49,610,800
46,426,258
75,090,000
94,668,432
75,090,000
94,668,432
49,610,800
46,426,258
24,500,000
29,617,600
12,997,000
16,116,600
58,599,400
70,800,557
5,720,000
300,000
-

6,589,200
360,000
-

72

72

10,030
61,020
132,028

10,030
50,000
132,028

-

-

ค่ำตอบแทนทีเ่ ป็ นตัวเงิน
- ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสาหรับปี 2562 (บาท)
รำยชื่อ

กรรมกำร กรรมกำร ค่ำตอบแทน
บริษัท ตรวจสอบ
อื่น2)

ตำแหน่ง

1. นายบรรพต หงษ์ทอง

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

720,000

-

129,031

2. นายวัฒนา จันทรัช1)

รองประธานกรรมการ / ประธาน
กรรมการบริหาร
กรรมการ / รองประธาน
กรรมการบริ
หาร
กรรมการ
/ กรรมการผู
จ้ ดั การ

-

-

-

-

-

-

กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การ

-

-

-

240,000

360,000

109,031

7. นายสุดใจ นิโลดม
8. นายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

240,000
240,000

240,000
240,000

149,031
149,031

9. นายประกิจ ประจนปั จจนึก

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

240,000

240,000

149,031

10. นายศราวุธ เมนะเศวต

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

240,000

240,000

129,031

3. นางสร้อยเพชร จันทรัช1)
4. นายจิตติพร จันทรัช1)
5. นางสาววาสนา จันทรัช1)
6. นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์

หมำยเหตุ : 1) บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กบั กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหารและคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2) ค่าตอบแทนอื่น ได้แก่ โบนัสพิเศษ ค่าเบีย้ ประกันชีวิต และค่าเดินทาง

- ค่าตอบแทนรวมของกรรมการบริหารและผูบ้ ริหาร
ค่ำตอบแทน
เงินเดือน โบนัส ค่านายหน้า
ค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
ค่าประกันชีวิต ค่าประกันสังคม และค่ารักษาพยาบาล เป็ นต้น
รวม

ค่ำตอบแทนอื่น
- ไม่มี -

ปี 2561
ปี 2562
จำนวนรำย ค่ำตอบแทน จำนวนรำย ค่ำตอบแทน
(คน)
(ล้ำนบำท) (คน)
(ล้ำนบำท)
8
14.92
8
14.88
8
2.50
8
2.16
8

17.42

8

17.04

51

บุคลำกรและนโยบำยเกีย่ วกับบุคลำกร
บุคลำกร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีพนักงาน (ไม่รวมผูบ้ ริหาร) จานวนทัง้ สิน้ 347 คน โดยสามารถแบ่งตามฝ่ ายได้
ดังนี ้
สำยงำน

จำนวนพนักงำน ปี 2561

จำนวนพนักงำน ปี 2562

ฝ่ ายงานทั่วไป

47

54

ฝ่ ายการตลาดและการขาย

16

19

ฝ่ ายการบัญชีและการเงิน
ฝ่ ายโรงงาน
รวม

10
260
333

11
263
347

สาหรับในปี 2562 บริษัทจ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานรวมเป็ นเงินจานวน 116.35 ล้านบาท โดยเป็ นค่าตอบแทน
ในรู ปเงินเดือน ค่าล่วงเวลา ค่าเบีย้ เลีย้ ง โบนัส เงินสมทบประกันสังคม เงินสมทบกองทุนทดแทนและอื่นๆ บริษัทได้จดั ตัง้
กองทุนสารองเลีย้ งชีพกับบริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมบัวหลวง จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้แก่พนักงานและเพื่อจูงใจให้พนักงานทางานกับบริษัทในระยะยาว
ในระยะ 3 ปี ที่ผา่ นมา บริษัทไม่มีขอ้ พิพาทด้านแรงงาน ด้วยบริษัทมีนโยบายด้านแรงงานดังนี ้

นโยบำยเกี่ยวกับบุคลำกร
• นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริ ษั ท มี น โยบายพัฒ นาบุ ค ลากรทุ ก ระดับ อย่ า งสม่ า เสมอ เพื่ อ เสริ ม สร้า งความรู ้ค วามสามารถและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยบริษัทได้จดั ทาแผนการฝึ กอบรมประจาปี ทงั้ ภายในและภายนอก เพื่อเพิ่มพูนทักษะ
งานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละคน ซึ่งจะก่อให้เกิ ดประโยชน์ต่อการพัฒนางานโดยรวมของบริษัท บริษัทมี
นโยบายรับนักศึกษาที่ยงั ไม่สาเร็จการศึกษาเข้าร่วมฝึ กงานกับบริษัท เพื่อเป็ นการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการ รับ
นักศึกษาที่จบใหม่เข้าร่วมงานกับบริษัท เพื่อเปิ ดโอกาสในการสร้างอาชีพให้กบั นักศึกษาจบใหม่ที่ยงั ไม่มีประสบการณ์การ
ทางานได้มีงานทา ทัง้ นี ้ บริษัทจะทาการจ้างงานตามวุฒิ ความรู ค้ วามสามารถของแต่ละตาแหน่งงานอย่างถูกต้องและเป็ น
ธรรมตามอัตราและสัญญาค่าจ้างตามมาตรฐานที่พงึ ปฏิบตั ิโดยทั่วไป
• นโยบายด้านความปลอดภัยในสถานที่ทางาน
บริษัทจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานที่ทางานตามมาตรฐานสากลและได้จดั ให้มีสวัสดิการ
ขัน้ พืน้ ฐานสาหรับพนักงานภายในบริษัท เช่น นา้ ดื่ม ห้องสุขา สถานที่รบั ประทานอาหาร บริเวณพักผ่อน เพื่อลดความเหนื่อย
ล้าจากการปฏิบัติงาน รถรับ – ส่งพนักงาน และอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น รวมถึงมี
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการเป็ นตัวแทนพนักงานและผูบ้ ริหารเพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ให้กบั พนักงานอย่าง
เท่าเทียมกัน

• นโยบายด้านความเท่าเทียมกันในการทางาน
บริษัทมีระเบียบปฏิบตั ิงานในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมตามสัญญาว่าจ้างแรงงาน พิจารณา
ส่งเสริมความก้าวหน้าในตาแหน่งงานของบริษัทโดยไม่กีดขวางหรือเลือกปฏิบตั ิอย่างหนึ่งอย่างใดกับพนักงานแต่ละคน โดย
จัดให้มีกรรมการบริหารให้การกากับดูแลเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมต่อพนักงานทุกคน
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กำรกำกับดูแลกิจกำร
บริษัทได้ตระหนักและให้ความสาคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
ซึ่งจะทาให้เกิดความเชื่อมั่นกับผูถ้ ือหุน้ ผูล้ งทุน และผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย และส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่า งยั่งยืน
ภายใต้การดาเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้กาหนดนโยบายการกากับดูแล
กิจการที่ดีเพื่อยกระดับการดาเนินการที่มีอยูแ่ ล้วให้มีความเป็ นระบบมาตรฐานที่ชดั เจนและกระจายการปฏิบตั ิไปสูพ่ นักงาน
ของบริษัททุกระดับชัน้ อันเป็ นการเสริมสร้างให้เกิดวัฒนธรรมการกากับดูแลกิจการอย่างแท้จริง

นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร
บริษัทได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีที่สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)
ซึง่ อ้างอิงหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีที่เป็ นมาตรฐานสากล ควบคูไ่ ปกับการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560 (CG
Code) มาปรับใช้และพัฒนาในการดาเนินการต่างๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการบริหารองค์กร ทาให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการ
ดาเนินงานใดๆ ของบริษัท เป็ นไปด้วยความเป็ นธรรม และคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
โดยสาระสาคัญของนโยบายสามารถแบ่งออกได้เป็ น 5 หลักปฏิบตั ิดงั นี ้
หมวดที่ 1 สิทธิของผู้ถอื หุ้น (Rights of Shareholders)
1. การประชุมผูถ้ ือหุน้
• คณะกรรมการจะเปิ ดเผยนโยบายในการสนับสนุนหรือส่งเสริมผูถ้ ือหุน้ ทุกกลุม่ รวมถึงผูถ้ ือหุน้ ประเภท
สถาบันให้เข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในหนังสือเชิญประชุม
• คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมโดยมีคาชีแ้ จงและ
เหตุผลประกอบในแต่ละวาระหรือประกอบมติที่ขอตามที่ระบุไ ว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือใน
เอกสารแนบวาระการประชุม และไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผูถ้ ือหุน้ ในการศึกษา
สารสนเทศของบริษัท
• คณะกรรมการจะอ านวยความสะดวกให้ผู้ถื อ หุ้น ได้ใ ช้สิท ธิ ใ นการเข้า ร่ว มประชุม และออกเสียง
อย่างเต็มที่ และจะละเว้นการกระทาใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสการเข้าประชุมของผูถ้ ือหุน้
• คณะกรรมการจะให้บ ริษั ท เปิ ดโอกาสให้ผู้ถื อ หุ้น ส่ง ค าถามล่ว งหน้า ก่ อ นวัน ประชุม โดยก าหนด
หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าให้ชดั เจน และแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบพร้อมกับการนาส่งหนังสือเชิญ
ประชุมผูถ้ ือหุน้
• คณะกรรมการจะสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะในรู ปแบบที่ผถู้ ือหุน้ สามารถกาหนดทิศทาง
การลงคะแนนเสียงได้ และจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็ นทางเลือกในการมอบฉันทะ
ของผูถ้ ือหุน้
2. การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ ือหุน้

• คณะกรรมการจะส่งเสริมให้บริษัทนาเทคโนโลยีมาใช้กบั การประชุมผูถ้ ือหุน้ ทัง้ การลงทะเบียนของ
ผูถ้ ื อหุน้ การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดาเนินการประชุมสามารถกระทาได้รวดเร็ว ถูกต้อง
แม่นยา
• คณะกรรมการจะสนับสนุนให้กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยเฉพาะประธานคณะกรรมการ
ชุดย่อยและกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร เพื่อผูถ้ ือหุน้ สามารถซักถามในเรือ่ งที่เกี่ยวข้องได้
• คณะกรรมการจะจัดให้มีการลงมติเป็ นแต่ละรายการ ในกรณีที่วาระนัน้ มีหลายรายการ
• คณะกรรมการจะส่งเสริมให้บริษัทจัดให้มีบุคคลที่เป็ นอิสระเป็ นผูต้ รวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียง
ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ และเปิ ดเผยให้ที่ประชุมทราบพร้อมบันทึกไว้ในรายงานการประชุม
• คณะกรรมการจะสนับสนุนให้มีการใช้บตั รลงคะแนนเสียงในวาระที่สาคัญ
• ประธานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาให้เหมาะสมและส่งเสริมให้ผถู้ ือหุน้ มีโอกาสในการแสดงความเห็นและ
ตัง้ คาถามต่อที่ประชุมในเรือ่ งที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้
3. การจัดทารายงานการประชุม และการเปิ ดเผยมติการประชุมผูถ้ ือหุน้
• รายงานการประชุมผูถ้ ื อหุน้ จะบันทึกการชี แ้ จงขั้นตอนการลงคะแนนและวิธีการแสดงผลคะแนนให้
ที่ประชุมทราบก่อนดาเนินการประชุม รวมทัง้ การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ตัง้ ประเด็นหรือซักถาม นอกจากนี ้
จะบันทึกคาถามคาตอบและผลการลงคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผถู้ ือหุน้ เห็นด้วย คัดค้าน และงดออกเสียง
เป็ นอย่างไร รวมถึงบันทึกรายชื่อกรรมการผูเ้ ข้าร่วมประชุมและกรรมการที่ไม่ได้เข้าประชุมด้วย
หมวดที่ 2 กำรปฏิบัติต่อผู้ถอื หุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน (The Equitable Treatment of Shareholders)
1. การให้ขอ้ มูลก่อนการประชุมผูถ้ ือหุน้
• คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทแจ้งกาหนดการประชุม พร้อมระเบียบวาระและความเห็นของคณะกรรมการ
ต่อผูถ้ ือหุน้ ในหนังสือเชิ ญประชุมผูถ้ ื อหุน้ และผ่านช่องทางอื่นที่เหมาะสมก่อนวันประชุมไม่นอ้ ยกว่า
ระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด
• คณะกรรมการจะดูแลให้บริษัทแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม ขัน้ ตอนการ
ออกเสียงลงมติ รวมทัง้ สิทธิ การออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทของหุน้ ในหนังสือเชิญประชุม
ผูถ้ ือหุน้
2. การคุม้ ครองสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ส่วนน้อย
• คณะกรรมการจะกาหนดหลักเกณฑ์การให้ผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อน
วันประชุมผูถ้ ือหุน้
• คณะกรรมการจะกาหนดวิธีการให้ผถู้ ือหุน้ ส่วนน้อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ
• คณะกรรมการจะเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้ใช้สทิ ธิในการแต่งตัง้ กรรมการเป็ นรายคน
3. การป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
• คณะกรรมการจะกาหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
และแจ้งแนวทางดังกล่าวให้ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิ และจะกาหนดให้กรรมการทุกคนและผูบ้ ริหารที่มี
หน้าที่รายงานการถื อครองหลักทรัพย์ตามกฎหมายจัดส่งรายงานดังกล่าวให้แก่คณะกรรมการด้วย
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รวมทัง้ ให้มีการเปิ ดเผยผ่านช่องทางที่เหมาะสมหรือที่หน่วยงานรัฐที่กากับดูแลการดาเนินงานของบริษัท
กาหนด
4. การมีสว่ นได้เสียของกรรมการ
• คณะกรรมการจะให้กรรมการรายงานการมีสว่ นได้เสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนัน้ และบันทึกไว้
ในรายงานการประชุมคณะกรรมการ
• คณะกรรมการจะให้กรรมการที่มีสว่ นได้เสียอย่างมีนยั สาคัญในลักษณะที่อาจทาให้กรรมการรายดังกล่าว
ไม่สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ งดเว้นจากการมีสว่ นร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนัน้
หมวดที่ 3 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย (The Role of Stakeholders)
1. นโยบายการปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสีย
• คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิ ของผูม้ ีสว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ ทัง้ ผูถ้ ือหุน้ พนักงาน ผูบ้ ริหาร ลูกค้า
คู่คา้ เจ้าหนี ้ ตลอดจนสังคมและส่วนรวม โดยคณะกรรมการจะดูแลให้มีระบบการบริหารจัดการที่
สามารถเชื่อมั่นได้วา่ บริษัทรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียกลุม่ ต่างๆ ด้วยความเป็ นธรรม รวมทัง้ ได้มีการ
กาหนดเป็ นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิ โดยแนวนโยบายหลักๆ ที่กรรมการและฝ่ ายจัดการจะปฏิบตั ิ
ต่อผูม้ ีสว่ นได้เสียต่างๆ ได้แก่
• ต่อผูถ้ ือหุน้
- ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์สจุ ริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้วยความสุจริตใจ เพื่อ
ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
- รายงานให้ผู้ถือหุ้น ทราบถึงสถานการณ์ข องบริษัท แนวโน้มในอนาคตทั้งด้านบวกและลบ
ด้วยเหตุผลสนับสนุนอย่างเพียงพอโดยสม่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็ นจริง
• ต่อลูกค้า ผูบ้ ริโภค
- พัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานสูงตรงตามความต้องการของลูกค้า
- รักษาข้อมูลที่เป็ นความลับของลูกค้า
• ต่อเจ้าหนี ้
- ปฏิบตั ิต่อเจ้าหนีอ้ ย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานของการได้รบั ผลตอบแทน
ที่เป็ นธรรมต่อทัง้ สองฝ่ าย
- รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถกู ต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาให้แก่เจ้าหนีอ้ ย่างสม่าเสมอ
• ต่อพนักงาน
- ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงาน
อย่างเป็ นธรรม
- ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทางานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สนิ ของพนักงาน
- ให้ค วามสาคัญต่อการพัฒ นาความรู ค้ วามสามารถ และทัก ษะของพนักงานโดยให้โอกาส
พนักงานอย่างทั่วถึงและสม่าเสมอ
- ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

• ต่อคูแ่ ข่งทางการค้า
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็ นความลับของคูแ่ ข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สจุ ริตหรือไม่เหมาะสม
- ไม่ทาลายชื่อเสียงของคูแ่ ข่งทางการค้า ด้วยการกล่าวหาในทางร้ายโดยปราศจากซึง่ มูลความจริง
• ต่อหน่วยงานรัฐที่กากับดูแลการดาเนินงานของบริษัท
- ปฏิบตั ิและควบคุมให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่ออกโดยหน่วยงานรัฐที่กากับดูแลการดาเนินงานของบริษัท
• ต่อสังคมและส่วนรวม
- ป้องกันอุบตั ิเหตุและควบคุมการปล่อยของเสียให้อยูใ่ นระดับต่ากว่าค่ามาตรฐานที่ยอมรับได้
- สนับสนุนและดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์และสร้างสรรค์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างสม่าเสมอ
• คณะกรรมการจะจัดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียนของผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ผ่าน E-mail ของบริษัท โดยมีผทู้ ี่คณะกรรมการมอบหมายเป็ นผูร้ บั ผิดชอบกลั่นกรองข้อร้องเรียนส่งให้
ผูบ้ ริหารที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ รายงานให้คณะกรรมการรับทราบ
2. การเปิ ดเผยการปฏิบตั ิตามนโยบายและการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
• บริษัทจะเปิ ดเผยกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงการดาเนินการตามนโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย
ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบั ติตามนโยบายดังกล่าวข้างต้นให้แก่
ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีสว่ นได้เสียผ่านช่องทางที่เหมาะสม
หมวดที่ 4 กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส (Disclosure and Transparency)
• คณะกรรมการจะจัดให้มีกลไกที่จะดูแลให้ม่นั ใจได้ว่าข้อมูลที่เปิ ดเผยต่อนักลงทุนถูกต้อง ไม่ทาให้สาคัญผิด
และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน
• คณะกรรมการจะรายงานนโยบายการกากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความ
เสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ได้ให้ความเห็นชอบไว้โดยสรุ ป และผลการ
ปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว รวมทัง้ กรณีที่ไม่ส ามารถปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล
โดยจะรายงานผ่านช่องทางต่างๆ ที่เหมาะสม
• คณะกรรมการจะจัดให้มีรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน แสดงควบคู่
กับรายงานของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี ที่บริษัทต้องจัดทาตามที่กฎหมายกาหนด
• คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิ ดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผสู้ อบบัญชีให้บริการไว้ดว้ ย
• คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิ ดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
จานวนครัง้ ของการประชุม จานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปี ที่ผ่านมา ความเห็นจาก
การทาหน้าที่ รวมถึงการฝึ กอบรมและพัฒนาความรูด้ า้ นวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการ
• คณะกรรมการจะเปิ ดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงที่สะท้อ นถึง
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทัง้ รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย
หมวดที่ 5 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร (Responsibilities of the Board of Directors)
1. โครงสร้างคณะกรรมการ
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• โครงสร้างของคณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทัง้ ในด้านทักษะ
ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็ นประโยชน์กบั บริษัท และจะเปิ ดเผยจานวนปี การดารง
ตาแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนผ่านช่องทางที่เหมาะสม
• คณะกรรมการจะมีกรรมการอิสระที่สามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทางานของฝ่ ายจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยต้องมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน
• คณะกรรมการจะมีจานวนกรรมการที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะปฏิบตั ิหน้า ที่ได้อย่างมีอย่างอิสระใน
จานวนที่สานักงาน ก.ล.ต. ประกาศกาหนด
ปั จจุบนั คณะกรรมการบริษัทมีจานวน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
จานวน 4 คน (โดย 4 ใน 10 คน ดารงตาแหน่งเป็ นผูบ้ ริหารและ/หรือดารงตาแหน่งในคณะกรรมการ
บริหาร) และกรรมการอิสระจานวน 6 คน (โดย 5 ใน 6 คน ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบ) ทัง้ นี ้
จานวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด
ซึ่งจะทาให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ และมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ซึง่ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 คน
• วาระการดารงตาแหน่งหรือการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการ นอกจากจะเป็ นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดแล้ว ยัง จะต้อ งเป็ น ไปตามข้อ บัง คับ ของบริษั ท ที่ ก าหนดให้ในการประชุม ผู้ถื อ หุ้น สามัญ
ประจาปี ทกุ ครัง้ กรรมการต้องพ้นจากตาแหน่งตามวาระจานวนหนึ่งในสาม โดยให้กรรมการที่อยู่ใน
ตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระด้วยเหตุนี ้
อาจได้รบั เลือกตัง้ ใหม่อีกได้โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
• คณะกรรมการจะกาหนดคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็ น “กรรมการอิสระ” ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ของสานักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. นอกจากนี ้ จะให้กรรมการอิสระมีวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่อง
ไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระครัง้ แรก เว้นแต่มีความจาเป็ น
ที่จะแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระนัน้ ต่อไปอีก
• ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การจะต้องไม่ใช่บคุ คลคนเดียวกัน
• คณะกรรมการจะเลือกให้กรรมการอิสระดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
• เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่ า กรรมการจะสามารถทุ่ม เทเวลาในการปฏิ บัติ ห น้า ที่ ใ นบริ ษั ท ได้อ ย่ า งเพี ย งพอ
คณะกรรมการจะกาหนดจานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารงตาแหน่งไม่ควรเกิน 5 บริษัท
ที่เป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• บริษัทจะมีเลขานุการบริษัททาหน้าที่ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพ ย์แ ละ
ประกาศที่เกี่ยวข้องกาหนด
2. คณะกรรมการชุดย่อย
• นอกจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการจะแต่งตัง้ คณะกรรมการชุดย่อยอื่นเพิ่มเติม เพื่อ
การกากับดูแลกิจการที่ดีได้อีก เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจาเป็ นและเหมาะสม
• ประธานคณะกรรมการจะไม่เป็ นประธานหรือสมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อยใดๆ

3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
• บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการจะครอบคลุมในเรือ่ งดังต่อไปนี ้
(1) การพิจารณาและให้ความเห็นชอบในเรือ่ งที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท เช่น วิสยั ทัศน์
และภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายทางการเงิน ความเสีย่ ง แผนงาน และงบประมาณ เป็ นต้น
(2) การติ ด ตามและดูแ ลให้ฝ่ ายจัด การด าเนิ น งานตามนโยบายและแผนที่ ก าหนดไว้อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(3) การควบคุมภายในและการบริห ารความเสี่ยง รวมทั้ง กลไกในการรับ เรื่องร้อ งเรียนและการ
ดาเนินการกรณีมีการชีเ้ บาะแส
(4) การดูแลให้การดาเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทัง้ แผนการพัฒนาพนักงานความ
ต่อเนื่องของผูบ้ ริหาร (Succession Plan)
• คณะกรรมการจะทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการและการปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าวเป็ นประจา
อย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
• คณะกรรมการกาหนดให้บริษั ทจัดทาจรรยาบรรณธุรกิ จที่เป็ นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดาเนินธุรกิจ โดย
คณะกรรมการจะติ ดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวและปรับ ปรุ งให้เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ทงั้ ภายในและภายนอกบริษัทที่มีการเปลีย่ นแปลง
• คณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทา
รายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์จะมีแนวทางที่ชดั เจนและเป็ นไปเพื่อผลประโยชน์ของ
บริษั ท และผู้ถื อ หุ้น โดยรวมเป็ น สาคัญ โดยที่ ผู้มี ส่ว นได้เ สียจะไม่มี ส่วนร่วมในการตัด สิน ใจ และ
คณะกรรมการจะกากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับขัน้ ตอนการดาเนินการและการ
เปิ ดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถกู ต้องครบถ้วน
• คณะกรรมการจะจัดให้มีระบบการควบคุมด้านการดาเนินงาน ด้านรายงานทางการเงิน และด้านการ
ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและนโยบาย รวมทัง้ จะจัดให้มีบคุ คลหรือหน่วยงานที่มีความเป็ นอิสระในการ
ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบระบบการควบคุมดังกล่าว และจะทบทวนระบบที่สาคัญ
อย่างน้อย ปี ละ ครัง้ 1
• คณะกรรมการจะให้ฝ่ายจัดการรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็ นระยะๆ ในการดาเนิน การด้านการ
บริหารความเสีย่ ง ทัง้ นี ้ จะมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่ งอย่าง
น้อยปี ละ 1 ครัง้
• คณะกรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสีย่ งไว้ในรายงานประจาปี หรือผ่านช่องทางที่เหมาะสม
4. การจัดประชุมคณะกรรมการ
• บริษัทจะจัดให้มีกาหนดการประชุมและวาระการประชุมคณะกรรมการเป็ นการล่วงหน้าและแจ้งให้
กรรมการแต่ละคนทราบกาหนดการดังกล่าว เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
• จ านวนครั้ง ของการประชุม คณะกรรมการควรพิ จ ารณาให้เ หมาะสมกับ ภาระหน้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษัท
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• นอกจากวาระการประชุมคณะกรรมการจะกาหนดโดยบริษัทแล้ว กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอ
เรือ่ งที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัทเข้าสูว่ าระการประชุมได้ดว้ ย
• เอกสารประกอบการประชุมจะส่งให้แก่กรรมการเป็ นการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการก่อนวันประชุม
• คณะกรรมการจะขอให้กรรมการทุกคนควรเข้าร่วมประชุมไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของจานวนการประชุม
คณะกรรมการทัง้ หมดที่ได้จดั ให้มีขนึ ้ ในรอบปี
• ประธานคณะกรรมการจะจัด สรรเวลาไว้อ ย่า งเพี ย งพอที่ ฝ่ ายจัด การจะเสนอเรื่ อ งและมากพอ
ที่กรรมการจะอภิ ปรายปั ญหาสาคัญกันอย่างรอบคอบโดยทั่วกัน ประธานกรรมการจะส่งเสริมให้
กรรมการมีการใช้ดลุ ยพินิจที่รอบคอบ รวมถึงให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรือ่ งที่นาสูท่ ี่ประชุม
• คณะกรรมการจะสนับสนุนให้กรรมการผูจ้ ดั การเชิญผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
เพื่อให้สารสนเทศและรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาโดยตรง และเพื่อมีโอกาสรูจ้ กั
ผูบ้ ริหารระดับสูง สาหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงาน
• คณะกรรมการจะสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จาเป็ นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผูจ้ ัดการ เลขานุการ
บริษัท หรือผูบ้ ริหารอื่นที่ได้รบั มอบหมายภายในขอบเขตนโยบายที่กาหนด และในกรณี ที่จาเป็ น
คณะกรรมการอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอกโดยถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายของบริษัท
• คณะกรรมการจะสนับสนุนให้กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารมีโอกาสที่จะประชุมระหว่างกันเองตาม
ความจาเป็ น เพื่ออภิปรายปั ญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใ่ นความสนใจ โดยไม่มีฝ่ายจัดการร่วม
ด้วย และจะแจ้งให้กรรมการผูจ้ ดั การทราบถึงผลการประชุมด้วย
5. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
• คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะประเมินผลการปฏิบตั ิงานด้วยตนเองอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปั ญหาเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป
6. ค่าตอบแทน
• ค่าตอบแทนของกรรมการจะจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กบั ระดับที่ปฏิบตั ิอยู่ในอุตสาหกรรม
ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility)
รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั จากกรรมการแต่ละคน
• ค่ า ตอบแทนของกรรมการผู้จัด การและผู้บ ริ ห ารระดับ สูง จะเป็ น ไปตามหลัก การและนโยบาย
ที่คณะกรรมการกาหนดภายในกรอบที่ได้รบั อนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และเพื่อประโยชน์สงู สุดของ
บริษัท
• กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหารทัง้ หมดจะเป็ นผูป้ ระเมิ นผลกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นประจาทุกปี เพื่อนาไปใช้
ในการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของกรรมการผูจ้ ดั การ โดยใช้บรรทัดฐานที่ได้ตกลงกันล่วงหน้ากับ
กรรมการผูจ้ ดั การตามเกณฑ์ที่เป็ นรูปธรรม
7. การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร

• คณะกรรมการจะส่งเสริมให้มีการฝึ กอบรมและการให้ความรู แ้ ก่ผเู้ กี่ยวข้องในระบบการกากับดูแล
กิจการของบริษัท เพื่อให้มีการปรับปรุ งการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง โดยการฝึ กอบรมและให้ความรู ้
อาจกระทาเป็ นการภายในบริษัทหรือใช้บริการของสถาบันภายนอก
• ทุกครัง้ ที่มีการแต่งตัง้ กรรมการใหม่ ฝ่ ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการใหม่ รวมถึงการแนะนาลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทให้แก่กรรมการใหม่
• คณะกรรมการจะกาหนดให้กรรมการผูจ้ ดั การรายงานเพื่อทราบอย่างน้อยปี ละครัง้ ถึงแผนการพัฒนา
และสืบทอดงานในตาแหน่งกรรมการผูจ้ ดั การและผูบ้ ริหารระดับสูง เพื่อรองรับกับการขยายงานของ
บริษัทหรือเหตุการณ์ที่ผดู้ ารงตาแหน่งนัน้ ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้
• ทัง้ นี ้ ผลการประเมินผลการปฏิบตั ิงานโดยตนเองของคณะกรรมการประจาปี 2562 ทัง้ การประเมินผล
ของคณะกรรมการทัง้ คณะและกรรมการรายบุคคล อยูใ่ นระดับ “ดี”

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูงสุด
ในการคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้ เป็ นคณะกรรมการบริษัท แม้ว่าบริษัทจะไม่มีคณะกรรมการสรรหา แต่การสรรหา
กรรมการของบริษัทจะกระทาโดยคณะกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
วิสยั ทัศน์ และความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเป็ นผูม้ ีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อนาเสนอต่อ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ โดยบริษัทได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการซึง่ สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดงั นี ้
1. กรรมกำรอิสระ
บริษัทกาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการบริษัทให้ประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทัง้ หมดของบริษัท และมีจานวนกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
(แล้วแต่กรณี) เป็ นผูแ้ ต่งตัง้ กรรมการอิสระเข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระอิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัท โดยคุณสมบัติของ
ผูท้ ี่จะมาทาหน้าที่เป็ นกรรมการอิสระ จะพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ
ข้อ บัง คับ และ/หรือ ระเบี ย บอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง โดยกรรมการอิ สระจะมี คุณ วุฒิ ก ารศึก ษา ความเชี่ ย วชาญเฉพาะด้าน
ประสบการณ์การทางาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการของบริษัทต่อไป ทัง้ นี ้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตาแหน่ง ก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจ
แต่งตัง้ กรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตามที่กาหนดข้างต้นเข้ามาดารงตาแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็ นกรรมการแทน
จะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยูข่ องกรรมการอิสระที่ตนแทน
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ดังนี ้
• ถื อ หุ้น ไม่เ กิ น ร้อ ยละหนึ่งของจ านวนหุ้น ที่ มีสิทธิ อ อกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษั ท ใหญ่ บริษั ทย่อย
บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท ทัง้ นี ้ ให้นบั รวมการถือหุน้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
ของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
• ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รบั เงินเดือนประจา หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ยนื่
ขออนุญาตต่อสานักงาน ทัง้ นี ้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการ
หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึง่ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท
ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่นอ้ ง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตรของผูบ้ ริหาร ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ผูม้ ีอานาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอชื่อเป็ นผูบ้ ริหารหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมี
ความขัดแย้งในลักษณะที่อาจขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่เป็ นหรือ เคยเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผูบ้ ริหารของผูม้ ีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่ได้พน้ จากการมีลกั ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนปี ก่อนวันที่ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่ อประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความ
ช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กยู้ ืม คา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึง
พฤติกรรมอื่นทานองเดียวกัน ซึง่ เป็ นผลให้บริษัทหรือคู่สญ
ั ญา มีภาระหนีท้ ี่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึง่ ตัง้ แต่
ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตวั ตนสุทธิ ของบริษัท หรือตัง้ แต่ยี่สิบล้านบาทขึน้ ไปแล้วแต่จานวนใดจะ
ต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของบริษัท
จดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ งั กล่าว ให้นบั รวมภาระหนี ้
ที่เกิดขึน้ ในระหว่างหนึง่ ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วน ผูจ้ ดั การของ
สานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบบัญชีของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็ นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี ้ ในกรณีที่ผใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิติบคุ คล ให้รวมถึงการเป็ น
ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่ งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ัดการของผูใ้ ห้บริการทาง
วิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่นอ้ ยกว่าสองปี ก่อนวันที่ได้รบั การ
แต่งตัง้ เป็ นกรรมการอิสระ
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึน้ เพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูถ้ ือหุน้ ซึง่ เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท
ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนัยในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน

ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือ นประจา หรือถื อหุน้ เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิ ออกเสียงทัง้ หมดของ
บริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย
• ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนิ นงานของบริษัท
• มีความรู แ้ ละเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็ นอย่างดี รวมทัง้ มีความรู ้ ความสามารถที่เป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจของบริษัท
• กรรมการอิสระจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทโดยทันทีหากเห็นว่ามีเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจจะทาให้
ตนต้องขาดคุณสมบัติความเป็ นอิสระในฐานะกรรมการอิสระ
ภายหลังได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นกรรมการอิสระที่มีลกั ษณะเป็ นไปตามวรรคหนึ่งแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับ
เดียวกัน หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective decision) ได้
2. คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน มีวาระการดารงตาแหน่ง
เป็ นไปตามวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทของตน กรรมการตรวจสอบอาจได้รบั การแต่งตัง้ กลับเข้ามาดารงตาแหน่ง
ต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม โดยไม่เป็ นการต่อวาระโดยอัตโนมัติ โดยให้กรรมการตรวจสอบที่พน้
ตาแหน่งตามวาระอยูร่ กั ษาการในตาแหน่งเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตัง้ กรรมการมาแทนตาแหน่ง เว้นแต่กรณีที่
ครบวาระการดารงตาแหน่งกรรมการแล้ว แต่ไม่ได้รบั เลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีก โดยบริษัทมีนโยบายในการ
สรรหากรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ที่สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทัง้ ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งต้องเป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี ้
• ได้รบั แต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถ้ ือผูถ้ ือหุน้ (แล้วแต่กรณี)
• เป็ น กรรมการอิ สระที่ มี คุณ สมบัติ ข องกรรมการอิ ส ระดัง กล่า วข้า งต้น และไม่ เ ป็ น กรรมการที่ ได้ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็ น
กรรมการของบริษัทย่อย บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน เฉพาะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน
ทัง้ นี ้ กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็ นผูม้ ีความรู แ้ ละมีประสบการณ์
ด้านการบัญชีหรือการเงินที่เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ นอกจากนี ้ บริษัท
จะพิจารณาคุณสมบัติในด้านอื่นๆ ประกอบด้วย เช่น ประสบการณ์ในธุรกิจ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
และความมีจริยธรรม เป็ นต้น
กรรมการตรวจสอบซึง่ ออกจากตาแหน่งตามวาระอาจได้รบั การแต่งตัง้ ให้กลับมาดารงตาแหน่งใหม่ได้ กรณีที่
ตาแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ บุคคลที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนเป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจานวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกาหนดโดย
บุคคลที่เป็ นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบซึง่ ตนแทน
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3. คณะกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรผู้จัดกำร
• คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทัง้ หมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็ นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติตาม
กฎหมายกาหนด
• การเลือกตัง้ กรรมการโดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน้ ให้ใช้วิธีเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี ้
1. ผูถ้ ือหุน้ คนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ หุน้ ต่อเสียงหนึง่
2. ให้ผถู้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลไป
3. บุคคลที่ได้รบั คะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตัง้ เป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครัง้ นัน้ ในกรณีที่บคุ คลซึ่งได้รบั การเลือกตัง้ ในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจานวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็ นผูอ้ อกเสียงชีข้ าด
• ในการประชุมผูถ้ ือหุน้ สามัญประจาปี ทกุ ครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึง่ ในสามของจานวน
กรรมการในขณะนัน้ ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนที่ใกล้
ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนนัน้ ให้
จับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนปี หลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สดุ นัน้ เป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้
• กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ จะอนุมตั ิ ซึ่งอาจกาหนดเป็ นจานวนแน่นอน
หรือวางเป็ นหลักเกณฑ์และจะกาหนดไว้เป็ นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง
ก็ได้ และนอกจากนัน้ ให้ได้รบั เบีย้ เลีย้ งและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท ทัง้ นี ้ สิทธิดงั กล่าวจะไม่
กระทบกระเทือนสิทธิ ของพนักงานหรื อลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการในอันที่จะได้รบั
ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็ นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
• กรรมการคนใดจะลาออกจากตาแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วนั ที่ใบลาออกถึง
บริษัท และจะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
• ในกรณีที่ตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดและกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
ของกรรมการผูน้ นั้ จะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึง่ เข้าเป็ นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นตาแหน่งของ
กรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยงั เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้ามาแทน โดยมติของคณะกรรมการดังกล่าวยัง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสามในสีข่ องจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่
• ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ดว้ ยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึง่ ของจานวนหุน้ ที่ถือโดยผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
• ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
และจะเลือกกรรมการคนหนึง่ หรือหลายคนเป็ นรองประธานกรรมการก็ได้

4. คณะกรรมกำรบริหำร
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูม้ ีอานาจแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารของบริษั ทมีจานวนไม่น ้อยกว่า 3 คน โดย
คัดเลือกจากกรรมการหรือจากพนักงานหรือผูม้ ีความรู ค้ วามสามารถ โดยจะต้องไม่เป็ นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ทาหน้าที่
ดูแลบริหารกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายแทนคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารจะต้อง
รับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท
5. คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสีย่ ง
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูแ้ ต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีจานวนไม่นอ้ ยกว่า 5 คน โดยพิจารณา
แต่งตัง้ กรรมการหรือผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษัทในสายงานธุรกิ จและสายงานสนับสนุน เพื่อทาหน้าที่พิจารณาในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับความเสีย่ งของบริษัท

กำรดูแลเรื่องกำรใช้ข้อมูลภำยใน
บริษั ท มี น โยบายและวิ ธี ก ารดูแ ลกรรมการและผู้บ ริห ารในการน าข้อ มูลภายในของบริษั ท ซึ่ง ยัง ไม่เ ปิ ด เผยต่อ
สาธารณะชนไปใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์สว่ นตน รวมทัง้ การซือ้ ขายหลักทรัพย์ ดังนี ้
• ให้ความรู แ้ ก่กรรมการรวมทัง้ ผู้บริหารฝ่ ายต่างๆ เกี่ ยวกับหน้าที่ที่ตอ้ งรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของตน
คูส่ มรส และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 และบทกาหนด
โทษตามมาตรา 275 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
• บริษัทกาหนดให้ผูบ้ ริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงาน ก.ล.ต. ตามมาตรา 59
แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ ห ลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ พ.ศ.2535 และจัด ส่ง ส าเนารายงานนี ใ้ ห้แ ก่ บ ริ ษั ท
ในวันเดียวกับวันที่สง่ รายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต.
• บริษัทได้ดาเนินการส่งหนังสือเวียนแจ้งให้ผบู้ ริหารทราบว่า ผูบ้ ริหารที่ได้รบั ทราบข้อมูลภายในที่เป็ นสาระสาคัญ
ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาหลักทรัพย์ จะต้องระงับการซือ้ ขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่
งบการเงินหรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชน และห้ามไม่ให้เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นสาระสาคั ญนัน้
ต่อบุคคลอื่น
• บริษัทได้กาหนดโทษทางวินยั สาหรับผูแ้ สวงหาผลประโยชน์จากการนาข้อมูลภายในบริษัทไปใช้หรือนาไปเปิ ดเผย
จนอาจทาให้บริษัทได้รบั ความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การ
ตักเตือนเป็ นตัวหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พ้นสภาพการเป็ นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก
หรือให้ออกแล้วแต่กรณี เป็ นต้น

ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทอนุมตั ิคา่ ตอบแทนผูส้ อบบัญชีสาหรับ การตรวจสอบงบการเงินประจาปี และการ
สอบทานงบการเงินประจาไตรมาสสาหรับปี 2562 เท่ากับ 1.45 ล้านบาท และค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึง่ ตอบแทนการ
ตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จานวน 0.15 ล้านบาท
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ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบำยและกำรดำเนิ นงำนของบริษัทด้ำนควำมรั บผิ ดชอบต่อสั งคม สิ่งแวดล้ อม เพื่อ
ควำมยั่งยืนของกิจกำรและสังคมโดยรวม (CSR-in-process) โดยแบ่งแนวทำงปฎิบัตไิ ว้ดังนี้
กำรประกอบกิจกำรด้วยควำมเป็ นธรรม
• กำรแข่งขันในธุรกิจที่เป็ นธรรม
บริษัทมีนโยบายการทาธุรกิจอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทกุ ขัน้ ตอน ไม่มีนโยบายกระทาการใด
ที่จะได้มาซึ่งการได้เปรียบคู่แข่งในการทาธุรกิจโดยมิชอบ เช่น การบิดเบือนข้อมูลทางธุรกิ จทาให้ลูกค้าหรือคู่คา้ เข้าใจ
เป็ น อย่า งอื่ น เพื่ อ ให้ได้เปรีย บคู่แข่งที่ ดาเนิน ธุ ร กิ จลักษณะเดีย วกัน กับ บริษัท และท าให้ได้มาซึ่งลูกค้ารายนั้น โดยการ
ดาเนินการทางธุรกิจที่ไม่เป็ นธรรมต่อคูแ่ ข่ง
• ควำมเป็ นธรรมต่อคู่ค้ำ
บริษัทมีนโยบายที่จะดาเนินธุรกิจอย่างตรงไปตรงมาและรับผิดชอบต่อคูค่ า้ ทุกรายที่ทาธุรกิจกับบริษัท โดยไม่
เลือกปฏิบตั ิตอ่ รายหนึง่ รายใดเป็ นพิเศษ บริษัทคานึงถึงการปฏิบตั ิภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารในประเทศและประเทศ
คูค่ า้ เป็ นสาคัญ โดยกาหนดให้มีการติดตามและปรับปรุงให้ถกู ต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่เ ปลีย่ นแปลงอยู่เสมอ
รวมถึงการจัดให้มีการติดตามผลความพึงพอใจต่อคุณภาพของสินค้าและการให้บริการของบริษัท

กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชั่น
• นโยบำยต่อต้ำนกำรทุจริต
บริษัทดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดมั่นในความถูกต้อง จัดให้มีแนวทางในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น
รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมและปลูกนิสยั ให้ผูบ้ ริหารและพนักงานปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ที่เกี่ยวข้อง ไม่สนับสนุนให้มีการสร้างความสาเร็จของงานด้วยวิธีทจุ ริต
เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่า กรรมการ ผู้บ ริห าร และพนัก งานทุกคนในบริษัท จะประพฤติต นเป็ น คนดี ของสังค มและ
ประเทศชาติ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นกับทุกกิจกรรมทัง้ ภายในและ
ภายนอกบริษัท ดังนี ้
1. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนกระทาการใดๆ อันเป็ นการเรียกร้องหรือยอมรับ
สินทรัพย์หรือผลประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติ หรือละเว้นการ
ปฎิบตั ิหน้าที่ในทางมิชอบ หรืออาจทาให้บริษัทเสียผลประโยชน์อนั ชอบธรรม
2. ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหารและพนักงานให้หรือเสนอที่จะให้สินทรัพย์หรือผลประโยชน์อื่ น ใด
แก่บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บุคคลนัน้ กระทาหรือ ละเว้นการกระทาใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบ
ต่อตาแหน่งหน้าที่ของตน
3. ครอบคลุมถึงกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานทุกคนในบริษัท คูค่ า้ ลูกค้า ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ทัง้ ในประเทศ
และต่า งประเทศ โดยจัด ให้มีก ารสอบทานการปฏิ บัติง านตามนโยบายต่อ ต้านการทุจ ริตคอร์รปั ชั่น
เป็ นประจาทุก 2 ปี หรือทุกครัง้ ที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางาน ตลอดจนทบทวนแนวปฏิบตั ิและ

ข้อกาหนดในการดาเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิ จ ระเบียบข้อบังคับ และ
ข้อกาหนดทางกฎหมาย
• แนวปฏิบตั ิในหน่วยงำนทีเ่ ป็ นไปตำมนโยบำยด้ำนเศรษฐกิจ
บริษัทได้ตระหนักถึงความสาคัญของการทาธุรกรรมกับ บุคคลและบริษัท ภายนอก โดยกาหนดนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นไว้ในระเบียบเกี่ยวกับการทางานและจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี ้ เพื่อให้การปฏิบตั ิงานมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ บริษัทได้จดั ตัง้ คณะทางานต่อต้านการทุจริตคอรรัปชั่น โดยมีวตั ถุป ระสงค์เพื่อเสริมสร้างจิตสานึก
และส่งเสริมให้พนักงานปฏิบตั ิงานอย่างโปร่งใส พร้อมทัง้ กาหนดกลยุทธ์และหลักการในการนาแนวทางไปสูก่ ารปฏิบตั ิ โดย
ให้พนักงานและนักเรียนซึ่งจะเป็ นพนักงานในอนาคตได้รบั ทราบและฝึ กการทางานอย่างโปร่งใส และบริษัทได้กาหนด
แนวทางด้านเอกสารที่สามารถเผยแพร่การทางานอย่างสุจริต โปร่งใสในสัญญาต่างๆ เช่น สัญญาจ้างแรงงาน สัญญากับ
คูค่ า้ พร้อมรายงานให้คณะกรรมการบริหารทราบ
คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต ยุติธรรม และโปร่งใส ยึดมั่นใน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและผูม้ ี ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ปฏิบตั ิตามนโยบายการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance
Policy) รวมถึงคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน (Code of Conduct) อย่างเคร่งครัด โดยมีขอ้ กาหนดใน
การดาเนินการ ดังนี ้
1. ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนในบริษัทต้องปฏิบตั ิตาม
แนวปฏิบตั ิที่กาหนดไว้ในคูม่ ือนโยบายการกากับดูแลกิจการ คู่มือจรรยาบรรณธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ิใน
การทางาน นโยบายแนวร่วมปฏิบตั ิตอ่ ผูม้ ีสว่ นได้เสียทุกกลุม่ ระเบียบ คู่มือปฏิบตั ิงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
แนวทางปฏิบตั ิอื่นๆ ที่บริษัทจะกาหนดขึน้ ต่อไป
2. นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นครอบคลุมทุกกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท
3. กาหนดให้มีการประเมินความเสีย่ งต่อการเกิดทุจริตคอร์รปั ชั่นทั่วทัง้ องค์กรเป็ นประจาทุก 2 ปี หรือทุกครัง้
ที่มีการเปลีย่ นแปลงกระบวนการทางาน
4. เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่น กรรมการ ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคน
ในบริษัทต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความระมัดระวังในเรือ่ งต่อไปนี ้
4.1 การให้ การรับของขวัญ ของกานัล การเลีย้ งรับรอง และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้เป็ นไปตามที่กาหนด
ในคูม่ ือจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
4.2 การให้หรือการรับเงิ นสนับสนุน หรือเงิ นบริจาคเพื่อการกุศล เงิ นเรี่ยไร ต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส
ถูกต้องตามกฎหมาย และต้องมั่นใจว่าการรับเงินสนับสนุน เงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินเรี่ยไร
ต่างๆ ไม่ได้ถกู นามาใช้เป็ นข้ออ้างในการติดสินบน
4.3 ห้ามให้หรือรับสินบนในการจัดซือ้ จัดจ้าง และการแสดงความสัมพันธ์ทางธุรกิจทุกชนิดกับคู่คา้
คู่สญ
ั ญา หน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานที่ดาเนินธุรกิจกับบริษัท และต้องดาเนินการให้เป็ นไป
อย่างโปร่งใส และถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• กำรเปิ ดเผยผลกำรดำเนินงำนและควำมคืบหน้ำในกำรปฏิบัติ
บริษัทจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองที่รวดเร็วและเป็ นธรรมโดยมุ่งหวังว่า
พนักงานทุกคนจะร่วมกันสอดส่องดูแลการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ และ
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สอบถามเลขานุการบริษัทหรือฝ่ ายบุคคลกรณีมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ หรือร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
หรือขัดต่อจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ นอกจากนี ้ บริษัทจะรับฟั งข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใสเอาใจใส่ ให้ความ
เป็ นธรรมแก่ทุกฝ่ าย มีระยะเวลาสอบสวนอย่างเหมาะสม มีการรักษาความลับและคุม้ ครองผูร้ อ้ งเรียนไม่ใ ห้ถกู กลั่นแกล้ง
ทัง้ ในระหว่างการสอบสวนและภายหลังการสอบสวน ทัง้ นี ้ หน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องจะทบทวนกรอบการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านการทุจริต รวมถึงการพัฒนากระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตเพื่อให้มีความสมบูรณ์
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ พนักงานและผูม้ ีสว่ นได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะโดยการพูดคุยผ่านหัวหน้า
แผนกหรือโดยการกรอกข้อมูลลงในแบบร้องเรียน พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการร้องเรียน (ถ้ามี) และนาส่งให้
บุคคลใดบุคคลหนึง่ ดังต่อไปนี ้
 เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
E-mail: pichayada@exoticfoodthailand.com หรือ
ส่งผ่านไปรษณียถ์ งึ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เลขที่ 130-132 ชัน้ 9 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: (02) 650 7779
โทรสาร: (02) 650 7779
 เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
E-mail: ia@exoticfoodthailand.com หรือ
ส่งผ่านไปรษณียถ์ งึ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
เลขที่ 49/42 หมู่ 5 ตาบลทุง่ สุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์: (038) 493 752-3
โทรสาร: (038) 401 493
 เลขานุการบริษัท
E-mail: pichayada@exoticfoodthailand.com หรือ
ส่งผ่านไปรษณียถ์ งึ เลขานุการบริษัท
เลขที่ 130-132 ชัน้ 9 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: (02) 650 7779
โทรสาร: (02) 650 7779
 ผูจ้ ดั การแผนกบุคคล
E-mail: hr@exoticfoodthailand.com หรือ
ส่งผ่านไปรษณียถ์ งึ ผูจ้ ดั การแผนกบุคคล
เลขที่ 49/42 หมู่ 5 ตาบลทุง่ สุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์: (038) 493 752-3
โทรสาร: (038) 401 493
 กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
E-mail: kittisak@exoticfoodthailand.com
 กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
E-mail: prakitpr@exoticfoodthailand.com
 ผ่านระบบ Online บนเว็บไซต์: www.exoticfoodthailand.com
 ผ่านกล่องรับความคิดเห็นภายในบริษัท

กำรเคำรพสิทธิมนุษยชน
• กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนภำยในองค์กร
บริษัทให้ความเคารพสิทธิมนุษยชนภายในองค์กรอย่างเท่าเทียมกันและดูแลไม่ให้เกิดความเหลื่อมลา้ ในการ
ปฏิบตั ิต่อพนักงานของบริษัทตามสัญญาว่าจ้างแรงงาน ไม่กีดกันทางเพศ เชือ้ ชาติ ศาสนา หรืออื่นใดที่จะนามาซึ่งความ
แตกแยกและไม่เสมอภาค โดยยึดกฎระเบียบและข้อบังคับในการทางานที่ประกาศให้พนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบตั ิ
อย่างเท่าเทียม เปิ ดโอกาสให้มี การแสดงความคิดเห็นของพนักงานในทุกระดับ เพื่อรับฟั งปั ญหาและข้อเสนอแนะในการ
ทางานและการอยู่รว่ มกัน นอกจากนี ้ บริษัทได้สง่ เสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้าตามความรู ค้ วามสามารถของแต่ละคน
โดยไม่กีดกันโดยปั จจัยอื่นๆ อันนอกเหนือจากความรูค้ วามสามารถเฉพาะตัวของพนักงาน
• กำรเคำรพสิทธิมนุษยชนภำยนอกองค์กร
บริษัทให้ความเคารพสิทธิมนุษยชนกับผูอ้ ื่นที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเสมอมา โดยปฏิบตั ิต่อคู่คา้ และผูท้ ี่ตอ้ งทา
การติดต่อเกี่ยวข้องทางธุรกิ จกับองค์กรโดยไม่คานึงถึงเชือ้ ชาติ ศาสนา หรือปั จจัยอื่นใดที่จะนามาซึ่งการไม่เคารพสิทธิ
มนุษยชนอย่างเคร่งครัด

กำรปฏิบัตติ ่อแรงงำนอย่ำงเป็ นธรรม
• กำรจ้ำงงำนอย่ำงเท่ำเทียม
บริษัทมีระเบียบปฏิบตั ิงานในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรมตามสัญญาว่าจ้างแรงงาน มีนโยบาย
รับนักศึกษาที่ยงั ไม่สาเร็จการศึกษาเข้าร่วมฝึ กงานกับบริษัท เพื่อเป็ นการฝึ กประสบการณ์วิชาชีพ การรับนักศึกษาที่จบใหม่
เข้าร่วมงานกับบริษัท เพื่อเปิ ดโอกาสในการสร้างอาชีพให้กบั นักศึกษาจบใหม่ที่ยงั ไม่มีประสบการณ์ การทางานได้มีงานทา
ทัง้ นี ้ บริษัทจะทาการจ้างงานตามวุฒิ ความรูค้ วามสามารถของแต่ละตาแหน่งงานอย่างถูกต้องและเป็ นธรรม ตามอัตราและ
สัญญาค่าจ้างตามมาตรฐานที่พงึ ปฏิบตั ิโดยทั่วไป
• ควำมสะดวกและปลอดภัยในสถำนทีท่ ำงำน
บริษัทจัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยภายในสถานที่ทางานตามมาตรฐานสากลและได้จัดให้มีสวัสดิการ
ขัน้ พืน้ ฐานสาหรับพนักงานภายในบริษัท เช่น นา้ ดื่ม ห้องสุขา สถานที่รบั ประทานอาหาร บริเวณพักผ่อน เพื่อลดความเหนื่อยล้า
จากการปฏิบตั ิงาน รถรับ – ส่งพนักงาน และอุปกรณ์ดา้ นความปลอดภัยที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน เป็ นต้น
• โอกำสในควำมก้ำวหน้ำ
บริษัทคานึงถึงโอกาสในความก้าวหน้าของพนักงาน โดยบริษัทจะส่งเสริมให้พนักงานได้รบั การอบรม เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพทางความรูค้ วามสามารถให้ปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาส่งเสริมความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
ของบริษัทตามความรูค้ วามสามารถของพนักงานแต่ละคน โดยไม่กีดขวางหรือเลือกปฏิบตั ิอย่างหนึง่ อย่างใดกับพนักงานแต่
ละคน

ควำมรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
• กำรมุ่งเน้นทีล่ ูกค้ำ
บริษัทพิจารณากาหนดความต้อ งการของลูกค้าอย่างชัดเจนและตอบสนองความต้องการของลูกค้าตามที่
กาหนด เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า และใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเป็ นเครื่องมือในการวัดผลการปฏิบตั ิ
ตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และสือ่ สารให้พนักงานได้รบั ทราบ เพื่อให้เกิดการปรับปรุ งคุณภาพของสินค้า
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และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้าอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
• นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยของอำหำร
บริษัทมุ่งเน้นในความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของสินค้าที่ได้ทาการผลิต โดยก่อนส่งมอบสินค้าให้ลกู ค้า
บริษัทต้องมั่นใจว่า สินค้ามีความปลอดภัย และมีคณ
ุ ภาพตามระบบคุณภาพที่กาหนดโดยประเทศคูค่ า้ และด้วยความมุง่ มั่น
ของบริษั ท ท าให้บริษั ทได้ร ับการรับรองโดยระบบมาตรฐานคุณภาพด้านอาหาร ได้แก่ GMP HACCP BRC IFS HALAL
ISO 22000:2005 ISO 9001:2015 และ FSSC 22000 โดยนโยบายความปลอดภัย ของอาหารของบริ ษั ท คื อ “บริ ษั ท
เอ็กโซติค ฟู้ด จากัด (มหาชน) มุ่งมั่นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ถูกสุขอนามัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและจริยธรรม ถูกต้องตาม
กฎหมาย ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค ส่งมอบตรงเวลา และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนและสร้างความพึงพอใจแก่ลกู ค้า”

กำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อม
• กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงอนุรักษ์เพื่อควำมยั่งยืน
บริษัทรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้วสั ดุสิน้ เปลืองที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณการใช้กระดาษ
ในการปฏิบตั ิงาน โดยการใช้กระดาษ Reuse การรณรงค์ให้มีการปิ ดไฟและปิ ดเครือ่ งปรับอากาศวันละ 1 ชั่วโมง ในช่วงเวลา
พักกลางวัน รวมทัง้ รณรงค์การใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่าและมีประสิทธิภาพภายในองค์กร
• กำรป้ องกันมลพิษ
บริษัทมีเจตนารมณ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรอบบริษัท รวมทัง้ การป้องกันมลพิษ โดยจัดให้มีบ่อบาบัด
นา้ เสียก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน และควบคุมให้อยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐาน คานึงถึงผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบ

กำรร่วมพัฒนำชุมชนหรือสังคม
• บทบำทในตลำดแรงงำน
บริษัทมีบทบาทในการจ้างแรงงานในตลาดแรงงานของประเทศ การจ้างแรงงานของประชากรในพืน้ ที่ การเปิ ด
โอกาสให้ผพู้ ิการได้มีงานทา โดยการจ้างแรงงานพิการที่มีความรู ค้ วามสามารถ และปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างเท่าเทียมและ
เสมอภาค เปิ ดโอกาสให้นกั เรียน นักศึกษาที่ปิดภาคเรียนได้มีรายได้ โดยการรับเข้าเป็ นพนักงานชั่วคราวในระยะเวลาที่
ปิ ดภาคเรียน ทัง้ นี ้ บริษัทได้ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้อบังคับของกระทรวงแรงงานว่าด้วยกฎหมายแรงงานอย่างเคร่งครัด
เพื่อส่งเสริมให้เกิดความแข็งแกร่งในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
• กำรมีส่วนร่วมในชุมชน
บริษัทมีสว่ นร่วมในกิจกรรมของชุมชน ทัง้ สถานศึกษา สถานที่ราชการ บ้านพักคนชรา บ้านพักผูพ้ ิการ เป็ นต้น
โดยการสนับสนุนงบประมาณในการทากิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมปี ใหม่ กิจกรรมวันเด็ก และกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา
เพื่อสนับสนุนในการสืบสานวัฒนธรรมและส่งเสริมให้เกิดความแข็งแกร่งในชุมชน สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคม เช่น กิจกรรมการปลูกปะการัง และโครงการนา้ ดื่มอาสาเพื่อช่วยผูป้ ระสบอุทกภัย เป็ นต้น

กำรมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรม
• กำรคิดค้นวิจัยและพัฒนำสินค้ำกลุ่ม All Natural
บริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาสินค้าที่ใช้วตั ถุดิบจากธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้วตั ถุดิบที่ได้จากการสังเคราะห์
จากสารเคมีมาเป็ นวัตถุดิบผสม โดยเน้นสุขภาพของผูบ้ ริโภคเป็ นสาคัญ โดยมีกระบวนการในการตรวจสอบคุ ณภาพของ

วัตถุดิบก่อนนาเข้าสูก่ ารผลิต และตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์หลังการผลิตแล้วเสร็จให้อยู่ในเกณฑ์ค่ามาตรฐานของ
ระบบการตรวจสอบคุณภาพอาหารก่อนส่งมอบให้ลกู ค้า

กำรบริจำคช่วยเหลือสังคมในรู ปแบบต่ำงๆ นอกเหนือจำกกำรดำเนินธุรกิจปกติ (CSR
after process)
บริษัทมุง่ มั่นที่จะพัฒนาศักยภาพต่างๆ ในทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง และนอกจากความรับผิดชอบต่อผูม้ ีสว่ นได้เสีย
แล้ว บริษัทยังคานึงถึงสภาพแวดล้อมและสังคมส่วนรวม ในปี 2562 บริษัทได้เข้าร่วมและจัดทาโครงการต่างๆ ตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคมในโครงการดังต่อไปนี ้
1. กิจกรรมมอบทุนกำรศึกษำแก่บุตรพนักงำนที่มีผลกำรเรียนดี ประจำปี 2562
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ จึงจัดให้มีการมอบ
ทุนการศึกษาสาหรับบุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดีเป็ นประจาทุกปี ซึง่ นอกจากจะเป็ นการลดภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน
แล้ว ยังเป็ นการส่งเสริมให้เยาวชนได้มีกาลังใจ มุมานะ และมุ่งมั่นในการเรียน เพื่อที่เมื่อเติบโตขึน้ จะได้เป็ นแรงขับเคลื่อน
ที่สาคัญในการพัฒนาประเทศในระยะยาว
2. กิจกรรมบริจำคผลิตภัณฑ์ให้กับ มูลนิธิ สโกลำร์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (Scholars of Sustenance “SOS”)
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 บริษัทได้ทาการบริจาคผลิตภัณฑ์ซอสและเครื่องปรุ งรสอาหาร ที่จัดแสดงในงาน
ThaiFex 2019 ให้กบั มูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (Scholars of Sustenance) เพื่อให้มลู นิธิฯ ได้นาไปแบ่งปั นให้กบั สถาน
สงเคราะห์ ผูด้ อ้ ยโอกาส และผูย้ ากไร้ ทัง้ ยังได้ช่วยรักษาสิง่ แวดล้อมในการลดปริมาณขยะจากอาหาร

3. กิจกรรมปล่อยพันธุส์ ัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ “พระบำทสมเด็จ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยูห่ ัว”
เมื่ อ วัน ที่ 25 กรกฎาคม 2562 บริษั ท ร่ว มกับ สานักงานนิ ค มอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ ชมรมอมตะจิ ตอาสา
สานักงานประมงจังหวัดระยอง และกลุ่มบริหารจัดการทรัพยากรประมงนา้ จืด อ่างเก็บนา้ ดอกกราย จัดกิจกรรมโครงการ
"ปล่อยพันธุ์สตั ว์นา้ เฉลิมกระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 10"
ณ บริเวณกลุม่ บริหารทรัพยากรประมงอ่างเก็บนา้ ดอกกราย อาเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั และเพื่อเป็ นการอนุรกั ษ์ทรัพยากรและเพิ่มพูนปริมาณสัตว์นา้ ในอ่างเก็บนา้ ดอกกราย
ซึ่งเป็ นแหล่งนา้ ธรรมชาติที่สาคัญของจังหวัดระยอง และอยู่ใกล้เคียงนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึน้
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4. โครงกำรสำนฝั นปี บทอง ช่อที่ 26 “สำนฝั นปี บทอง รักน้องพร้อมแบ่งปั น”
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 บริษัทร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนให้กบั ชมรมดอกปี บ เพื่อสนับสนุนโครงการ
สานฝั นปี บทอง ที่มีเป้าหมายหลัก คือ ส่งเสริมการศึกษาควบคู่กับการพัฒนาคุ ณภาพชีวิต โดยทางชมรมได้จัดกิจกรรม
สันทนาการและเลีย้ งอาหารกลางวันให้กับนักเรียน ครู และสมาชิกชมรม ณ โรงเรียนวัดคาพราน ตาบลคาพราน อาเภอ
วังม่วง จังหวัดสระบุรี พร้อมทัง้ ปรับปรุงและซ่อมแซมสนามเด็กเล่นบริเวณโรงเรียน และมอบอุปกรณ์และเครือ่ งมือต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนต่อไป

5. กิจกรรมปลูกป่ ำเฉลิมพระเกียรติ "พระบรมรำชชนนีพันปี หลวง และวันแม่แห่งชำติ"
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 บริษัทได้เข้าร่วมกิ จกรรมปลูกป่ าเฉลิมพระเกี ยรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง เพื่อถวายเป็ นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87
พรรษา และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณพืน้ ที่ว่างภายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง โดยปลูกกล้าไม้ยืนต้น
จานวนกว่า 2,000 ต้น ซึ่งเป็ นไม้ยืนต้นที่เหมาะกับสภาพพืน้ ดินเค็มในนิคมฯ ได้แก่ มะขาม จามจุรี สะเดา มะฮอกกานี คูณ
หว่า พิกุล โชงโค พิรงั กาสา เป็ นต้น เพื่อเพิ่มพืน้ ที่สีเขียวภายในนิคมฯ และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนิคมฯ ชุมชน และ
ผูป้ ระกอบการรายอื่นๆ

6. กิจกรรมบริจำคเงินสมทบทุนโครงกำร “Better Me เพื่อชีวิตที่ดีของผู้หญิงที่ขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ
เฟส”2
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ทาการบริจาคเงินเพื่อร่วมสมทบทุนโครงการ “Better Me” เพื่อชีวิตที่ดี
ของผูห้ ญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เฟส2 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิกลุม่ ปรารถนาดี จานวน 59,300 บาท เพื่อมอบโอกาสทางการ
ศึกษาและพัฒนาทักษะให้ผหู้ ญิงที่ขาดโอกาสทางการศึกษาให้ได้มีคณ
ุ ภาพชีวิตที่ดีขนึ ้ และมีโอกาสในอนาคตมากขึน้ โดย
จัดเป็ นกิจกรรมเรียนรู เ้ กี่ยวกับความรู พ้ ืน้ ฐานต่างๆ ได้แก่ การเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ การเรียนรู ข้ อ้ ดีและข้อเสียของตนเอง
การรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในศักยภาพของตนเอง และมี การจัดให้มี
ที่ปรึกษาเป็ นของตนเอง สาหรับพูดคุยเพื่อเสริมสร้างแรงบัลดาลใจ ให้กาลังใจและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตนเอง
ไปในทางที่ดีขนึ ้
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รำงวัลแห่งควำมภำคภูมิใจ ประจำปี 2562

1. ผลิตภัณฑ์ Sriracha Mayo Sauce และ Sriracha Hot Chilli Blackout Sauce ของบริษัทได้ผ่านการประเมินตาม
เกณฑ์การประเมินทางประสาทสัมผัส Sensory Analysis และได้รบั รางวัล Superior Taste Award ระดับ 1 ดาว
จาก International Taste Institute
2. ผลิตภัณฑ์ Sriracha Wasabi Sauce ของบริษัทได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นหนึ่งในสินค้านวัตกรรม Sial Innovation
China 2019 จากงานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครือ่ งดื่มที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเซีย Sial China 2019
3. รางวัลผูป้ ระกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจาปี 2562 (Prime Minister’s Export Award 2019) ประเภทสินค้าฮาลาล
ยอดเยี่ยม (Best Halal) เป็ นรางวัลที่มอบให้แก่สินค้าฮาลาลเพื่อการส่งออก ที่ผลิตถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม
อย่างมีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานสากลยอดเยี่ยม
4. บริษัทเป็ น 1 ใน 5 ของบริษัทไทยที่ติดอันดับ Asia’s 200 Best Under A Billion หรือ 200 บริษัทมหาชนรายได้
ต่ากว่าพันล้านที่ดีที่สดุ ในเอเชียประจาปี 2562 จากนิตยสารธุรกิจ ฟอร์บส (Forbes)
5. ได้รบั รางวัล SET AWARD 2019 ประเภทผูบ้ ริหารดีเด่น Outstanding CEO Awards
6. ได้รบั รางวัล SET AWARD 2019 ประเภทบริษัทที่มีผลการดาเนินงานดีเด่น Outstanding Company Performance
Awards ในกลุม่ Business Excellence
7. ได้รบั รางวัล SET AWARD 2019 ประเภทรางวัล Best Company Performance Awards ที่มอบให้แก่บริษัทที่มี
ผลการดาเนินงานยอดเยี่ยมในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

กำรป้ องกันกำรมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรคอร์รัปชั่น
คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายการปฏิบตั ิตามกฎหมายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นโดยกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี ้
• สร้างจิตสานึก ค่านิยม ทัศนคติให้แก่พนักงานในการปฏิบตั ิงานตามกฎระเบียบด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
• จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อานาจ
ให้เหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้พนักงานทุจริตและคอร์รปั ชั่น
• ห้ามมิให้กรรมการบริษัท ผูบ้ ริหาร และพนักงานกระทาการใดๆ อันเป็ นการเรียกร้องหรือยอมรับซึง่ ทรัพย์สนิ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใด สาหรับตนเองหรือผูอ้ ื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ในทางที่
มิชอบ หรืออาจทาให้บริษัทเสียประโยชน์อนั ชอบธรรม
• ห้า มมิ ใ ห้ก รรมการบริษั ท ผู้บ ริห าร และพนัก งานให้ห รือ เสนอที่ จ ะให้สิน ทรัพ ย์ห รือ ผลประโยชน์อื่ นใดแก่
บุคคลภายนอก เพื่อจูงใจให้บคุ คลนัน้ กระทาหรือละเว้นการกระทาใดที่ผิดกฎหมายหรือโดยมิชอบต่อตาแหน่ง
หน้าที่ของตน
บริษัทได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective
Action Coalition Against Corruption : CAC) และได้กาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชั่นไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ
และข้อพึงปฎิบตั ิในการทางาน (Code of Conduct) และจัดทาคูม่ ือแนวทางปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชั่น เพื่อให้
เป็ นแนวทางในการดาเนินธุรกิ จ โดยบริษัท ได้รบั การรับรองระบบป้องกัน ทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้วในปี 2562
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กำรควบคุมภำยใน
ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในของบริษัทตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสานักงาน ก.ล.ต. โดยการ
สอบถามข้อมูลจากฝ่ ายบริหารในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ
1.
2.
3.
4.
5.

องค์กรและสภาพแวดล้อม (Control Environment)
การบริหารความเสีย่ ง (Risk Assessment)
การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
ระบบสารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information & Communication)
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการบริษั ท มี ค วามเห็ น ว่า บริษั ท มี ร ะบบควบคุม ภายในที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอในการดูแ ลการ
ดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถป้องกัน
ทรัพย์สินจากการทุจริต เสียหาย รวมทัง้ มีการจัดทาบัญชีและรายงานที่ถกู ต้องน่าเชื่อถือ โดยได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
บัญ ชี ที่ ร ับ รองทั่วไป ประกาศสานัก งานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ ย์ และข้อ บัง คับ ของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการรายงานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ของบริษัทตามที่ควรอย่างสม่าเสมอ
รวมทัง้ มีกระบวนการจัดทาและเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา มีระบบการควบคุม
ภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีการปรับปรุ งแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิ ภาพ
เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทบรรลุวตั ถุประสงค์ที่กาหนดไว้และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี ้
ไม่พ บประเด็ น ปั ญ หาหรือ ข้อ บกพร่อ งที่ เ ป็ น สาระสาคัญ ซึ่ง อาจก่ อ ให้เ กิ ด ความเสีย หายต่อ การด าเนิ น งานของบริ ษั ท
แต่ประการใด รวมถึงบริษัทมีระบบการควบคุมภายในในเรือ่ งการทาธุรกรรมกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวอย่างเพียงพอแล้ว โดยสามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทจากการที่ผบู้ ริหารนาไปใช้โดยมิชอบ
หรือโดยไม่มีอานาจ
ผูบ้ ริหารของบริษัทได้สนับสนุนให้ตระหนักถึงความจาเป็ นในการควบคุมภายใน โดยจัดให้มีการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี กาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทัง้ ได้กาหนดระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย ระดับอานาจการบริหาร
และระดับการอนุมตั ิรายการที่เหมาะสมอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร อีกทัง้ บริษัทได้จดั ให้มีสว่ นตรวจสอบภายในที่มคี วามเป็ น
อิสระในการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ซึ่งรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อสอบทานระบบ
การปฏิบตั ิงานของกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทโดยรวม โดยผลการตรวจสอบที่ผา่ นมา
ไม่พบว่ามีขอ้ บกพร่องที่เป็ นสาระสาคัญต่ อระบบการควบคุมภายในแต่ประการใด สาหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้วเช่นกัน

กำรประเมินระบบควบคุมภำยใน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่อง
ความเหมาะสมและเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

นอกจากนี ้ ผูส้ อบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งเป็ นผูต้ รวจสอบงบการเงิน
ประจาปี 2562 ได้ให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินแสดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี ้ ยังให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมทั่วไปด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการบันทึกต้นทุนสินค้าคงเหลือ อย่า งไรก็ตาม บริษัทได้ดาเนินการแก้ไขตามที่ผสู้ อบบัญชีแนะนาเกี่ยวกับ
การควบคุมทั่วไปด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว และอยูร่ ะหว่างการดาเนินการแก้ไขการบันทึกต้นทุนสินค้าคงเหลือ

ข้อมูลหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน
ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้แต่งตัง้ บริษัท ตรวจสอบภายใน
ธรรมนิติ จากัด ให้ปฏิบตั ิหน้าที่ผตู้ รวจสอบภายในของบริษัทสาหรับปี 2562 ซึ่งบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด ได้
มอบหมายให้ นางสาวกรกช วนสวัสดิ์ ตาแหน่ง รองประธานกรรมการ เป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิหน้าที่ผตู้ รวจสอบ
ภายในของบริ ษั ท เพื่ อ ท าการสอบทานและประเมิ น ระบบควบคุม ภายในของบริ ษั ท ซึ่ ง ผู้ต รวจสอบภายในอิ สระได้มี
ข้อเสนอแนะต่างๆ และบริษัท ได้มีการปรับปรุ งระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ การปฏิบตั ิงานของผูต้ รวจสอบ
ภายในอิ ส ระได้ค รอบคลุม ถึ ง การประเมิ น องค์ป ระกอบของการควบคุ ม ภายในของ The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (COSO)
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด ประกอบกับประวัติ
ของผูร้ บั ผิดชอบหลักในการปฎิบัติหน้าที่ผูต้ รวจสอบภายในแล้วเห็นว่า มี ความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าว เนื่องจาก มีความเป็ นอิสระ และมีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานด้านการตรวจสอบภายในมาเป็ นระยะเวลากว่า
16 ปี
ทัง้ นี ้ การพิจารณาและอนุมตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของ
บริษัทจะต้องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ำงำนผู้ตรวจสอบภำยใน
คุณวุฒกิ ำรศึกษำ
• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประกำศนียบัตร
• ประกาศนียบัตรผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT)
ประวัติกำรทำงำน
• 2559 – ปั จจุบนั
รองประธานกรรมการ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด
• 2559
ผูจ้ ดั การอาวุโส บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จากัด
• 2555 - 2558
ผูจ้ ดั การ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
• 2553 - 2554
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด
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รำยกำรระหว่ำงกัน
บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
1. นายจิตติพร จันทรัช

ควำมสัมพันธ์
• ตาแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
• ถือหุน้ ในบริษัทรวมคูส่ มรสและบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนิติภาวะ คิดเป็ นร้อยละ 10.77
ของทุนที่เรียกชาระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2. บริษัท ทิพยประกันชีวิต จากัด
(มหาชน) (“ทิพยประกันชีวติ ”)

• ทิพยประกันชีวติ เป็ นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2527
ทุนทีเ่ รียกชาระแล้ว 1,868 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวติ
• เป็ นกิจการทีเ่ กี่ยวข้องกับบริษัทเนื่องจาก
- นายบรรพต หงษ์ทอง เป็ นประธานกรรมการและกรรมการอิสระของทัง้ บริษัท
และทิพยประกันชีวิต
- นายศราวุธ เมนะเศวต เป็ นกรรมการและกรรมการอิสระของทัง้ บริษัทและ
ทิพยประกันชีวติ

3. บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์
นา้ มันพืช จากัด
(“ธนากรนา้ มันพืช”)

• ธนากรน า้ มันพืช เป็ นบริษัทที่ จดทะเบียนก่ อตัง้ เมื่ อวันที่ 28 สิงหาคม 2517
ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจาหน่ายนา้ มันพืช
• เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เนื่องจากนายจิตติน สีบญ
ุ เรือง กรรมการ และ
ผูถ้ ือหุน้ ของธนากรนา้ มันพืช เป็ นบิดาของนายนุชา สีบุญเรือง ซึ่งเป็ นคู่สมรส
ของนางสาววาสนา จันทรัช ซึง่ เป็ นกรรมการและผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท

รำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งในปี ทีผ่ ่ำนมำ
บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง
ทิพยประกันชีวติ

ธนากรนา้ มันพืช

ลักษณะรำยกำร

บริษัททำประกันกับทิพยประกันชีวติ
ซือ้ สัญญาประกันชีวิตแบบกลุม่ ให้กบั พนักงาน ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายให้
สวัส ดิ ก ารแก่ พ นัก งาน โดยมี ร าคาและเงื่ อ นไขทางการค้า ที่ สามารถ
เทียบเคียงกันได้กบั ผูป้ ระกอบการรายอืน่
บริษัทซือ้ วัตถุดิบ
บริษัทซือ้ นา้ มันพืชเพื่อใช้เป็ นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าตามธุรกิ จปกติ
ของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่สามารถเทียบเคียงกันได้
กับผูป้ ระกอบการรายอื่น
เจ้ำหนี้กำรค้ำ

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน (ล้ำนบำท)
ปี 2561 ปี 2562
1.03
2.21

4.39

4.22

0.22

0.31

บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ง

ลักษณะรำยกำร

นายจิตติพร จันทรัช รำยได้อื่น
นายจิตติพร จันทรัช จ่ายชาระค่ารถยนต์ประจาตาแหน่งเพิ่มเติม โดยยก
กรรมสิทธิ์รถยนต์ดงั กล่าวให้แก่บริษัท

มูลค่ำรำยกำร
ระหว่ำงกัน (ล้ำนบำท)
ปี 2561 ปี 2562
-

1.94

หมำยเหตุ : ผูล้ งทุนสามารถดูขอ้ มูลรายการระหว่างกันย้อนหลัง จากแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ในปี ที่ผ่านมา ตามที่ปรากฎในเว็บไซต์
ของบริษัท

ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน
ในช่วงปี 2562 บริษัทมีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ ยวข้องกัน 3 รายการ โดยแบ่งการทารายการ
ออกเป็ น 2 กลุม่ ได้แก่ รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น การซือ้ วัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิต และการทา
ประกัน ชี วิ ต ให้แ ก่พ นัก งานซึ่งเป็ น สวัสดิ การที่บ ริษั ทให้แก่ พ นัก งาน รายการดัง กล่า วเป็ น รายการที่มี ความจ าเป็ น และ
สมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เป็ นรายการค้าปกติ การกาหนดราคาสามารถเปรียบเทียบได้กบั
การทารายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน และรายการที่เกิดขึน้ เป็ นครัง้ คราว คือ รายการรายได้อื่นจากการชาระ
ค่ารถยนต์ประจาตาแหน่งเพิ่มเติม ซึง่ รายการดังกล่าวเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท
มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
การทารายการระหว่างกันของบริษัทจะมีคณะกรรมการตรวจสอบร่วมในการพิจารณาด้วย โดยการพิจารณาเข้า
ทารายการระหว่างกันได้คานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็ นสาคัญ
ปั จจุบนั บริษัทได้มีการกาหนดมาตรการและขัน้ ตอนการอนุมตั ิรายการระหว่างกั น โดยรายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึน้ ในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสว่ นได้เสีย บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
ผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญ
ในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะให้ผเู้ ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษัทเป็ นผูใ้ ห้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรือผูถ้ ือหุน้ ตามแต่กรณี ซึง่ ผูท้ ี่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสว่ นได้เสียในการทารายการจะไม่
มีสทิ ธิออกเสียงในการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันดังกล่าว
นโยบำยหรือแนวโน้มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
นโยบาย
หากบริษัทมีความจาเป็ นต้องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์บริษัทมี
นโยบายที่จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริษัทจะให้ผเู้ ชี่ยวชาญอิสระหรือ
ผู้สอบบัญ ชี ข องบริษั ท เป็ น ผู้ใ ห้ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ รายการระหว่ า งกัน ดังกล่าว เพื่ อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการหรือผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี
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นโยบายของบริษัทในการทารายการระหว่างกันจาแนกตามประเภทรายการมีดงั นี ้
1. รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ เช่น การซือ้ และขายสินค้า วัตถุดิบ เป็ นต้น การทา
รายการดังกล่าวจะต้องมีเงื่อนไขการค้าและราคาที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่ง
เทียบเคียงได้กบั การทารายการระหว่างบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทารายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บุคคลทั่วไป หรือการทารายการในลักษณะเดียวกับของผูป้ ระกอบการอื่นในธุรกิจ
ทัง้ นี ้ บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความ
จาเป็ นต่อการทารายการดังกล่าวเป็ นรายไตรมาส และจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
2. รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติขา้ งต้น เช่น รายการเกี่ยวกับ
การซือ้ ขายทรัพย์สิน เป็ นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ ิจารณาและให้ความเห็น
เกี่ยวกับเหตุผลและความจาเป็ นต่อการทารายการดังกล่าว และจะปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มา
หรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัท บริษัทไม่มีนโยบายการให้กยู้ ืมเงินเพื่อให้บคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์นาไปประกอบธุรกิจหรือดาเนินงานแทนบริษัท
คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ คาสั่งหรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัท เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทารายการดังกล่าวไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ ือหุน้ ทุกราย โดยบริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกัน
ดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปี ของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัท
แนวโน้มการทารายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันที่จะยังคงมีการทารายการต่อไปในอนาคต จะคงเหลือเพียงรายการค้าปกติและรายการ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจตามปกติ ซึง่ ได้แก่
1. การซือ้ วัตถุดิบ คือ นา้ มันพืชจากธนากรนา้ มันพืช
2 การทาสัญญาประกันชีวิตแบบกลุม่ ให้กบั พนักงาน ซึง่ ทากับทิพยประกันชีวติ
สาหรับรายการระหว่างกันดังกล่าวที่จะเกิดขึน้ ในอนาคต บริษัทจะปฏิบตั ิตามนโยบายการทารายการระหว่างกัน
ตามที่ได้กล่าวไว้ขา้ งต้น

ฐำนะกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 60
ล้ำนบำท ร้อยละ
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

110.37
64.53
18.83
81.13
2.31
277.17

14.72
8.61
2.51
10.82
0.31
36.98

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี
เงินมัดจา
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

457.56
9.33
3.89
1.64
472.43
749.61

61.04
1.24
0.52
0.22
63.02
100.00

สิน้ สุด 31 ธ.ค. 61 สิน้ สุด 31 ธ.ค. 62
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ

185.34
78.89
57.59
22.72
88.43
2.58
435.55

18.69
7.96
5.81
2.29
8.92
0.26
43.93

59.77
131.63
55.74
20.87
87.83
2.85
358.69

6.40
14.10
5.97
2.23
9.41
0.31
38.41

541.73 54.63
10.71
1.08
2.01
0.20
1.58
0.16
556.03 56.07
991.58 100.00

43.99
517.78
10.46
1.49
1.32
575.04
933.73

4.71
55.45
1.12
0.16
0.14
61.59
100.00
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)
สิน้ สุด 31 ธ.ค.60 สิน้ สุด 31 ธ.ค.61 สิน้ สุด 31 ธ.ค.62
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
หนี้สนิ
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ ื่น
ส่วนของเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินทีถ่ ึงกาหนด
ชาระภายในหนึง่ ปี
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึง่ ปี
ภาษี เงินได้คา้ งจ่าย
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

59.53
66.26

7.94
8.84

60.54 6.11
154.47 15.58

39.49
65.97

4.23
7.06

13.59 1.81
4.40 0.59
0.51 0.07
144.29 19.25

15.73 1.59 15.32 1.64
5.65 0.57
3.89 0.42
5.46 0.55
0.74 0.07
0.60 0.06
242.59 24.47 125.27 13.42

หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
31.05 4.14
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
5.29 0.70
ประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
0.96 0.13
รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
37.30 4.97
รวมหนีส้ ิน
181.59 24.22

15.32 1.54
7.26 0.73
5.26 0.56
1.10 0.11
2.40 0.26
23.68 2.38
7.66 0.82
266.27 26.85 132.93 14.24

ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมส่วนของผู้ถอื หุน้
รวมหนีส้ ินและส่วนของผู้ถอื หุน้

211.85 28.26
176.11 23.49
124.01 16.54
8.97 1.20

211.85 21.36
176.85 17.83
130.76 13.19
7.49 0.76

212.54 22.76
212.38 22.75
374.86 40.15
7.49 0.80

21.19 2.83
237.74 31.72
568.02 75.78
749.61 100.00

21.19 2.14 21.19 2.27
389.02 39.23 184.38 19.75
0.50 0.05
725.31 73.15 800.80 85.76
991.58 100.00 933.73 100.00

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
สิน้ สุด 31 ธ.ค.60 สิน้ สุด 31 ธ.ค.61 สิน้ สุด 31 ธ.ค.62
ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ ล้ำนบำท ร้อยละ
รำยได้
รายได้จากการขายสินค้า
ต้นทุนขายสินค้า
กำไรขั้นต้น
รายได้จากการลงทุน
กาไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศสุทธิ
รายได้อื่น
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
กำไรจำกกำรดำเนินงำน
ต้นทุนทางการเงิน
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ภาษี เงินได้
กำไรสุทธิสำหรับงวด
กำไรจำกกำรดำเนินงำน (ไม่รวมรำยได้จำกกำรลงทุน)
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ (ไม่รวมรำยได้จำกกำรลงทุน)
กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ :
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ที่กาหนดไว้
รวมกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กาไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
กาไรต่อหุน้ ปรับลด (บาทต่อหุน้ ) 1/
จานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้ว (ล้านหุน้ )
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุน้ )

945.04
666.73
278.31
0.24
(0.35)
2.36
70.95
144.64
64.97
2.30
62.67
3.64
59.03
64.73
58.79

100.00 1,144.99 100.00 990.72 100.00
70.55 710.93 62.09 639.27 64.53
29.45 434.06 37.91 351.45 35.47
0.03
0.50 0.04 1.75 0.18
(0.04)
0.32 0.03 0.93 0.09
0.25
3.11 0.27 5.87 0.59
7.51
75.20 6.57 78.14 7.89
15.30 125.35 10.95 157.56 15.90
6.88 237.44 20.74 124.30 12.55
0.24
2.31 0.20 1.86 0.19
6.64 235.13 20.54 122.44 12.36
0.39
13.23 1.16 0.45 0.05
6.25 221.90 19.38 121.99 12.31
6.85 236.94 20.69 122.55 12.37
6.22 221.40 19.34 120.24 12.14

-

-

-

59.03
0.17
0.16
352.23
0.50

6.25

221.90
0.63
0.57
353.69
0.50

-

0.50

0.05

- (0.90) (0.09)
- (0.40) (0.04)
19.38 121.59 12.27
0.30
0.29
424.76
0.50

หมายเหตุ : 1/ กาไรต่อหุน้ ปรับลด คานวณจากกาไรสาหรับงวดที่เป็ นส่วนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริษัทและจานวนหุน้ สามัญที่ออกจาหน่ายแล้ว
ระหว่างงวดโดยถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนัก หลังจากที่ได้ปรับปรุงผลกระทบของหุน้ ปรับลดจากการออกใบสาคัญแสดงสิทธิซอื ้ หุน้ สามัญ
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
หน่วย : ล้านบาท
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 60 สิน้ สุด 31 ธ.ค. 61 สิน้ สุด 31 ธ.ค. 62
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมดำเนินงำน
กาไรสาหรับปี
ปรับรายการทีก่ ระทบกาไร (ขาดทุน) เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าตัดจาหน่าย
รายได้จากการลงทุน
ต้นทุนทางการเงิน
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึน้
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย
ภาษี เงินได้
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดาํ เนินงาน
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
เงินมัดจา
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ ื่น
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดาเนินงาน
ภาษี เงินได้จา่ ยออก
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

59.03

221.90

121.99

34.82
1.70
(0.23)
2.30
11.11
4.06
(0.21)
(0.00)
3.64
116.22

36.70
1.89
(0.50)
2.31
(8.81)
2.57
0.35
(1.19)
13.23
268.45

44.92
2.00
(1.75)
1.86
(2.77)
0.27
(2.47)
0.28
0.28
3.60
0.45
168.66

(17.10)
0.10
(7.02)
1.11
0.72
0.49
14.92
0.19
(0.03)
109.60
(9.75)
99.85

6.61
(4.01)
1.52
(0.26)
0.06
1.05
(3.35)
0.14
0.23
270.44
(5.89)
264.55

1.87
1.16
3.36
(0.12)
0.26
(20.98)
0.41
0.31
(0.14)
154.79
(9.06)
145.72

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
หน่วย : ล้านบาท
สิน้ สุด 31 ธ.ค. 60 สิน้ สุด 31 ธ.ค. 61 สิน้ สุด 31 ธ.ค. 62
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
ดอกเบีย้ รับ
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ เงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
ดอกเบีย้ จ่าย
เงินปั นผลจ่ายให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท
เงินสดรับเงินล่วงหน้าค่าหุน้
เงินสดที่ผเู้ ช่าจ่ายเพื่อลดจานวนหนีส้ นิ ซึง่ เกิดขึน้ จากสัญญา
เช่าทางการเงิน
เงินสดรับจากหุน้ ทุนออกให้ตามสิทธิ
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันสิน้ ปี

0.59
0.23
(41.29)
0.05
(3.71)
(44.13)

0.50
(106.21)
3.26
(78.89)
(3.27)
(184.62)

78.89
1.75
(68.63)
4.28
(131.00)
(2.26)
(116.97)

(13.53)
(2.30)
(28.07)
-

(2.32)
(70.62)
84.60

(1.86)
(325.73)
-

(4.64)
3.28
50.00
(5.36)
(0.62)
55.10
55.27
110.37

(6.46)
3.43
(13.59)
(4.96)
74.97
110.37
185.34

(6.04)
195.04
(15.73)
154.32
(125.57)
185.34
59.77
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อัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
รำยกำร

2560

2561

2562

1.92
1.21
0.66
16.89
21.32
43.88
8.20
11.25
32.01
(2.49)

1.80
1.33
1.37
18.75
19.20
47.49
7.58
11.84
30.40
(3.62)

2.86
1.97
0.79
17.48
20.59
37.23
9.67
12.78
28.17
2.09

29.45
6.87
0.27
153.69
6.23
10.75

37.91
20.74
0.34
111.42
19.31
34.31

35.47
12.55
0.86
117.23
12.21
15.99

8.17
20.14
1.31

25.49
51.76
1.32

12.67
31.51
1.04

0.32
43.41
1.03
0.48

0.37
114.45
1.32
1.46

0.17
78.15
0.35
0.54

1.61
0.17
0.08
0.50
352.23

2.05
0.63
0.87
0.50
353.69

1.89
0.30
0.16
0.50
424.76

อัตรำส่วนสภำพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ ารค้า
ระยะเวลาชาระหนีเ้ ฉลี่ย
Cash cycle

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรทำกำไร
อัตรากาไรขัน้ ต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตรากาไรอื่น
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไร (ขาดทุน) สุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน
อัตราหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้
อัตราส่วนความสามารถชาระภาระผูกพัน
อัตราส่วนการจ่ายเงินปั นผล2/

อัตรำส่วนอืน่ ๆ
มูลค่าหุน้ ตามบัญชีตอ่ หุน้
กาไรสุทธิตอ่ หุน้
เงินปั นผลต่อหุน้ 2/
มูลค่าที่ตราไว้ตอ่ หุน้
จานวนหุน้

หมำยเหตุ : 2/ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลประกอบการ
ปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาทต่อหุน้ ซึ่งหากรวมกับ เงินปั นผลระหว่างกาลสาหรับผลการดาเนินงาน 6 เดือนแรกปี 2562
ในอัตราหุน้ ละ 0.105 บาทต่อหุน้ ซึ่งกาหนดจ่ายเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 แล้ว เงินปั นผลรวมประจาปี สิน้ สุดเดือนธันวาคม
2562 จะเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.155 บาทต่อหุน้

กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ ำยจัดกำร
ภำพรวมกำรดำเนินงำนและปั จจัยที่ทำให้มีกำรเปลี่ยนแปลงสำคัญ (Overview)
บริษัทยังคงมุ่งเน้นการเติบโตที่ย่งั ยืน โดยการวางรากฐานของกระบวนการผลิตที่เป็ นระบบตามมาตรฐานสากล
น าเทคโนโลยีที่ เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต เพิ่ ม ก าลังการผลิตพริกดองซึ่งเป็ น วัตถุดิบ หลักเ พื่อรักษา
มาตรฐานวัตถุดิบ และเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่การผลิต ให้ได้สนิ ค้าที่มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล สร้างตราสินค้าให้มี
ความแข็งแกร่ง และทาให้สินค้าเป็ นที่รูจ้ กั ในวงกว้าง เพื่อต่อยอดในการขยายธุรกิจไปยังกลุม่ เป้าหมายใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง
บริษัทยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรมพนักงานและเสริมสร้างทักษะที่จาเป็ นและเป็ นประโยชน์
เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการทางานของแต่ละสายงาน ในปั จจุบนั บริษัทมุง่ เน้นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสและนา้ จิม้
ซึ่ ง เป็ น กลุ่ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ห ลัก ที่ บ ริ ษั ท มี ค วามเชี่ ย วชาญและได้ร ับ ความนิ ย มจากกลุ่ม ผู้บ ริ โ ภคมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งไปยัง
กลุ่มเป้าหมายใหม่ โดยจะเพิ่มทัง้ จากฐานลูกค้าหลักในทวีปยุโรป และการขยายฐานลูกค้าไปยังภูมิภาคอื่นๆ และในช่วง
ไตรมาส 4 บริษัทยกเลิกสายการผลิตสินค้ากลุม่ เครื่องดื่มจากผักและผลไม้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสายการผลิตอื่ นที่
ได้รบั ความนิยมจากผูบ้ ริโภคมากกว่า จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา แสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถรักษาฐานลูกค้าเดิม ซึ่ง
เป็ นกลุม่ ที่มีกาลังซือ้ สูงและให้การตอบรับสินค้าของบริษัทเป็ นอย่างดี และขยายไปยังกลุม่ ลูกค้าเป้าหมายใหม่ในทวีปอื่นๆ
ได้มากขึน้ ตามกลยุทธ์และแผนการตลาดที่วางเอาไว้ ประกอบกับความแข็งแกร่งของตราสินค้า ทาให้สินค้าได้รบั ความนิยม
อย่างต่อเนื่อง บริษัทยังมีนโยบายในการลดความเสี่ยงของการพึง่ พิงเศรษฐกิจของประเทศในทวีปยุโรปเพียงอย่างเดียว โดย
การตัง้ เป้าหมายที่จะสร้างฐานลูกค้าในทวีปอื่นๆ ด้วย โดยในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าไปยังทวีปยุโรปเท่ากับ
800.95 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 80.84 ของยอดขายรวม ซึง่ มีสดั ส่วนลดลงร้อยละ 17.06 เมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จาก
การขายสินค้าไปยังทวีปยุโรป จานวน 965.75 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 84.35 ของยอดขายรวมในปี 2561 เนือ่ งจากการ
ชะลอตัวของเศรษฐกิจในทวีปยุโรป อย่างไรก็ดี ในปี 2562 บริษัทสามารถขยายตลาดไปยังทวีปอื่นๆ นอกเหนือจากทวีปยุโรป
และทวีปอเมริกาได้ ส่งผลให้มียอดขายจากทวีปอื่นๆ เท่ากับ 178.02 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.97 จากยอดขายรวม เพิ่มขึน้
จาก 163.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.28 ของยอดขายรวมในปี 2561 ในขณะที่กลุ่มลูกค้าหลักของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
ประเภทนา้ มะพร้าวที่มีตลาดหลักในทวีปอเมริกา ชะลอการสั่งซือ้ กลุม่ ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวตัง้ แต่ปี 2560 บริษัทจึงได้ยกเลิก
สายการผลิตดังกล่าวแล้ว
บริษัทเพิ่มความแข็งแกร่งของสร้างตราสินค้า และการรับรู ข้ องตราสินค้า ผ่านช่องทางการตลาดผ่านสื่อดิจิตอล
(Digital Marketing) ในแต่ละกลุ่มประเทศเป้าหมาย อีกทัง้ บริษัทยังมุ่งพัฒนาสินค้าสูตรใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของผูบ้ ริโภค และแนวโน้มความนิยมของลูกค้า จนปั จจุบนั บริษัทมีสนิ ค้ากว่า 700 SKU ที่ขายไปทั่วโลก บริษัทยังคง
เน้นการทาการตลาดร่วมกับผูจ้ ัดจาหน่ายของบริษัทเพื่อเป็ นการรักษาฐานลูกค้าเดิม และยังเข้าร่วมงานแสดงสินค้าใน
หลายๆ ประเทศ เพื่อหาลูกค้ารายใหม่ที่มีความภักดีสงู (Royalty) กับตราสินค้าของบริษัท ไม่ว่าจะเป็ นลูกค้าในแถบเอเชีย
ออสเตรเลีย และกลุ่ม ลู ก ค้า ในแถบยุโรปตะวัน ออก อี ก ทั้ง บริษั ท ยัง มุ่ง เน้น การควบคุมต้น ทุน การผลิต ทั้งจากการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต การสรรหาผูจ้ าหน่ายรายใหม่ที่ให้ตน้ ทุ นต่ากว่าเดิม และการพัฒนาสูตรการผลิตโดยใช้วตั ถุดิบใหม่ที่มี
ต้นทุนต่ากว่าวัตถุดิบเดิม การเพิ่มกระบวนการผลิตวัตถุดิบบางประเภทที่สามารถลดต้นทุนต่อหน่วย แต่ยงั คงรักษารสชาติ
และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของบริษัท
บริษัทได้ยา้ ยฐานการผลิตสินค้าหลักในกลุม่ ซอสปรุ งรสและนา้ จิม้ ต่างๆ มายังโรงงานใหม่ที่จงั หวัดระยองแล้วเสร็จ
ในช่วงไตรมาส 3 ปี 2560 โดยโรงงานใหม่นนั้ สามารถรองรับกาลังการผลิตสินค้าในกลุม่ ซอสปรุ งรสและนา้ จิม้ ได้ถึง 14,750
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ตันต่อปี และในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทเปิ ดสายการผลิตใหม่สามารถรองรับกาลังการผลิตสินค้าในกลุม่ ซอสปรุ งรสและ
นา้ จิม้ เพิ่มขึน้ 2,178 ตันต่อปี ทาให้โรงงานใหม่สามารถรองรับกาลังการผลิตรวม 16,928 ตันต่อปี ในปี 2562 โรงงานแห่งใหม่
มีการผลิตสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรสและนา้ จิม้ จานวน 8,226 ตัน คิดเป็ นร้อยละ 49.93 ของกาลังการผลิตของ
โรงงานใหม่ ลดลงจากการผลิตสินค้าในกลุม่ ดังกล่าวจานวน 8,150 ตัน คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 55.26 ของกาลังการผลิตของ
โรงงานใหม่ในช่วงปี 2561 เนื่องจากการลดลงของยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรสและนา้ จิม้ อย่างไรก็ดีโรงงานใหม่มี
ความพร้อมทัง้ ในด้านเครือ่ งจักรและอุปกรณ์ ระบบการผลิต และบุคลากร สามารถรองรับการขยายของยอดขายในอนาคตได้
นอกจากนีใ้ นปี 2562 โรงงานแห่งเดิมที่ตงั้ อยู่ที่นิคมอุสาหกรรมแหลมฉบังดาเนินการปรับปรุ งสายการผลิตต่างๆ
ทาให้กาลังการผลิตในกลุม่ ซอสปรุ งรสและนา้ จิม้ เท่ากับ 4,761 ตันต่อปี และมีการผลิตคิดเป็ นร้อยละ 52.20 ของกาลังการ
ผลิตในกลุม่ ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสและนา้ จิม้ ของโรงงานดังกล่าว นอกจากนี ้ บริษัทมีการผลิตสินค้าในกลุม่ เครือ่ งปรุงแกงและ
เครื่องประกอบอาหารอยู่ที่รอ้ ยละ 101.09 และผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มและอาหารสาเร็จรู ปอยู่ที่รอ้ ยละ 12.57 และ 40.51 ของ
กาลังการผลิตของโรงงานดังกล่าว ตามลาดับ ทัง้ นีบ้ ริษัทอยู่ระหว่างการขยายกาลังการผลิตของกลุ่มเครื่องปรุ งแกงและ
เครื่องประกอบอาหาร โดยปั จจุบนั กาลังการผลิตและประสิทธิภาพการผลิตของทัง้ 2 โรงงานเป็ นปั จจัยหลักในการสนับสนุน
แผนการขยายตลาดที่บริษัทวางไว้
เนื่องจากฐานลูกค้าของบริษัทคือกลุม่ ลูกค้าในต่างประเทศ ซึง่ ความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
ของกลุม่ ลูกค้าหลักทัง้ ในทวีปยุโรป และทวีปอื่นๆ อาจส่งผลกระทบต่อ ผลการดาเนินงานของบริษัท แต่อย่างไรก็ดี จากการที่
บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายในการกาหนดราคาสินค้าโดยกาหนดเป็ นสกุลเงินบาทเพิ่มมากขึน้ ตัง้ แต่ไตรมาส 3 ปี 2558 เพื่อลด
ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น จึงส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทมีสดั ส่วนรายได้เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศ
ได้แก่ สกุลเงินยูโรและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ รวมร้อยละ 26.56 และสกุลเงินบาท เป็ นสัดส่วนร้อยละ 73.44 โดยสัดส่วนของ
รายได้ที่เป็ นสกุลเงินบาทเพิ่มขึน้ จากในปี 2561 ซึ่งมีสดั ส่วนร้อยละ 56.54 ของรายได้จากการขายสินค้า ทัง้ นี ้ ในปี 2562
บริษัทรับรูก้ าไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศจานวน 0.92 ล้านบาท และบริษัทยังคงมีเป้าหมายที่จะรักษาสัดส่วน
รายได้ที่เป็ นสกุลเงินตราต่างประเทศและสกุลเงินบาทในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันในอนาคต อย่างไรก็ตามปั จจัยความผันผวน
ของอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น ตราต่า งประเทศยัง ส่ง ผลกระทบกับ รายได้ ข องบริ ษั ท โดยในปี 2562 สกุ ล เงิ น บาทปรับ ตัว
แข็งค่าขึน้ เมื่อเทียบกับเงินสกุลยูโร และดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้รายได้จากการขายสินค้าที่กาหนดราคาเป็ นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศเมื่อแปลงเป็ นเงินบาทจะมีมลู ค่าลดลง
บริษัทได้รบั บัตรส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) สาหรับโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง จานวน 2 ฉบับ ได้แก่ บัตรเลขที่ 59-1167-0-00-3-0 สาหรับสายการผลิตที่เริม่ ผลิตเชิงพาณิชย์ตงั้ แต่
เดือนธันวาคม 2559 และบัตรเลขที่ 62-0502-1-00-1-0 สาหรับสายการผลิตผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรสและนา้ จิม้ ที่เริ่ มผลิตเชิง
พาณิชย์ตงั้ แต่มีนาคม 2562 โดยบริษัทได้รบั สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุนทัง้ 2 ฉบับในปี 2562 ส่งผลให้บริษัทมี
ค่าใช้จ่ายทางภาษี สาหรับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนเท่ากับ 0.45 ล้านบาท
อุตสาหกรรมสิ่งปรุ งอาหารมีการแข่งขันจากผูผ้ ลิตจานวนมากราย ทัง้ จากในประเทศและต่างประเทศที่มีตลาด
ส่งออกเดียวกับบริษัท อย่างไรก็ตาม ผูบ้ ริหารของบริษัทประเมินว่า ถึงแม้จะมีผปู้ ระกอบการจานวนมาก แต่เนื่องจากกลุม่
ลูกค้าหลักของบริษัทนัน้ ได้แก่ ลูกค้าในทวีปยุโรป ซึ่งเป็ นกลุม่ ที่มีระเบียบมาตรฐานที่สงู ผูป้ ระกอบการที่ม่งุ เน้นผลิตสินค้า
ให้ได้ตามมาตรฐานที่เข้มขวดนัน้ มีไม่มากราย ประกอบกับการที่บริษัทมีการพัฒนาสินค้าและช่องทางการจัดจาหน่ายอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทยังคงสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ได้ นอกจากนี ้ แผนการขยายตลาดไปยังประเทศ

อื่นๆ ทัง้ ในทวีปยุโรป และทวีปอื่นๆ จะเพิ่มรายได้ให้บริษัทอย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยในปี 2562 ปริมาณการส่งออกโดยรวม
ของสิ่งปรุ งรสอาหารของไทยมีมลู ค่าเท่ากับ 24,440 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากปี 2561 ซึ่งเท่ากับ 23,723 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 3.02
ผลกำรดำเนินงำน และควำมสำมำรถในกำรทำกำไร (Results of Operations)
รายได้รวมของบริษัทในปี 2562 เท่ากับ 999.27 ล้านบาท ลดลงจาก 1,148.92 ล้านบาท ในปี 2561 หรือลดลง
ร้อยละ 13.03 ซึง่ เกิดจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในทวีปยุโรปซึง่ เป็ นกลุม่ ลูกค้าหลักของบริษัท และการลดลงของยอดขาย
ผลิตภัณฑ์กลุม่ เครื่องดื่มจากผักและผลไม้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทยกเลิกสายการผลิตสินค้ากลุม่ เครื่องดื่มจากผักและ
ผลไม้ ในไตรมาส 4 ปี 2562 ทาให้กลุม่ ผลิตภัณฑ์ปัจจุบนั ของบริษัทมีจานวน 4 กลุม่ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์กลุม่ ซอสปรุ งรสและ
นา้ จิ ม้ ต่างๆ ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องปรุ งแกงและเครื่องประกอบอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรู ปพร้อมรับประทาน และ
ผลิตภัณฑ์อาหารกึ่งสาเร็จรู ปและสาเร็จรู ปอื่นๆ โดยทัง้ สี่กลุม่ นีม้ ีปริมาณการขายรวม 12,591 ตัน สร้างรายได้รวมกันเท่ากับ
983.48 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 98.42 ของรายได้รวม ในปี 2562 บริษัทเพิ่มสายการผลิตกลุม่ ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสและ
นา้ จิม้ ที่โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง ทาให้มีกาลังการผลิตกลุม่ ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสและนา้ จิม้ เพิ่มขึน้
จานวน 2,178 ตันต่อปี และปรับเพิ่มสายการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรุ งแกงและเครื่องประกอบอาหารที่โรงงานที่นิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ซึ่งปั จจุบนั มีอตั ราการใช้ประโยชน์ (Utilization Rate) กว่าร้อยละ 100 ของกาลังการ
ผลิตเพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึน้ ในอนาคต
กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรสและนา้ จิม้ เป็ นกลุ่มสินค้าหลักของบริษัทมียอดขายเท่ากับ 804.43 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 11.85 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 นอกจากนีผ้ ลิตภัณฑ์อื่น ได้แก่ กลุม่ ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุ งแกงและเครื่องประกอบ
อาหาร และกลุม่ ผลิตภัณฑ์อาหารสาเร็จรู ป มียอดขายลดลงในอัตราลดลงร้อยละ 20.78 และร้อยละ 36.73 ตามลาดับ เมื่อ
เทียบกับปี 2561 เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในทวีปยุโรป อย่างไรก็ดี บริษัทมีแผนการตลาดที่จะนาเสนอสินค้าจาก
กลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพิ่มเติมไปกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรสและนา้ จิม้ ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท เพื่อสร้างความ
หลากหลายของสินค้าให้กบั ผูบ้ ริโภค
กลยุทธ์ของบริษัทมุ่งเน้นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มหลัก ได้แ ก่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มซอสปรุ งรสและนา้ จิ ม้ และ
ผลิตภัณฑ์กลุม่ เครื่องปรุ งแกงและเครื่องประกอบอาหาร สาหรับสินค้ากลุม่ อาหารสาเร็จรู ปและอาหารกึ่งสาเร็จรู ป บริษัทมี
นโยบายที่จะคงไว้เพื่ออานวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการเลือกซือ้ สินค้าที่ครบถ้วนในการประกอบอาหาร นอกจากนี ้
บริษัทยังคงเป้าหมายในการหาผูจ้ ดั จาหน่ายรายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางในการกระจายสินค้า ทัง้ นี ้ ตลาดส่งออกที่สาคัญของ
สินค้าสิ่งปรุ งรสอาหารของประเทศไทย คือ สหรัฐอเมริกา ญี่ปนุ่ ออสเตรเลีย และฟิ ลิปปิ นส์ ซึ่งปั จจุบนั บริษัทยังมีการส่งออก
ไปยังประเทศดังกล่าวไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับคูแ่ ข่งขัน ปั จจัยหนึ่งที่สนับสนุนการเติบโตของรายได้ คือ การที่โรงงานใหม่
สามารถรองรับการผลิตในสินค้ากลุม่ หลักได้ถึง 16,928 ตันต่อปี อีกทัง้ จานวนลูกค้าของบริษัทที่เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่อง จึงทาให้
แนวโน้มรายได้จากการขายของบริษัทสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2562 สินค้ากลุม่ หลักของบริษัทส่วนใหญ่ผลิตที่โรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ จังหวัดระยอง
ซึ่งมีการวางแผนระบบการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามมาตรฐาน ที่เกิดการประหยัด
ต่อขนาด (Economy of Scale) ประกอบกับต้นทุนค่าวัตถุดิบหลักเปลี่ยนแปลงไม่มาก เนื่องจากบริษัทมีการทาสัญญาซือ้
วัตถุดิบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 บริษัทมีการทาลายสินค้าคงเหลือที่ไม่ได้มาตรฐานที่เกิดจากกระบวนการผลิต และ
สินค้าคงเหลือที่ลา้ สมัย ได้แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์และฉลาก ที่ไม่ตรงตามกฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ของลูกค้า รวมจานวน 10.2
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ล้านบาท ซึ่งบันทึกเป็ นต้นทุนขายสินค้า นอกจากนี ้ ยังมีการทาลายสินค้าและบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสายการผลิตกลุม่
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม จานวน 6.9 ล้านบาท ซึ่งบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหาร นอกจากนี ้ อัตราการใช้กาลังการผลิตของ
โรงงานใหม่เท่ากับร้อยละ 49.93 เมื่อเทียบกับกาลังการผลิตทัง้ หมดของโรงงานใหม่ บริษัทจึงยังคงต้องจัดประเภทค่าใช้จ่าย
การผลิตคงที่สาหรับส่วนที่ยงั ผลิตได้ไม่ถึงกาลังการผลิตปกติเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหาร
อัตรากาไรขัน้ ต้นของบริษัทในปี 2562 เท่ากับร้อยละ 35.47 ลดลงจากร้อยละ 37.91 ในปี 2561 เนื่องจากการ
ลดลงของคาสั่งซือ้ จากลูกค้า ทาให้อตั ราการใช้กาลังการผลิตรวมลดลง รวมทัง้ ปั ญหาในกระบวนการผลิตสินค้า ส่งผลให้
ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึน้ อย่างไรก็ตาม โรงงานแห่งใหม่เป็ นปั จจัยสนับสนุนให้บริษัทสามารถผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน
และควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีขนึ ้ ทัง้ นี ้ การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสรรหาผูจ้ าหน่ายรายใหม่ที่ให้ตน้ ทุนต่ากว่าเดิม
การเพิ่มกาลังการผลิตพริกดองซึง่ เป็ นวัตถุดิบหลักของบริษัท และการพัฒนาสูตรการผลิตโดยใช้วตั ถุดิบใหม่ที่มีตน้ ทุนต่ากว่า
วัตถุดิบเดิมแต่ยงั คงรักษารสชาติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานของบริษัท จะสนับสนุนให้บริษัทสามารถรักษา
ระดับต้นทุนที่เหมาะสมและยังคงมาตรฐานของสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทไว้ได้
ต้นทุนในการจัดจาหน่ายในปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 7.89 ของรายได้จากการขายสินค้า ซึง่ มีสดั ส่วนเพิ่มขึน้ ร้อยละ
1.32 จากปี 2561 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายในวาระที่บริษัทครบรอบ 20 ปี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ให้กบั ผูบ้ ริโภค และประชาสัมพันธ์สนิ ค้าต่างๆ ของบริษัท
ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 คิดเป็ นร้อยละ 15.90 ของรายได้จากการขายสินค้า ซึ่งมีสดั ส่วนเพิ่มขึน้ ร้อยละ
4.95 จากปี 2561 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ ของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่ของโรงงานแห่งใหม่สาหรับ
ส่วนที่ยงั ผลิตได้ไม่ถึงกาลังการผลิตปกติเป็ นค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2562 จานวน 24.30 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก 16.26
ล้านบาทในปี 2561 เนื่องจากกาลังการผลิตที่ลดลงของโรงงานใหม่ ค่าใช้จ่ายจากการยกเลิกสายการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์
เครือ่ งดื่ม และขาดทุนจากการตัดจาหน่ายภาษี หกั ณ ที่จ่ายในปี 2562
จากปั จจัยดังกล่าวทาให้อัตรากาไรจากการดาเนินงานของบริษัทเท่ากับร้อยละ 12.55 ในปี 2562 ลดลงจาก
ร้อยละ 20.74 ในปี 2561 นอกจากนีร้ ะหว่างปี 2562 บริษัทได้รบั อนุมตั ิบตั รส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติม สาหรับการผลิตซอส
ปรุงรส นา้ จิม้ ปรุงรส สายการผลิตที่ 3 ที่โรงงานที่จงั หวัดระยอง บริษัทจึงมีคา่ ใช้จ่ายภาษี เงินได้จานวน 0.45 ล้านบาท ส่งผล
ให้อตั รากาไรสุทธิในปี 2562 เท่ากับร้อยละ 12.31 ลดลงจากร้อยละ 19.38 ในปี 2561
เนื่องจากระหว่างปี 2562 บริษัทออกหุน้ สามัญจานวน 71.07 ล้านหุน้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิซือ้ หุน้ ของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ (XO-W1) และปั จจัยยอดขายที่ลดลง ส่งผลให้อตั ราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้ ในปี 2562 เท่ากับร้อยละ 15.99 ลดลง
จากร้อ ยละ 34.31 ในปี 2561 อย่ า งไรก็ ต าม ผลตอบแทนผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท อยู่ใ นระดับ ที่ ใ กล้เ คี ย งกับ บริ ษั ท อื่ น ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรสินทรัพย์
ในปี 2562 บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวมเท่ากับ 933.73 ล้านบาท ซึง่ ลดลงจาก 991.58 ล้านบาท ในปี 2561 โดยบริษัทได้
ใช้เงินทุนจากการเสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็ นครัง้ แรก กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน และเงินกูย้ ืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ในการสร้างโรงงานแห่งใหม่ ซึ่งได้ลงทุนไปแล้วทัง้ หมดจนถึงปั จจุบนั เท่ากับ 489.63 ล้านบาท
(รวมที่ดิน) โดยในระหว่างปี 2562 มีการจ่ายเงินสาหรับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของทัง้ บริษัทเป็ นจานวน 68.63 ล้านบาท
เพื่อเพิ่มสายการผลิตกลุม่ ผลิตภัณฑ์ซอสปรุ งรสและนา้ จิม้ และสายการผลิตเครื่องปรุ งแกงและเครื่องประกอบอาหาร ขยาย

ฐานการผลิตวัตถุดิบหลักของบริษัท และปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิต โดยบริ ษัทมีเงินสดคงเหลือจานวน 59.77 ล้านบาท
เพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียน บริษัทมีสภาพคล่องและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง อัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนีก้ ารค้าเฉลี่ยในปี
2562 เท่ากับ 17.48 และระยะเวลาการเก็บหนีเ้ ฉลี่ย 20.59 วัน ซึ่งต่ากว่าเครดิตเทอมสาหรับลูกค้าต่างประเทศที่ 0 - 60 วัน
และลูกค้าภายในประเทศที่ 15 - 45 วัน บริษัทมีนโยบายการตัง้ ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญสาหรับลูกค้าที่คา้ งชาระ 6 - 9 เดือน ใน
อัตราร้อยละ 50 ค้างชาระ 9 - 12 เดือน ในอัตราร้อยละ 75 และมากกว่า 12 เดือน ในอัตราร้อยละ 100 โดยในปี 2562 บริษัท
มีคา่ เผื่อหนีส้ งสัยจะสูญเท่ากับ 2.89 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.92 ของลูกหนีก้ ารค้ารวม โดยลูกหนีก้ ารค้าที่ถกู ตัง้ ค่าเผือ่
หนีส้ งสัยจะสูญดังกล่าวเป็ น ลูกค้ารายเดิม ที่คา้ งชาระตัง้ แต่ป ลายปี 2553 และบริษัทยังคงติดตามทวงหนีอ้ ยู่ แต่ไม่ได้
ดาเนินการฟ้องร้อง เนื่องจากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดีไม่คมุ้ กับมูลหนีท้ ี่จะได้รบั ชาระ
สินค้าคงเหลือเท่ากับ 87.83 ล้านบาท ลดลงจาก 88.43 ล้านบาท ในปี 2561 ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย
อยูท่ ี่ 9.67 วัน ค่าเผื่อสินค้ามูลค่าลดลงเท่ากับ 3.14 ล้านบาท ในปี 2562 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึง่ เท่ากับ 5.91 ล้านบาท
เนื่องจากการทาลายสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพและล้าสมัยตามนโยบายของบริษัท และการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือที่มี
ประสิทธิภาพ
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ในปี 2562 เท่ากับ 12.67 ลดลงจากร้อยละ 25.49 ในปี 2561 เนื่องจากมีการ
ลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรงงานใหม่เพื่อรองรับกับแผนการขยายธุรกิจในอนาคต บริษัทคาดว่าการ
ลงทุนดังกล่าวจะทาให้สินค้าของบริษัทมีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของผูบ้ ริโภค กระบวนการผลิตที่สามารถลดต้นทุนต่อหน่วย
และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลิต ผลในการผลิตและส่งผลดีต่อผลการดาเนินงานของบริษัทใน
ระยะยาว
สาหรับเจ้าหนีก้ ารค้าลดลงจาก 60.54 ล้านบาท ในปี 2561 เป็ น 39.49 ล้านบาท ในปี 2562 โดยบริษัทได้รบั
เครดิตเทอมจากเจ้าหนีก้ ารค้าในประเทศอยู่ระหว่าง 7 วัน (ของสด) - 120 วัน และเจ้าหนีก้ ารค้าต่างประเทศอยู่ที่ 30 วัน
ระยะเวลาในการชาระหนีเ้ ฉลี่ยเท่ากับ 28.17 วัน ซึ่งบริษัทได้รบั ชาระหนีจ้ ากลูกค้าในระยะเวลาที่สนั้ กว่าการจ่ายชาระหนี ้
ให้กบั เจ้าหนีก้ ารค้า
สภำพคล่องและควำมเพียงพอของเงินทุนของบริษัท
บริษัทมีสภาพคล่องทัง้ จากการบริหารลูกหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีก้ ารค้าได้อย่ างมีประสิทธิ ภาพ โดยบริษัทมีค่คู า้
ในต่างประเทศที่น่าเชื่อถือซึ่งชาระค่าสินค้าภายในระยะเวลาที่กาหนด และมีอานาจในการต่อรองกับเจ้าหนีม้ ากขึน้ ตาม
ปริมาณการสั่งซือ้ ที่มากขึน้ จึงส่งผลให้ระยะเวลาในการชาระหนีใ้ ห้เจ้าหนีใ้ กล้เคียงกับระยะเวลาที่บริษัทได้รบั ชาระค่าสิ นค้า
จากลูกค้า บริษัทจึงไม่มีความจาเป็ นต้องสารองเงินสดในปริมาณมาก อย่างไรก็ตาม เงินสดหรือรายการเทียบเท่าเงินสด
ลดลงจาก 185.34 ล้า นบาท ในปี 2561 เป็ น 59.77 ล้า นบาท ในปี 2562 เนื่ อ งจากผลการด าเนิ น งานของบริษั ท และ
การจ่ายเงินปั นผล ในส่วนของหนีส้ ินลดลงจาก 266.28 ล้านบาท ในปี 2561 เป็ น 132.93 ล้านบาท ในปี 2562 ซึ่งลดลงจาก
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ จากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ XO-W1 เจ้าหนีก้ ารค้า และการชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวกับสถาบัน
การเงิ น อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึน้ จาก 1.80 เท่า ในปี 2561 เป็ น 2.86 เท่า ในปี 2562 อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ลดลงจาก 0.37 เท่า ในปี 2561 เป็ น 0.17 เท่า ในปี 2562 ความสามารถในการชาระดอกเบีย้ ลดลงจาก 114.45 เท่า
ในปี 2561 เป็ น 78.15 เท่า ในปี 2562 เนื่องจากมีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานลดลง และต้นทุนทางการเงินที่ลดลงตาม
แผนการชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพื่อจ่ายชาระเจ้าหนีค้ า่ ก่อสร้างโรงงานใหม่
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ปั จจัยที่จะมีผลต่อฐำนะกำรเงินหรือกำรดำเนินงำนในอนำคต (Forward Looking)
ภายหลังจากที่บริษัทได้ยา้ ยฐานการผลิตสินค้ากลุม่ ซอสปรุงรสและนา้ จิม้ ไปยังโรงงานใหม่แล้วเสร็จในไตรมาส 3
ปี 2560 โรงงานใหม่จึงเป็ นส่วนสาคัญที่จะสนับสนุนแผนการขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อ
ยอดขายของบริษัทอย่างมีนยั สาคัญแล้ว โรงงานดังกล่าวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตสินค้า โดย
โรงงานดังกล่าวจะผลิตสินค้าในกลุม่ ซอสปรุ งรสและนา้ จิม้ ต่างๆ มีกาลังการผลิตปกติได้ถึงประมาณ 16,928 ตัน/ปี ซึง่ สูงกว่า
ก าลัง การผลิต ของโรงงานแห่ง เดิ มมากกว่าเท่าตัว จากโรงงานเดิ มซึ่งก าลัง การผลิต สิน ค้า กลุ่ม นี เ้ ท่ากับ 7,399 ตัน /ปี
นอกจากนีใ้ นปี 2561 บริษัทได้ทาสัญญาซือ้ วัตถุดิบหลักได้แก่ นา้ ตาลและกระเที ยม ครอบคลุมระยะเวลาอย่างน้อยจนถึง
กลางปี 2563 เพื่อคงราคาวัตถุดิบที่ประหยัดต่อหน่วย และการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต
สินค้า และวัตถุดิบ แม้ว่าบริษัทจะมีการขายสินค้าไปต่างประเทศเกือบทัง้ หมด แต่เนื่องจากนโยบายในการกาหนดราคา
สินค้าสกุลเงินบาทไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 จะช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดจากการขาย
สินค้าที่เป็ นเงินตราต่างประเทศได้ในระดับนึง นอกจากนี ้ บริษัทยังคงดาเนินงานตามกลยุทธ์และแผนการตลาดที่วางไว้ โดย
การรุ กตลาดอื่นๆ นอกเหนือจากทวีปยุโรป ไม่ว่าจะเป็ นทวีป เอเชีย ทวีปอเมริกา และทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย เพื่อลด
ความเสีย่ งจากการพึง่ พิงเศรษฐกิจของทวีปใดทวีปหนึง่ ประกอบกับการดาเนินแผนการตลาดเชิงรุก โดยบริษัทจะเป็ นผูล้ งทุน
ในสื่อโฆษณาภายใต้ตราสินค้า (Brand) ของบริษัท เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความเข้าใจในสินค้าของบริษัท อีกทัง้ การ
พัฒนาสินค้าใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคก็เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่จะส่งผลให้บริษัทมีการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน

รำยงำนควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษัทต่อรำยงำนทำงกำรเงิน
รำยกำรระหว่ำงกัน
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท เอ็กโซติค ฟูด้ จากัด (มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศ
ทางการเงิ นที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงิ นดังกล่าวจัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเลือกใช้
นโยบายการบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ และใช้ดลุ ยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สดุ ในการ
จัดทา รวมทัง้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ และนัก
ลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยง รวมทัง้ จัดให้มีและดารงรักษาไว้ซึ่งระบบควบคุมภายใน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล เพื่อให้ม่นั ใจอย่างมีเหตุผลว่า ข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารง
รักษาไว้ซงึ่ ทรัพย์สนิ ตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดาเนินการที่ผิดปกติอย่างมีสาระสาคัญ
ในการนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง ประกอบด้ว ยกรรมการอิ สระจ านวน
5 ท่าน เพื่อทาหน้าที่สอบทานนโยบายการบัญชีและคุณภาพของรายงานทางการเงิน สอบทานระบบการควบคุมภายใน การ
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการเปิ ดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
เรือ่ งนีป้ รากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจาปี 2562 ซึง่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี แล้ว
งบการเงินของบริษัทได้รบั การตรวจสอบโดย นายธนิต โอสถาเลิศ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 5155 สังกัดบริษัท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ในการตรวจสอบนัน้ ทางคณะกรรมการบริษัทได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้
ผูส้ อบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผูส้ อบบัญชีได้ปรากฏใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีซงึ่ แสดงไว้ในรายงานประจาปี แล้ว
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถ
สร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลได้ว่า งบการเงินของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จากัด (มหาชน) สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 มีความถูกต้องตามควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

นายบรรพต หงษ์ทอง
ประธานคณะกรรมการบริษัท
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รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่เป็ นกรรมการอิสระ
จ านวน 5 ท่ า น ได้แ ก่ นายกิ ต ติ ศัก ดิ์ เบญจฤทธิ์ เป็ น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายประกิ จ ประจนปั จ จนึ ก
นายศราวุธ เมนะเศวต นายสุดใจ นิโลดม และนายธนัชกฤศ เตชะรัตนไกร กรรมการตรวจสอบทุกท่ านมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วน
ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ได้รบั
อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท
ในระหว่างปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ โดยไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดขาด
ประชุม โดยในการประชุมแต่ละครัง้ มีการหารือร่วมกับฝ่ ายบริหาร ผูต้ รวจสอบภายใน และผูส้ อบบัญชี ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ซึง่ สรุปสาระสาคัญของการปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ดังนี ้
1. กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและประจาปี 2562
รวมทัง้ การเปิ ดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึง่ ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชี ตลอดจนได้หารือ
ร่วมกับฝ่ ายบริหารและผูส้ อบบัญชีเพื่อพิจารณาถึงนโยบายการบัญชีที่สาคัญ การประมาณการและการใช้ดุลยพินิจต่างๆ
ในการจัดทางบการเงิน นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้รว่ มประชุมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารร่วมประชุมด้วย
เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชีประจาปี ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในที่จาเป็ นในการจัดทางบการเงิน
รวมทัง้ ปั ญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบตั ิหน้าที่ของผูส้ อบบัญชี
2. กำรสอบทำนประสิทธิผลของระบบกำรควบคุม ภำยใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการ
ควบคุมภายในร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี โดยพิจารณารายงานผลการตรวจสอบภายในจากผูต้ รวจสอบภายใน
รายงานข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการทดสอบการควบคุมโดยผูส้ อบบัญชี และสอบทานผลการประเมินระบบการควบคุม
ภายในตามแนวทางที่กาหนดโดยคณะกรรมการกากับตลาดทุนซึง่ จัดทาโดยฝ่ ายบริหาร
3. กำรตรวจสอบภำยใน : คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบภายในซึ่งเป็ น
บุคคลภายนอก และได้พิจารณาอนุมตั ิแผนการตรวจสอบภายในประจาปี 2562 นอกจากนี ้ ยังได้สอบทานผลการตรวจสอบ
ภายในและติดตามความคืบหน้าของการดาเนินงานเป็ นประจาทุกไตรมาส
4. กำรสอบทำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี : คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบตั ิงานตามระบบที่กาหนดไว้ การ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทมีการปฎิบตั ิตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะเรือ่ งรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ม่นั ใจว่าบริษัทมี
การดาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ มีความสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท รวมทัง้ การเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวให้ถกู ต้องและครบถ้วน นอกจากนี ้ ยังไม่พบว่ามีการทุจริตแต่อย่างใด

5. กำรพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 : คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตัง้ บุคคลซึ่งมี
ความเป็ นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีโดยคานึงถึงความ
น่าเชื่อถือ ความเพียงพอของทรัพยากร และปริมาณงานตรวจสอบของบริษัทผูส้ อบบัญชีนนั้ รวมถึงประสบการณ์ของบุคลากร
ที่ได้รบั มอบหมายให้ทาการตรวจสอบบัญชีของบริษัท จึงได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมตั ิจากที่ประชุม
ผูถ้ ื อหุน้ เพื่อแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริษัทประจาปี 2562
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญ ชีในการให้บริการงานสอบบัญชีและงาน
บริการอื่นที่มิใช่การสอบบัญชี เพื่อให้ม่นั ใจว่าความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีจะไม่ถกู บั่นทอน
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู ค้ วามสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็ นอิสระอย่าง
เพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผูม้ ีสว่ นได้สว่ นเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของ
บริษัทมีความถูกต้องตามควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รายการที่เกี่ยวโยงกันมีความสมเหตุสมผล
และเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษัท มีการเปิ ดเผยสารสนเทศอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้ ตลอดจนมีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิผล มีการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องตามระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการปฎิบตั ิตามกฎหมาย ข้อกาหนด
และข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท

นายกิตติศกั ดิ์ เบญจฤทธิ์
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
24 กุมภาพันธ์ 2563
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รำยงำนของผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
เสนอ ผู้ถอื หุ้นบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหำชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จากัด (มหาชน) (บริษัท) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสด สาหรับปี สนิ ้ สุดวัน
เดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซงึ่ ประกอบด้วยสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญและเรือ่ งอื่นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ้ สดงฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนินงานและกระแส เงินสด
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของ
ผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากบริษัทตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิ
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึง่ เป็ นไปตามข้อกาหนดเหล่านี ้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รบั
เพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรือ่ งสาํ คัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งสาคัญในการตรวจสอบคือเรือ่ งต่างๆ ที่มีนยั สาคัญที่สดุ ตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบ
การเงินสาหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาเรื่องเหล่านีม้ าพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้ นีข้ า้ พเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสาหรับเรือ่ งเหล่านี ้

มูลค่าของสินค้าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ 8
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสินค้าคงเหลือ วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
จะแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิ ที่จะได้รบั แล้วแต่  การสอบถามผูบ้ ริหารที่รบั ผิ ดชอบเกี่ ยวกับเรื่องดังกล่าว
อย่างใดจะต่ากว่า
เพื่อทาความเข้าใจและประเมินวิธีการประมาณมูลค่าสุทธิ
ที่จะได้รบั
วัตถุดิบหลักที่สาคัญของบริษัทคือ นา้ ตาลทรายและ  การทาความเข้าใจการประเมินและการทดสอบประสิทธิ
พริก โดยราคาของวัตถุดิ บนั้น ขึน้ อยู่กับ อุป สงค์และ
ผลของการควบคุมที่สาคัญของผูบ้ ริหารที่เกี่ยวกับสินค้า
อุปทานภายในตลาดและปริมาณผลผลิตในแต่ละช่วง
คงเหลือ วิ ธี ก ารตี ร าคาสิน ค้า คงเหลือ และการปรับปรุ ง
ฤดูก าล ดัง นั้น จึ ง ส่ง ผลกระทบกับ ต้น ทุน ของสิน ค้า
มูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ วันสิน้ ปี
คงเหลือ นอกจากนีค้ วามผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน  การเปรี ย บเที ย บมู ล ค่ า สิ น ค้า คงเหลื อ ณ วัน สิ น้ ปี กั บ
เงินตราต่างประเทศอาจส่งผลกระทบต่อราคาขายของ
รายงานราคาขายที่ได้หกั ค่าใช้จ่ายที่จาเป็ นโดย ประมาณ
สิ น ค้า บางส่ ว นที่ ถูก ก าหนดราคาขายเป็ น เงิ น ตรา
ในการขาย และสุม่ เลือกตัวอย่างในใบแจ้งหนีห้ ลังวันที่สนิ ้
ต่างประเทศ
ปี หรื อ ใบแจ้ ง หนี ้ล่ า สุ ด เปรี ย บเที ย บกั บ ราคาขายใน
รายงานราคาขาย เพื่อพิจารณาว่าสินค้าคงเหลือจะขายได้
จากความผันผวนดังกล่าว จึงอาจทาให้มูลค่าสินค้า
ในราคาต่ากว่าราคาทุนหรือไม่
คงเหลือ ที่ ถูกบัน ทึก บัญ ชี ในราคาทุน อาจมีมูลค่าสูง  พิจารณาความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับ
กว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รบั
สินค้าคงเหลือของบริษัทตามข้อกาหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง
ส่วนลดการขาย
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3
เรื่องสำคัญในกำรตรวจสอบ
ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่ำวอย่ำงไร
ในแต่ละปี บริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมทางการตลาดใน วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้ารวมถึง
รู ป แบบของส่ว นลดการขายซึ่ง มีจ านวนที่ เป็ น สาระ  การทาความเข้าใจและการประเมินการควบคุมที่สาคัญ
สาคัญโดยบริษัทมีการพิจารณาให้ส่วนลดแก่ ลูก ค้า
ของผูบ้ ริหารที่เกี่ยวกับส่วนลดการขาย
ตามปริมาณการซือ้ ซึง่ จะมีเงื่อนไขแตกต่างกันในลูกค้า  การสุ่ม ทดสอบรายการส่ ว นลดการขายกั บ เอกสารที่
แต่ละราย จึงทาให้มีขอ้ ตกลงที่ทากับลูกค้าเป็ นจานวน
เกี่ ยวข้อง ยอดขายสินค้าในระบบและการประมาณการ
มาก การประมาณการส่ว นลดการขายที่ เ กิ ด ขึน้ ใน
ของผูบ้ ริหาร รวมถึงการทดสอบการคานวณและพิจารณา
ระหว่างปี จึงถูกพิจารณาว่ามีความซับซ้อน และต้องใช้
ความเหมาะสมของช่วงเวลาที่รบั รูร้ ายการ
ดุลยพินิจของฝ่ ายบริหาร
 การเปรียบเทียบประมาณการส่วนลดการขายค้างจ่ายของ
ผูบ้ ริหารกับการจ่ายชาระเงินสาหรับส่วนลดการขายค้าง
จ่ า ยในอดี ต เพื่ อ พิ จ ารณาความสมเหตุส มผลของการ
ประมาณการ
 การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่บริษัท
ใช้และการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
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ข้อมูลอืน่
ผูบ้ ริหารเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วยข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจาปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผูส้ อบบัญชีที่อยู่ในรายงานนัน้ ซึ่งคาดว่ารายงานประจาปี จะถูกจัดเตรียมให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผูส้ อบบัญชีนี ้
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชือ่ มั่นต่อข้อมูลอืน่
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงิน คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุขา้ งต้นเมื่อจัดทาแล้ว และ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสาคัญกับงบการเงินหรือกับความรู ท้ ี่ได้รบั จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือ
ปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจาปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สือ่ สารเรือ่ งดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลและขอให้ทาการแก้ไข
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารและผูม้ ีหน้าทีใ่ นการกาํ กับดูแลต่องบการเงิน
ผูบ้ ริหารมีหน้าที่รบั ผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู้ ริหารพิจารณาว่าจาเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทางบการเงินที่ปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทางบการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง เปิ ดเผยเรื่องที่
เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับการดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู้ ริหาร
มีความตัง้ ใจที่จะเลิกบริษัทหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี
ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ ย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่า
การปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญที่มีอยูไ่ ด้
เสมอไป ข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิ ดจากการทุจริตหรือข้อผิ ดพลาดและถื อว่ามี สาระสาคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่ารายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบ
การเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี ้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุ ยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง











ระบุแ ละประเมิน ความเสี่ย งจากการแสดงข้อ มูล ที่ข ัด ต่อ ข้อ เท็จ จริง อัน เป็ น สาระสาคัญ ในงบการเงิ น ไม่ว่า จะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้
และได้ห ลัก ฐานการสอบบัญ ชี ที่เ พีย งพอและเหมาะสมเพื่อ เป็ น เกณฑ์ใ นการแสดงความเห็น ของข้า พเจ้า ความ
เสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสาคัญซึ่งเป็ นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจาก
ข้อ ผิด พลาด เนื่อ งจากการทุจ ริ ต อาจเกี่ ย วกับ การสมรู ร้ ่ว มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลัก ฐาน การตัง้ ใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทาความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อ ออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสม
กับ สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุป ระสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิ ผลของการควบคุมภายในของ
บริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบ้ ริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและ
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ ยวข้องซึ่งจัดทาขึน้ โดยผูบ้ ริหาร
สรุ ป เกี่ย วกับ ความเหมาะสมของการใช้เ กณฑ์ก ารบัญ ชี สาหรับ การดาเนิน งานต่อ เนื ่อ งของผูบ้ ริห ารและจาก
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจ
เป็ นเหตุให้เกิ ดข้อสงสัยอย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของบริษัทในการดาเนินงานต่อเนื่อง หรือไม่
ถ้า ข้า พเจ้า ได้ข อ้ สรุ ป ว่า มีค วามไม่แ น่น อนที่มีส าระสาคัญ ข้า พเจ้า ต้อ งกล่า วไว้ใ นรายงานของผูส้ อบบัญ ชีข อง
ข้าพเจ้าโดยให้ขอ้ สังเกตถึงการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อ สรุ ปของข้าพเจ้าขึน้ อยู่กับหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รบั จนถึงวันที่ใน
รายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้บริษัทต้อง
หยุดการดาเนินงานต่อเนื่อง
ประเมิน การนาเสนอโครงสร้า งและเนื อ้ หาของงบการเงิน โดยรวม รวมถึง การเปิ ด เผยข้อ มูล ว่า งบการเงิ น แสดง
รายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที่ทาให้มีการนาเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่

ข้า พเจ้า ได้สื ่อ สารกับ ผู ม้ ีห น้า ที ่ใ นการก ากับ ดูแ ลในเรื ่อ งต่า งๆ ที ่สาคัญ ซึ ่ง รวมถึง ขอบเขตและช่ว งเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ได้ว างแผนไว้ ประเด็น ที่มีน ัย สาคัญที่ พ บจากการตรวจสอบรวมถึงข้อ บกพร่อ งที่มีน ัย สาคัญในระบบ
การควบคุมภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้า พเจ้า ได้ให้คารับ รองแก่ผูม้ ีห น้าที่ในการกากับ ดูแ ลว่า ข้า พเจ้า ได้ป ฏิบ ัติต ามข้อ กาหนดจรรยาบรรณที่เ กี่ย วข้องกับ
ความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีห น้าที่ในการกากับดูแลเกี่ ยวกับความสัมพันธ์ทงั้ หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้า
เชื่ อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่ขา้ พเจ้าใช้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่องที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ใ นการกากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสาคัญที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินในงวดปั จจุบันและกาหนดเป็ นเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื่องเหล่านีใ้ นรายงานของผูส้ อบ
บัญ ชี เ ว้น แต่ก ฎหมายหรือ ข้อ บัง คับ ไม่ใ ห้เ ปิ ด เผยต่อ สาธารณะเกี่ ย วกับ เรื่อ งดัง กล่ า ว หรือ ในสถานการณ์ที่ย ากที่จ ะ
เกิ ด ขึ น้ ข้า พเจ้า พิจ ารณาว่า ไม่ค วรสื่อ สารเรื่อ งดัง กล่า วในรายงานของข้า พเจ้า เพราะการกระทาดัง กล่า วสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสียสาธารณะจากการสื่อสาร
ดังกล่าว

(ธนิต โอสถาเลิศ)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขทะเบียน 5155
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
กรุงเทพมหานคร
24 กุมภาพันธ์ 2563

งบกำรเงิน
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
31 ธันวาคม

สินทรัพย์

หมายเหตุ

2562

2561
(บาท)

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

59,770,463

185,337,504

เงินลงทุนชั่วคราว

6

131,626,108

78,888,888

ลูกหนีก้ ารค้า

7

55,741,789

57,593,499

20,866,253

22,723,034

87,831,508

88,427,714

2,855,856

2,581,653

358,691,977

435,552,292

ลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ

8

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

9

43,987,500

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

10

517,777,813

541,725,456

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

11

10,462,671

10,713,434

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

23

1,493,538

2,006,849

1,316,891

1,579,091

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

575,038,413

556,024,830

รวมสินทรัพย์

933,730,390

991,577,122

เงินมัดจา

-
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
31 ธันวาคม

หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้

หมายเหตุ

2562

2561
(บาท)

หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ ื่น

39,493,895

60,540,706

13

65,967,293

154,465,798

12

15,317,000

15,732,000

12

3,894,503

5,654,396

ส่วนของเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

-

หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน

5,463,085

600,920

742,271

125,273,611

242,598,256

หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

12

หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน

12

5,262,380

7,259,490

ประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน

14

2,395,100

1,101,074

7,657,480

23,677,564

132,931,091

266,275,820

รวมหนีส้ นิ

-

15,317,000

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
31 ธันวาคม

หนีส้ ินและส่วนของผู้ถือหุน้

หมายเหตุ

2562

2561
(บาท)

ส่วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน

15, 16

ทุนที่ออกและชาระแล้ว

212,540,000

211,850,000

212,382,188

176,847,333

ส่วนเกินมูลค่าหุน้

15

374,861,736

130,760,389

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์

15

7,486,677

7,486,677

17

21,185,000

21,185,000

184,382,811

389,021,903

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ทุนสารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ ือหุน้

500,887

-

รวมส่วนของผูถ้ อื หุน้

800,799,299

725,301,302

รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้

933,730,390

991,577,122

103
บริษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายสินค้า
รายได้จากการลงทุน
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศสุทธิ
รายได้อื่น
รวมรำยได้
ค่าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายสินค้า
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ำใช้ จ่ำย
กำไรก่อนภำษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไรสำหรับปี

18

990,718,141
1,754,927
924,934
5,873,724
999,271,726

1,144,989,535
497,380
320,041
3,111,407
1,148,918,363

8
19
20

639,266,846
78,140,924
157,562,369
1,864,639
876,834,778

710,926,980
75,198,557
125,351,152
2,311,502
913,788,191

122,436,948
(447,924)
121,989,024

235,130,172
(13,230,259)
221,899,913

23

กำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
รายการทีอ่ าจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
รายการทีจ่ ะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของ
ผลประโยชน์พนักงานที่กาหนดไว้
กำไรเบ็ดเสร็จอืน่ สำหรับปี - สุ ทธิจำกภำษีเงินได้
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
กำไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กาไรต่อหุ้นปรับลด

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(บาท)

500,887

-

(895,257)
(394,370)
121,594,654

221,899,913

0.30
0.29

0.63
0.57

24

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี

กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี

176,847,333

-

732,416
732,416

176,114,917

ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชาระแล้ว

รำยกำรกับผู้ถือหุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุน้
เงินทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
15
หุน้ ทุนออกให้ตามสิทธิ
16
การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท
รวมรายการทีไ่ ด้จากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561

บริษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้

130,760,389

-

6,753,499
6,753,499

124,006,890

7,486,677

-

-

7,486,677

-

-

(4,058,210)
2,572,022
(1,486,188)

1,486,188

ใบสาคัญ
ส่วนเกินทุน
แสดงสิทธิ
จากการจ่าย
ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ โดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ ที่จะซือ้ หุน้
(บาท)

21,185,000

-

-

21,185,000

ทุนสารอง
ตามกฎหมาย

389,021,903

221,899,913
221,899,913

(70,621,547)
(70,621,547)

237,743,537

ยังไม่ได้
จัดสรร

กาไรสะสม

725,301,302

221,899,913
221,899,913

3,427,705
2,572,022
(70,621,547)
(64,621,820)

568,023,209

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

กาไร
กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
รวมกำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี
212,382,188

-

35,534,855
35,534,855

รำยกำรกับผู้ถือหุน้ ทีบ่ นั ทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุน้
เงินทุนทีไ่ ด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น
หุน้ ทุนออกให้ตามสิทธิ
15
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษัท
25
รวมรายการทีไ่ ด้จากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้น

กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี

176,847,333

ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและ
หมายเหตุ ชาระแล้ว

สำหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2562

บริษทั เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุน้

374,861,736

-

244,101,347
244,101,347

130,760,389

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้

7,486,677

-

-

7,486,677

21,185,000

-

-

21,185,000

ส่วนเกินทุน
จากการจ่าย
ทุนสารอง
โดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ ตามกฎหมาย
(บาท)

184,382,811

121,989,024
(895,257)
121,093,767

(325,732,859)
(325,732,859)

389,021,903

ยังไม่ได้
จัดสรร

กาไรสะสม

500,887

500,887
500,887

-

-

เงินลงทุนเผื่อขาย

องค์ประกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ ือหุน้

800,799,299

121,989,024
(394,370)
121,594,654

279,636,202
(325,732,859)
(46,096,657)

725,301,302

รวมส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
หมายเหตุ

สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสาหรับปี
ปรับรายการทีก่ ระทบกาไร (ขาดทุน) เป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
ภาษีเงินได้
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นที่ยงั ไม่เกิดขึน้

10
11

การจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายภาษีหกั ณ ที่จา่ ย
รายได้จากการลงทุน

121,989,024

221,899,913

447,924

13,230,259

1,864,639
44,921,378

2,311,502
36,695,996

1,996,968
272,495

1,891,343
349,850

8

2,572,022

(2,769,469)
(2,473,947)
285,618
276,055
3,600,393
(1,754,927)

(8,808,916)
(1,188,290)
(497,380)

168,656,151

268,456,299

ลูกหนีก้ ารค้า

1,871,595

6,607,849

ลูกหนีอ้ ื่น
สินค้าคงเหลือ

1,162,983
3,365,675

(4,008,224)
1,515,365

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(124,292)

(261,167)

262,200
(20,983,442)

62,100
1,050,575

406,857

(3,355,392)

309,260

142,945

(141,351)
154,785,636

227,786
270,438,136

(9,063,715)

(5,889,985)

145,721,921

264,548,151

การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนีส้ นิ ดาเนินงาน

เงินมัดจา
เจ้าหนีก้ ารค้า
เจ้าหนีอ้ ื่น
ประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนีส้ นิ หมุนเวียนอื่น
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดาเนินงาน
ภาษีเงินได้จา่ ยออก
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมดำเนินงำน

14
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บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด (มหำชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
หมายเหตุ

2562

2561
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ เงินลงทุนชั่วคราว

78,888,888
6

-

(131,000,000)

(78,888,888)

4,282,005

3,260,209

(68,625,889)

(106,214,154)

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

(2,263,395)

(3,272,904)

ดอกเบีย้ รับ

1,754,927

497,380

(116,963,464)

(184,618,357)

195,041,002

3,427,705

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากหุน้ ทุนออกให้ตามสิทธิ
เงินสดรับจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุน้

-

เงินสดจ่ายเพื่อชาระเงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน

84,595,200

(15,732,000)

(13,587,000)

เงินสดที่ผเู้ ช่าจ่ายเพื่อลดจานวนหนีส้ นิ ซึง่ เกิดขึน้ จากสัญญาเช่าการเงิน

12

(6,037,002)

(6,457,422)

เงินปันผลจ่ายให้ผถู้ ือหุน้ ของบริษทั

25

(325,732,859)

(70,621,547)

(1,864,639)

(2,316,699)

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงิน

(154,325,498)

(4,959,763)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ

(125,567,041)

74,970,031

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม

185,337,504

110,367,473

59,770,463

185,337,504

ดอกเบีย้ จ่าย

5

รายการทีไ่ ม่ใช่เงินสด
ในระหว่างปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษทั ได้ซอื ้ อาคารและอุปกรณ์ในราคาทุนเป็ นจานวนเงินรวม 67.0 ล้านบาท (2561:
122.9 ล้านบาท) ซึง่ จัดซือ้ ตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึน้ 2.3 ล้านบาท (2561: เพิม่ ขึน้ 9.7 ล้านบาท) และมีการเปลีย่ นแปลงของ
หนีส้ นิ ที่เกี่ยวข้องลดลงเป็ นจานวนเงินรวม 4.0 ล้านบาท (2561: เพิม่ ขึน้ 7.0 ล้านบาท)

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
หมำยเหตุ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

สำรบัญ
ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์การจัดทางบการเงิน
นโยบายการบัญชีที่สาคัญ
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนชั่วคราว
ลูกหนีก้ ารค้า
สินค้าคงเหลือ
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
หนีส้ นิ ที่มีภาระดอกเบีย้
เจ้าหนีอ้ ื่น
ประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนสาหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรือนหุน้
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้
สารอง
ส่วนงานดาเนินงาน และการจาแนกรายได้
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษี เงินได้
กาไรต่อหุน้
เงินปั นผล
เครือ่ งมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึง่ ของงบการเงินนี ้
งบการเงินได้รบั อนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
1

ข้อมูลทั่วไป
บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็ นนิติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ในประเทศไทย และจดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) เมื่อ เดือนสิงหาคม 2557 โดยมีที่อยูจ่ ดทะเบียนของบริษัทตัง้ อยูเ่ ลขที่ ดังนี ้
สานักงานใหญ่ : เลขที่ 49/42 หมู่ 5 ตาบลทุง่ สุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สานักงานสาขา : เลขที่ 130 -130 อาคารสิ น ธร ทาวเวอร์ 2 ชั้ น ที่ 9 ถนนวิ ท ยุ แขวงลุ ม พิ นี เขตปทุ ม วั น
กรุงเทพมหานคร
สานักงานสาขา : เลขที่ 7/474 หมูท่ ี่ 6 ตาบลมาบยางพร อาเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
สานักงานสาขา : เลขที่ 248/1 หมูท่ ี่ 2 ตาบลในเมือง อาเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
สานักงานสาขา : เลขที่ 99/6 หมู่ 4 ตาบลทับยายเชียง อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ได้แก่ กลุม่ ครอบครัวจันทรัช ซึง่ ถือหุน้ ในบริษัทรวมร้อยละ 62.20
บริษัทดาเนินธุรกิจหลักเป็ นผูผ้ ลิตและส่งออกซอสปรุงรส นา้ จิม้ ปรุงรส นา้ ผลไม้ เครือ่ งกระป๋ อง รวมถึงผลิตภัณฑ์จาก
พืชผักผลไม้

2

เกณฑ์กำรจัดทำงบกำรเงิน

(ก)

เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินนีจ้ ัดทาขึน้ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุงใหม่ ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่รอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่
นัน้ มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัท ซึ่งไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินของ
บริษัท ทัง้ นีบ้ ริษัทได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
(“TFRS 15”) เป็ นครัง้ แรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 เรือ่ ง รายได้ (“TAS 18”) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้อง รายละเอียดของ
นโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ต)
นอกจากนี ้ บริษัทไม่ได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุ งใหม่ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวด
ปั จจุบนั มาถือปฏิบตั ิในการจัดทางบการเงินนีก้ ่อนวันที่มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ ออกและ
ปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 29

(ข)

สกุลเงินทีใ่ ช้ ในการดาเนินงานและนาเสนองบการเงิน
งบการเงินนีจ้ ดั ทาเป็ นเงินบาทซึง่ เป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของบริษัท ข้อมูลทางการเงินทัง้ หมดมีการปั ดเศษ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็ นหลักพันบาท ยกเว้นที่ระบุไว้เป็ นอย่างอื่น

(ค)

การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทางบการเงินให้เป็ นไป ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ ริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณ
การและข้อสมมติหลายประการ ซึง่ มีผลกระทบต่อการปฎิบตั ิตามนโยบายการบัญชีของบริษัท ทัง้ นี ้ ผลที่เกิดขึน้ จริง
อาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติที่ใช้ในการจัดทางบการเงินจะได้ รับการทบทวนอย่าง
ต่อเนื่อง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลีย่ นทันทีเป็ นต้นไป
(1) การใช้วิจารณญาณ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วจิ ารณญาณในการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีซงึ่ มีผลกระทบที่มีนยั สาคัญที่สดุ ต่อจานวน
เงินที่รบั รูใ้ นงบการเงิน ประกอบด้วยหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี ้
หมายเหตุขอ้ 3 (ต)

การพิจารณาเกี่ยวกับการรับรูร้ ายได้



การขายสินค้าและบริการหลายประเภทเข้าด้วยกันจะสามารถบันทึกรายการ
แยกจากกันได้หรือไม่
การขายสินค้าควรจะรับรูร้ ายได้ตลอดช่วงเวลาหนึง่ หรือควรจะรับรู ้ ณ เวลาใด
เวลาหนึง่

หมายเหตุขอ้ 3 (น) และ 12 การบัญชีสาหรับข้อตกลงซึง่ ประกอบด้วยสัญญาเช่า และการจัดประเภทสัญญาเช่า
(2) ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อสมมติและความไม่แน่ นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งมีความเสี่ยง
อย่างมีนยั สาคัญที่จะส่งผลให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งที่มีสาระสาคัญในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนีส้ ินในปี
บัญชีถดั ไป ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี ้

3

หมายเหตุขอ้ 7

การวัดมูลค่าค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญของลูกหนีก้ ารค้าและการด้อยค่าของสินทรัพย์
ตามสัญญา

หมายเหตุขอ้ 14

การวัดมูลค่าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เกี่ยวกับข้อสมมติ
หลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

หมายเหตุขอ้ 23

การรับรู ส้ ินทรัพย์ภาษี เงินได้ การคาดการณ์กาไรทางภาษี ในอนาคตที่จะนาผล
แตกต่างชั่วคราวที่ใช้หกั ภาษี และขาดทุนทางภาษี ไปใช้ประโยชน์

นโยบำยกำรบัญชีที่สำคัญ
นโยบายการบัญชีที่นาเสนอดังต่อไปนีไ้ ด้ถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอสาหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน

(ก)

เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็ นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ ใช้ในการดาเนินงาน โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
เกิดรายการ
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สินทรัพย์และหนีส้ ินที่เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที่ใช้ในการ
ดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันนัน้
สินทรัพย์และหนีส้ ินที่ไม่เป็ นตัวเงิ นซึ่งเกิ ดจากรายการบัญชีที่เป็ นเงิ นตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันที่เกิดรายการ
(ข)

อนุพันธ์
อนุพนั ธ์ได้ถกู นามาใช้เพื่อจัดการความเสีย่ งที่เกิดจากการเปลีย่ นแปลงในอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ อัตรา
ดอกเบีย้ ที่เกิดจากกิจกรรมดาเนินงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน อนุพนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพื่อค้า อย่างไรก็ตาม
อนุพนั ธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไข การกาหนดให้เป็ นเครือ่ งมือป้องกันความเสีย่ งถือเป็ นรายการเพื่อค้า

(ค)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด และยอดเงินฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสัน้ ที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชาระคืนเมื่อทวงถามถือเป็ น
ส่วนหนึง่ ของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(ง)

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
ลูกหนีร้ บั รูเ้ มื่อบริษัทมีสทิ ธิที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รบั สิง่ ตอบแทนตามสัญญา
ลูกหนีแ้ สดงในราคาตามใบแจ้งหนีห้ กั ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ ซึ่งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชาระหนี ้ และ
การคาดการณ์เกี่ยวกับการชาระหนีใ้ นอนาคตของลูกค้า หนีส้ ญ
ู จะถูกตัดจาหน่ายเมื่อเกิดขึน้

(จ)

สินค้ าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั แล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า
ต้นทุนของสินค้าคานวณโดยใช้วิธีเข้าก่อน ออกก่อน ต้นทุนสินค้าประกอบด้วยต้นทุนที่ซือ้ ต้นทุนแปลงสภาพหรือ
ต้นทุนอื่นเพื่อให้สินค้าอยู่ในสถานที่และสภาพปั จจุบนั ในกรณีของสินค้าสาเร็จรู ปและสินค้าระหว่างผลิตที่ผลิตเอง
ต้นทุนสินค้ารวมการปั นส่วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคานึงถึงระดับกาลังการผลิตตามปกติ

(ฉ)

มูล ค่ า สุท ธิ ที่ จ ะได้ร ับ เป็ น การประมาณราคาที่ จ ะขายได้จ ากการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ปกติ หัก ด้ว ยค่ า ใช้จ่ า ยที่ จ าเป็ น
โดยประมาณในการขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีจ่ ัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ทถี่ อื ไว้ เพือ่ ขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุม่ สินทรัพย์ที่ยกเลิกซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์และหนีส้ ิน) ที่จดั ประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่
ถือไว้เพื่อขายเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมากที่มลู ค่าที่ จะได้รบั คืนส่วนใหญ่มาจากการขายมากกว่า
มาจากการใช้สนิ ทรัพย์นนั้ ต่อไป สินทรัพย์ (หรือส่วนประกอบของกลุม่ สินทรัพย์ที่ยกเลิก)
วัดมูลค่าด้วยจานวนที่
ต่ ากว่าระหว่างมูลค่าตามบัญชี กับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสาหรับการจัด
ประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายและผลกาไรและขาดทุนจากการวัดมูลค่าในภายหลังรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
อาคารและอุปกรณ์ที่ถกู จัดประเภทเป็ นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายจะหยุดบันทึกค่าตัดจาหน่ายหรือค่าเสือ่ มราคา

(ช)

เงินลงทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนอืน่
ตราสารทุนซึ่งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด นอกเหนือจากที่ถือไว้เพื่อค้าหรือตัง้ ใจถือไว้จนครบกาหนด
จัดประเภทเป็ นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลังการรับรูม้ ลู ค่าในครัง้ แรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรม และการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของรายการที่เป็ นตัวเงิน
บันทึกโดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
รับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน เมื่อมีการตัดจาหน่ายเงินลงทุน จะรับรูผ้ ลกาไรหรือขาดทุนสะสมที่เคยบันทึกในส่วนของผูถ้ ือ
หุน้ โดยตรงเข้ากาไรหรือขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของเครือ่ งมือทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผื่อขายจะใช้มลู ค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที่รายงาน
การจาํ หน่ายเงินลงทุน
เมื่อมีการจาหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างจานวนเงินสุทธิที่ได้รบั และมูลค่าตามบัญชีและรวมถึงกาไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องที่เคยบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกาไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่บริษัทจาหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนที่ถืออยู่ การคานวณต้นทุนสาหรับเงินลงทุนที่จาหน่ายไปและ เงิน
ลงทุนที่ยงั ถืออยูใ่ ช้วิธีถวั เฉลีย่ ถ่วงนา้ หนักปรับใช้กบั มูลค่าตามบัญชีของเงิ นลงทุนที่เหลืออยูท่ งั้ หมด

(ซ)

อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้แก่อสังหาริมทรัพย์ที่ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่าหรือจากมูลค่าที่
เพิ่มขึน้ หรือทัง้ สองอย่าง ทัง้ นีไ้ ม่ได้มีไว้เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใช้ในการผลิตหรือจัดหาสินค้าหรือให้บริการหรือใช้
ในการบริหารงาน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุน
รวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพื่อให้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างที่กิจการก่อสร้างเองรวมถึง
ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงทางตรงและต้นทุนทางตรงอื่นเพื่อให้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนอยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งานและ
รวมถึงต้นทุนการกูย้ ืม
ค่าเสื่อมราคาจะบันทึกในกาไรหรือขาดทุน ซึ่งคานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพย์แต่ละรายการ
บริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสาหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประเภทที่ดิน

(ฌ) ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์
การรับรู แ้ ละการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ทเี่ ป็ นกรรมสิทธิข์ องกิจการ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสือ่ มราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพย์ที่กิจการก่อสร้าง
เอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สนิ ทรัพย์
นัน้ อยูใ่ นสภาพที่พร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์_ต้นทุนในการรือ้ ถอน_การขนย้าย
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การบูรณะสถานที่ตงั้ ของสินทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม สาหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ซงึ่ ไม่สามารถ
ทางานได้โดยปราศจากลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์นนั้ ให้ถือว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่วนหนึง่ ของอุปกรณ์และถือเป็ น
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่วนประกอบที่มีนยั สาคัญแยกต่างหากจากกัน
กาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิ ที่ได้รบั จากการ
จาหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ทเี่ ช่า
การเช่าซึง่ บริษัทได้รบั ส่วนใหญ่ของความเสีย่ งและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพย์สนิ ที่เช่านัน้ ๆ ให้
จัดประเภทเป็ นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาโดยทาสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็ นสินทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปั จจุบนั ของจานวนเงินขัน้ ต่าที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า หัก
ด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าที่ชาระจะแยกเป็ นส่วนที่เป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และ
ส่วนที่จะหักจากหนีต้ ามสัญญา เพื่อทาให้อัตราดอกเบีย้ แต่ละงวดเป็ นอัตราคงที่สาหรับยอดคงเหลือของหนีส้ ิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกาไรหรือขาดทุน
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู เ้ ป็ นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนัน้ และสามารถวัด
มูลค่าต้นทุนของรายการนัน้ ได้อย่างน่าเชื่อถือ ชิน้ ส่วนที่ถกู เปลี่ยนแทนจะถูกตัดจาหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี ต้นทุน
ที่เกิดขึน้ ในการซ่อมบารุงที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เกิดขึน้ เป็ นประจาจะรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึน้
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าเสื่อมราคาคานวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือต้นทุนในการเปลีย่ นแทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
ค่า เสื่อ มราคาบัน ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้น ตรงตามเกณฑ์อ ายุการให้ป ระโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้
ดังนี ้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์โรงงาน
เครือ่ งตกแต่ง ติดตัง้ และเครือ่ งใช้สานักงาน
ยานพาหนะ
บริษัทไม่คิดค่าเสือ่ มราคาสาหรับที่ดินและส่วนปรับปรุงที่ดิน และสินทรัพย์ที่อยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง

5 ถึง 40ปี
10 และ 25 ปี
5 ปี
5 ปี

วิธีการคิดค่าเสือ่ มราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างน้อยที่สดุ ทุกสิน้ รอบปี
บัญชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม
(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่บริษัทซือ้ มาและมีอายุการใช้งานจากัด วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและผล
ขาดทุนจากการด้อยค่า
รายจ่ายภายหลังการรับรู ร้ ายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู ร้ ายการจะรับรู เ้ ป็ นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็ น
สินทรัพย์ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนัน้
ค่าตัดจาํ หน่าย
ค่าตัดจาหน่ายคานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจานวนอื่นที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
ค่าตัดจาหน่ายรับรูใ้ นกาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซึง่ โดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที่คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพย์นนั้ ตามระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยเริ่มตัด
จาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเมื่อสินทรัพย์นนั้ พร้อมที่จะให้ประโยชน์ ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้ร ั บประโยชน์ของ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์คือ 5 ปี
วิธีการตัดจาหน่าย ระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รบั ประโยชน์ และ มูลค่าคงเหลือ จะได้รบั การทบทวนทุกสิน้ รอบปี บญ
ั ชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม
บริษัทไม่คิดค่าตัดจาหน่ายสาหรับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยูร่ ะหว่างติดตัง้
(ฎ) การด้ อยค่า
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัทได้รบั การทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีขอ้ บ่งชีเ้ รือ่ งการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มี
ข้อบ่งชีจ้ ะทาการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รบั คืน สาหรับสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่
ทราบแน่นอน หรือ ยังไม่พร้อมใช้งาน จะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกัน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรูเ้ มื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สงู กว่ามูลค่าที่จะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึก
ในกาไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย ซึง่ ได้บนั ทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ และมีความชัดเจน
ว่าสินทรัพย์ดงั กล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซึง่ เคยบันทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ จะถูกบันทึกในกาไรหรือขาดทุนโดยไม่
ต้องปรับกับยอดสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว ยอดขาดทุนที่บนั ทึกในกาไรหรือขาดทุนเป็ นผลต่างระหว่างราคาทุนที่
ซือ้ กับมูลค่ายุติธรรมในปั จจุบนั ของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินนัน้ ๆ ซึง่ เคยรับรูแ้ ล้ว
ในกาไรหรือขาดทุน
การคาํ นวณมูลค่าทีค่ าดว่าจะได้รบั คืน
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ทางการเงินสาหรับหลักทรัพย์เผื่อขาย คานวณโดยอ้างอิงถึงมูลค่ายุติธรรม
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มูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์หรือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หกั ต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ข อง
สินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รบั ในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคานึงถึง
ภาษี เงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีตอ่ สินทรัพย์
สาหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น จะพิจารณามูลค่าที่คาดว่า จะได้รบั คืนรวม
กับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สนิ ทรัพย์นนั้ เกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลับรายการ เมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืนเพิ่มขึน้ ในภายหลัง
และการเพิ่มขึน้ นัน้ สัมพันธ์โดยตรงกับขาดทุนจากการด้อยค่าที่เคยรับรู ใ้ นกาไรหรือขาดทุน สาหรับสินทรัพย์ทาง
การเงิ นที่เป็ นตราสารทุนที่จัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย การกลับรายการจะถูกรับรู โ้ ดยตรงในกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สนิ ทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรูใ้ นงวดก่อนจะถูก ประเมิน ณ ทุกวันที่ที่ออก
รายงานว่ามีขอ้ บ่งชี เ้ รื่องการด้อยค่าหรือ ไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลง
ประมาณการที่ใช้ในการคานวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รบั คืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจาหน่าย เสมือนหนึง่ ไม่
เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฏ) หนีส้ นิ ทีม่ ีภาระดอกเบีย้
หนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ บันทึกเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเกิดหนีส้ ิน ภายหลังจากการ
บันทึกหนีส้ นิ ที่มีภาระดอกเบีย้ จะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจาหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนีเ้ ริม่ แรกและยอดหนี ้
เมื่อครบกาหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกาไรหรือขาดทุนตลอดอายุการกูย้ ืมโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบีย้ ที่แท้จริง
(ฐ)

เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ นื่
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่นแสดงในราคาทุน
หนีส้ นิ เงินคืน
หนีส้ ินเงินคืนเป็ นภาระผูกพันในการคืนสิ่งตอบแทนที่ได้รบั จากลูกค้าทัง้ หมดหรือบางส่วนและวัดมูลค่าด้วยจานวน
เงินที่บริษัทคาดว่าจะต้องคืนให้กบั ลูกค้า หนีส้ นิ เงินคืนได้รบั การทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและปรับปรุงกับจานวนที่
รับรูร้ ายได้

(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผูกพันในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายพนักงานในกาไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลา
ที่พนักงานได้ทางานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ทกี่ าํ หนดไว้

ภาระผูกพันสุทธิ ของบริษัทจากโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ถูกคานวณแยกต่ างหากเป็ นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที่เกิ ดจากการทางานของพนักงานในงวดปั จจุบันและงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็ นมูลค่าปั จจุบนั
การคานวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้นนั้ จัดทาโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ ได้รบั อนุญาต
เป็ นประจาทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ ผลจากการคานวณอาจทาให้บริษัทมีสินทรัพย์เกิดขึน้ ซึง่
การรับรูเ้ ป็ นสินทรัพย์จะใช้มลู ค่าปั จจุบนั ของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่มีในรู ปของการได้รบั คืนในอนาคตจากโครงการ
หรือการหักการสมทบเข้าโครงการในอนาคต ในการคานวณมูลค่าปั จจุบนั ของประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจได้มีการพิจารณาถึงความต้องการเงินทุนขัน้ ต่าสาหรับโครงการต่างๆ ของบริษัท
ในการวัด มูลค่า ใหม่ข องหนี ส้ ิน ผลประโยชน์ที่ ก าหนดไว้สุท ธิ ก าไรหรือ ขาดทุน จากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู ร้ ายการในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที บริษัทกาหนดดอกเบีย้ จ่ายของหนีส้ ิน
ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สทุ ธิ โดยใช้อตั ราคิดลดที่ใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดย
คานึงถึงการเปลีย่ นแปลงใดๆ ในหนีส้ นิ ผลประโยชน์ที่กาหนดไว้สทุ ธิซงึ่ เป็ นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายชาระ
ผลประโยชน์ ดอกเบีย้ จ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รบั รูร้ ายการในกาไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่
เกี่ยวข้องกับการบริการในอดีต หรือ กาไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ใ้ นกาไรหรือขาดทุนทันที
บริษัท รับรูก้ าไรและขาดทุนจากการจ่ายชาระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึน้
ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงานรับรู เ้ ป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานทางานให้ หนีส้ ินรับรู ด้ ว้ ยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่าย
ชาระหากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที่พนักงาน
ได้ทางานให้ในอดีตและภาระผูกพันนีส้ ามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
(ฒ) การจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซือ้ หุน้ ณ วันที่ให้สทิ ธิแก่พนักงาน (ชาระด้ว ยตราสารทุน) รับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ ไปกับการ
เพิ่มขึน้ ในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตลอดระยะเวลาที่พนักงานสามารถเข้าใช้สิทธิ ได้อย่างไม่มีเงื่อนไข จานวนที่รบั รู เ้ ป็ น
ค่าใช้จ่ายจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงจานวนสิทธิซือ้ หุน้ ที่แท้จริงซึง่ เข้าเงื่อนไขการให้บริการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไข
การได้รบั สิทธิ ที่ไม่ใช่เงื่ อนไขเรื่องตลาดทุน ซึ่งเป็ นจานวนที่เดิมเคยรับรู ต้ ามจานวนสิทธิ ซือ้ หุน้ ที่เข้าเงื่ อนไขการ
ให้บริการที่เกี่ยวข้องและเงื่อนไขการได้รบั สิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขเรือ่ งตลาดทุน ณ วันที่ได้รบั สิทธิ สาหรับเงื่อนไขการได้รบั
สิทธิที่ไม่ใช่เงื่อนไขการบริการหรือผลงาน มูลค่ายุติธรรมของสิทธิซือ้ หุน้ ณ วันที่ให้สิทธิจะถูกวัดค่าเพื่อให้สะท้อนถึง
เงื่อนไขนัน้ และไม่มีการปรับปรุงสาหรับผลต่างระหว่างจานวนที่คาดไว้กบั ผลที่เกิดขึน้ จริง
มูลค่ายุติธรรมของจานวนที่จ่ายให้แก่พนักงานจากราคาหุน้ ที่เพิ่มขึน้ ที่ชาระด้วยเงินสดรับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายพร้อมๆ ไป
กับการเพิ่มขึน้ ในส่วนของหนีส้ ิน ตลอดระยะเวลาที่พนักงานมีสิทธิ ได้รบั ชาระอย่างไม่มีเงื่อนไข หนีส้ ินถูกวัดมูลค่า
ใหม่ทกุ ๆ วันที่ในรายงานและวันที่จ่ายชาระ การเปลีย่ นแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหนีส้ นิ รับรูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายพนักงาน
ในกาไรหรือขาดทุน
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(ณ) ประมาณการหนีส้ นิ
ประมาณการหนีส้ ินจะรับรู ก้ ็ต่อเมื่อบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมานที่เกิดขึน้ ใน
ปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึง่ สามารถประมาณจานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความ
เป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชาระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณการ
หนีส้ ินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคานึงถึงภาษี
เงิ นได้ เพื่อให้สะท้อนจานวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบันซึ่ งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนีส้ ิน
ประมาณการหนีส้ นิ ส่วนที่เพิ่มขึน้ เนื่องจากเวลาที่ผา่ นไปรับรูเ้ ป็ นต้นทุนทางการเงิน
(ด)

การวัดมูลค่ายุติธรรม
บริษัทกาหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนีร้ วมถึงกลุม่ ผูป้ ระเมินมูลค่า
ซึง่ มีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนยั สาคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และรายงาน
โดยตรงต่อผูบ้ ริหารสูงสุดทางด้านการเงิน
กลุม่ ผูป้ ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวัดมูลค่าที่มีนยั สาคัญอย่างสม่าเสมอ
หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลที่สามเพื่อวัดมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตัง้ ราคา กลุม่ ผูป้ ระเมินได้
ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลที่สามที่สนับสนุนข้อสรุ ปเกี่ยวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลาดับชัน้ ของมูลค่า
ยุติธรรมว่าเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปั ญหาของการวัดมูลค่าที่มีนยั สาคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ ินบริษัทใช้ขอ้ มูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สดุ เท่าที่จะทาได้มูลค่า
ยุติธรรมเหล่านีถ้ กู จัดประเภทในแต่ละลาดับชัน้ ของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี ้




ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซือ้ ขายในตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ อย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2 เป็ นข้อมูลอื่นที่สงั เกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมสาหรับสินทรัพย์นนั้ หรือหนีส้ ินนัน้ นอกเหนือจาก
ราคาเสนอซือ้ ขายซึง่ รวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลที่ใช้เป็ นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สาหรับสินทรัพย์หรือหนีส้ นิ นัน้

หากข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนีส้ ินถูกจัดประเภทลาดับชัน้ ของมูลค่ายุติธรรมที่
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรมของข้อมูลที่อยูใ่ นระดับต่าสุดที่มีนยั สาคัญสาหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
บริษัทรับรูก้ ารโอนระหว่างลาดับชัน้ ของมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิน้ รอบระยะเวลารายงานที่เกิดการโอนขึน้
(ต)

รายได้
นโยบายการบัญชีสาหรับการรับรู้รายได้ ในปี 2562
รายได้รบั รู เ้ มื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสินค้าหรือบริการด้วยจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่บริษัทคาดว่าจะมี
สิทธิได้รบั ซึ่งไม่รวมจานวนเงินที่เก็บแทนบุคคลที่สาม ภาษี มลู ค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้าและส่วนล ด
ตามปริมาณ

การขายสินค้า
รายได้จากการขายสินค้ารับรู เ้ มื่อลูกค้ามีอานาจควบคุมในสินค้าซึ่งโดยทั่วไปเกิดขึน้ เมื่อมีการส่งมอบสินค้าให้กบั
ลูกค้า สาหรับสัญญาที่ให้สทิ ธิลกู ค้าในการคืนสินค้า รายได้จะรับรูใ้ นจานวนที่มคี วามเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่ในระดับสูง
มากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนยั สาคัญของรายได้ที่รบั รู ส้ ะสม ดังนัน้ รายได้ที่รบั รู จ้ ะปรับปรุ งด้วยประมาณ
การรับคืนสินค้าซึง่ ประมาณการจากข้อมูลในอดีต
นโยบายการบัญชีสาหรับการรับรู้รายได้ ในปี 2561
รายได้ที่รบั รูไ้ ม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการค้า และส่วนลดตามปริมาณ
การขายสินค้า
รายได้รบั รู ใ้ นงบกาไรหรือขาดทุนเมื่อได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสินค้าที่มีนยั สาคัญไป
ให้กบั ผูซ้ ือ้ แล้ว และจะไม่รบั รู ร้ ายได้ถา้ ฝ่ ายบริหารยังมีการควบคุมหรือบริหารสินค้าที่ขายไปแล้วนัน้ หรือมีความไม่
แน่นอนที่มีนยั สาคัญในการได้รบั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินค้านัน้ ไม่อาจวัดมูลค่าของจานวนรายได้และ
ต้นทุนที่เกิดขึน้ ได้อย่างน่าเชื่อถือ มีความเป็ นไปได้คอ่ นข้างแน่นอนที่จะต้องรับคืนสินค้า
(ถ)

รายได้ จากการลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยเงินปั นผลและดอกเบีย้ รับจากการลงทุนและเงิ นฝากธนาคาร โดยเงินปั นผลรับ
บันทึกในกาไรหรือขาดทุนในวันที่บริษัทมีสทิ ธิได้รบั เงินปั นผล และดอกเบีย้ รับบันทึกในกาไรหรือขาดทุนตามเกณฑ์คง
ค้าง

(ท)

ส่วนลดการขาย
ส่วนลดการขายจะรับรูโ้ ดยการหักจากยอดขายตามจานวนที่คาดว่าจะให้จนถึงวันสิน้ รอบระยะเวลาบัญชีตามสัญญา
ที่ทากับลูกค้าที่เกี่ยวข้องแต่ละราย ส่วนลดการขายจะถูกรับรู ต้ ลอดทัง้ ปี ตามประมาณการของยอดซือ้ ที่เป็ นไปตาม
ความสามารถของลูกค้าตามเงื่อนไขในสัญญา

(ธ)

ต้ นทุนทางการเงิน
ดอกเบีย้ จ่ายและค่าใช้จ่ายในทานองเดียวกันบันทึกในกาไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึน้ ยกเว้นใน
กรณีที่มีการบันทึกเป็ นต้นทุนส่วนหนึง่ ของสินทรัพย์ อันเป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรือ
การผลิตสินทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที่จะนามาใช้เองหรือเพื่อขาย

(น)

สัญญาเช่าดาเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานบันทึกในกาไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่
ณ วัน ที่ เ ริ่ม ต้น ข้อ ตกลง บริษั ท จะพิ จ ารณาว่า ข้อ ตกลงดัง กล่า วประกอบด้ว ยสัญ ญาเช่ า หรือ มี สัญ ญาเช่ า เป็ น
ส่วนประกอบหรือไม่ โดยพิจารณาจากสินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิบตั ิตามข้อตกลงนัน้ ขึน้ อยู่กับ
การใช้สินทรัพย์ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนัน้ จะนาไปสูส่ ิทธิในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทาให้บริษัทมีสทิ ธิใน
การควบคุมการใช้สนิ ทรัพย์
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ณ วันที่เริ่มต้นข้อตกลง หรือ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ บริษัทแยกค่าตอบแทนสาหรับสัญญาเช่า และส่วนที่เป็ น
องค์ประกอบอื่นโดยใช้มลู ค่ายุติธรรมเป็ นเกณฑ์ในการแยก หากบริษัทสรุ ปว่าเป็ นสัญญาเช่าการเงิน แต่ไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนดังกล่าวได้อย่างน่าเชื่อถือ จะรับรู ส้ ินทรัพย์และหนีส้ นิ ในจานวนที่เท่ากับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
ที่มีลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนัน้ หลังจากนัน้ จานวนหนีส้ นิ จะลดลงตามจานวนที่จ่าย และต้นทุนทางการเงินตามนัยจาก
หนีส้ นิ จะรับรูโ้ ดยใช้อตั ราดอกเบีย้ เงินกูย้ ืมส่วนเพิ่มของบริษัท
(บ) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้สาหรับปี ประกอบด้วยภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ภาษี เงินได้ของ
งวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีรบั รู ใ้ นกาไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนที่เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องในการ
รวมธุรกิจ หรือ รายการที่รบั รูโ้ ดยตรงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ หรือกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั ได้แก่ภาษี ที่คาดว่าจะจ่ายชาระหรือได้รบั ชาระ โดยคานวณจากกาไรหรือขาดทุนประจาปี
ที่ตอ้ งเสียภาษี โดยใช้อตั ราภาษี ที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษี ที่เกี่ยวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีบนั ทึกโดยคานวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึน้ ระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์
และหนีส้ นิ และจานวนที่ใช้เพื่อความมุง่ หมายทางภาษี ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถกู รับรูเ้ มื่อเกิดจากผลแตกต่าง
ชั่วคราวต่อไปนี ้ การรับรู ค้ ่าความนิยมในครัง้ แรก การรับรู ส้ ินทรัพย์หรือหนีส้ ินในครัง้ แรกซึ่งเป็ นรายการที่ไม่ใช่การ
รวมธุรกิจและรายการนัน้ ไม่มีผลกระทบต่อกาไรขาดทุนทางบัญชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษี ที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริษัท
คาดว่าจะได้รบั ผลประโยชน์จากสิน ทรัพย์หรือจะจ่ายชาระหนีส้ ินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิน้ รอบระยะเวลาที่
รายงาน
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษี ที่คาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชั่วคราวเมื่อมีการกลับรายการโดย
ใช้อตั ราภาษี ที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการกาหนดมูลค่าของภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี บริษัทต้องคานึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษี ที่ไม่แน่นอนและอาจทาให้จานวนภาษี ที่ตอ้ งจ่ายเพิ่มขึน้ และมีดอกเบีย้ ที่ตอ้ งชาระ บริษัทเชื่อว่า
ได้ตงั้ ภาษี เงินได้คา้ งจ่ายเพียงพอสาหรับภาษี เงินได้ที่ จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลาย
ปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนีอ้ ยูบ่ นพืน้ ฐานการประมาณ
การและข้อสมมติ และอาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตข้อมูลใหม่ๆ อาจจะทาให้บริษัท
เปลีย่ นการตัดสินใจโดยขึน้ อยูก่ บั ความเพียงพอของภาษี เงินได้คา้ งจ่ายที่มีอยูก่ ารเปลีย่ นแปลงในภาษี เงินได้คา้ งจ่าย
จะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษี เงินได้ในงวดที่เกิดการเปลีย่ นแปลง
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีและหนีส้ ินภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายที่จะนาสินทรัพย์ภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนีส้ นิ ภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษี เงินได้นี ้
ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษี หน่วยงานเดียวกันสาหรับหน่วยภาษี เดียวกันหรือหน่วยภาษี ต่างกัน สาหรับหน่วย

ภาษี ตา่ งกันนัน้ กิจการมีความตัง้ ใจจะจ่ายชาระหนีส้ นิ และสินทรัพย์ภาษี เงินได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุทธิหรือตัง้ ใจ
จะรับคืนสินทรัพย์และจ่ายชาระหนีส้ นิ ในเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ กาไรเพื่อเสียภาษี ในอนาคตจะมี
จานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว กาไรเพื่อเสียภาษี ในอนาคตต้องพิจารณาถึงการ
กลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง ดังนัน้ กาไรเพื่อเสียภาษี ในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการ
ผลแตกต่างชั่วคราวที่พิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษัทย่อยในกลุ่มบริษัทแล้วอาจมีจานวนไม่เพียงพอที่จะ
บันทึกสินทรัพย์ภาษี เงินได้ทงั้ จานวน สินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูก
ปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษี จะมีโอกาสถูกใช้จริง
(ป) กาไรต่อหุ้น
บริษัทแสดงกาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานและกาไรต่อหุน้ ปรับลดสาหรับหุน้ สามัญ กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐานคานวณโดยการ
หารกาไรหรือขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริษัท ด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่ ถ่วงนา้ หนักที่ออกจาหน่ายระหว่างปี
กาไรต่อหุน้ ปรับลดคานวณโดยการหารกาไรหรือขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญที่ปรับปรุ งด้วยจานวนหุน้ สามัญถัวเฉลีย่
ถ่วงนา้ หนักที่ออกจาหน่ายและปรับปรุงด้วยผลกระทบของตราสารที่อาจเปลีย่ นเป็ นหุน้ สามัญ
(ผ)

บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอานาจควบคุมทัง้ ทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพล
อย่างมีสาระสาคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของบริษัท หรือบุคคลหรือกิ จการที่อยู่ภายใต้การ
ควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญเดียวกันกับบริษัท หรือบริษัทมีอานาจควบคุมทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระสาคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนัน้

(ฝ)

รายงานทางการเงินจาแนกตามส่วนงาน
ผลการดาเนินงานของส่วนงานที่รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท (ผูม้ ีอานาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดาเนินงาน) จะแสดงถึงรายการที่เกิดขึน้ จากส่วนงานดาเนินงานนัน้ โดยตรงรวมถึงรายการที่ได้รบั การปั นส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล

4

บุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีรายการระหว่างกันที่มีนยั สาคัญกับบริษัท ในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี ้
ประเทศที่จัดตั้ง
บุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้อง
ลักษณะควำมสัมพันธ์
/สัญชำติ
ผูบ้ ริหารสาคัญ
ไทย
บุคคลที่มีอานาจและความรับผิดชอบในการวางแผน
สั่งการและควบคุมกิ จกรรมต่ างๆ ของกิ จการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทัง้ นี ้ รวมถึงกรรมการของบริษัท
(ไม่วา่ จะทาหน้าที่ในระดับบริหารหรือไม่)
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ประเทศที่จัดตั้ง
/สัญชำติ
นางสร้อยเพชร จันทรัช
ไทย
นางสาววาสนา จันทรัช
ไทย
นายวัฒนา จันทรัช
ไทย
นายจิตติพร จันทรัชกร
ไทย
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
ประเทศไทย
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์ นา้ มันพืช จากัด
ประเทศไทย

บุคคลหรือกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้อง

ลักษณะควำมสัมพันธ์
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และเป็ นกรรมการของบริษัท
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และเป็ นกรรมการของบริษัท
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และเป็ นกรรมการของบริษัท
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ และเป็ นกรรมการของบริษัท
มีกรรมการร่วมกัน
เกี่ยวข้องกันกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท

นโยบายการกาหนดราคาสาหรับรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอธิบายได้ดงั ต่อไปนี ้
รำยกำร
ซือ้ วัตถุดิบและสินค้า
ซือ้ สัญญาประกันชีวิตแบบกลุม่

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
ราคาที่ตกลงร่วมกัน
ราคาตามที่ระบุในสัญญา

รายการที่สาคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสาหรับแต่ละปี สนิ ้ สุดวันที่ 31ธันวาคม สรุปได้ดงั นี ้
2562
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

2561

(พันบาท)
กิจกำรอืน่ ที่เกี่ยวข้องกัน
ซือ้ วัตถุดิบและสินค้า
ซือ้ สัญญาประกันชีวิตแบบกลุม่
ผู้บริหำรสำคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารสาคัญ - ผลประโยชน์ระยะสัน้ ของพนักงาน
ยอดคงเหลือกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีดงั นี ้
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัท ธนำกรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

4,221
2,214

4,386
1,029

17,037

17,420

314

216

สัญญำสำคัญทีท่ ำกับกิจกำรทีเ่ กี่ยวข้องกัน
สัญญาประกันภัยชีวติ แบบกลุ่ม
บริษัทได้ทาสัญญารับบริการประกันชีวิตแบบกลุ่มจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่ง โดยกิจการที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าวจะ
ให้บริการทางด้านการประกันชีวิตแบบกลุม่ แก่บริษัท ทัง้ นี ้ บริษัทต้องจ่ายค่าบริการเป็ นจานวนเงินตามที่ระบุในสัญญา สัญญา
ดังกล่าวมีอายุ 1 ปี

5

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด
2562

2561
(พันบาท)

6

เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์

254
1,350
58,166

195
94
185,049

รวม

59,770

185,338

เงินทุนชั่วครำว
2562

2561
(พันบำท)

เงินนลงทุนชั่วคราว
เงินฝากระยะสัน้ กับสถาบันการเงิน
หน่วยลงทุนที่เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย
รวม

131,626
131,626

78,889
78,889

สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มีเงินปั นผลรับ และมีดอกเบีย้ รับจานวน 1.75 ล้านบาท (2561: 0.5
ล้านบาท)
2562

2561
(พันบำท)

หลักทรัพย์เผื่อขาย
ณ วันที่ 1 มกราคม
ซือ้
รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า
รวม

131,000
626
131,626

-

123
7

ลูกหนีก้ ำรค้ำ
2562
ยังไม่ครบกาหนดชาระ
เกินกาหนดชาระ
น้อยกว่า 3 เดือน
3 – 6 เดือน
6 – 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
สุทธิ

2561

(พันบำท)
14,142
11,097
38,879
2,709
12
2,887
58,629
(2,887)
55,742

46,196
300
2,887
60,480
(2,887)
57,593

โดยปกติระยะเวลาการให้สนิ เชื่อแก่ลกู ค้าของบริษัท มีระยะเวลาตัง้ แต่ 20 วันถึง 60 วัน
8

สินค้ำคงเหลือ
2561

2560
(พันบาท)

สินค้าสาเร็จรูป
สินค้าระหว่างผลิต
วัตถุดิบและวัสดุหีบห่อ
วัสดุสนิ ้ เปลือง
รวม
หัก ค่าเผื่อสินค้ามูลค่าลดลง
สุทธิ
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บนั ทึกรวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- กลับรายการปรับลดมูลค่า
สุทธิ

20,167
14,842
50,545
5,414
90,968
(3,136)
87,832

14,169
13,647
61,462
5,056
94,334
(5,906)
88,428

642,037
(2,770)
639,267

719,736
(8,809)
710,927

9

อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
หมายเหตุ

2562

2561
(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม
โอนจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ค่าเสือ่ มราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

10

43,987
43,987
43,987

-

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประกอบด้วยที่ดินที่บริษัทถือครองไว้ โดยที่ปัจจุบนั ยังไม่ได้ระบุวตั ถุประสงค์ของการใช้ใน
อนาคต
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวน 46.92 ล้านบาท (2561: ไม่มี) ประเมิน
ราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระโดยวิธีมลู ค่าตลาดสาหรับการใช้ประโยชน์ปัจจุบนั มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนถูกจัดลาดับชัน้ การวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที่ 3

10

ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึน้
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
และ 1 มกรำคม 2562
จัดประเภทรายการใหม่
เพิ่มขึน้
โอน
โอนไปอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนไปสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขาย
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
โรงงาน

เครื่องตกแต่ง
ติดตัง้
และเครื่องใช้
สานักงาน
(พันบาท)

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตัง้

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน

อาคาร
และส่วน
ปรับปรุ งอาคาร

35,818
43,987
-

198,823
473
2,579
-

352,111
5,630
307
(2,151)

29,488
1,863
-

39,906
13,582
(6,028)

41
57,392
(2,886)
-

656,187
122,927
(8,179)

79,805
(43,987)
35,818

201,875
13,760
1,340
16,693
233,668

355,897
(7,521)
10,523
58,336
(5,306)
411,929

31,351
(5,844)
2,087
794
(86)
28,302

47,460
(395)
13,422
(8)
(6,730)
53,749

54,547
39,625
(75,553)
18,619

770,935
66,997
270
(43,987)
(5,314)
6,816)
782,085

ยานพาหนะ

รวม

.

125

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน
ค่าเสื่อมราคา
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
และ 1 มกรำคม 2562
จัดประเภทรายการใหม่
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
โอน
โอนไปสินทรัพย์ท่ีถือไว้เพื่อขาย
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

อาคาร
และส่วน
ปรับปรุ งอาคาร

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
โรงงาน

เครื่องตกแต่ง
ติดตัง้
และเครื่องใช้
สานักงาน
(พันบาท)

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตัง้

รวม

-

37,649
7,867
-

120,610
18,586
(2,088)

16,297
4,120
-

24,066
6,123
(4,020)

-

198,622
36,696
(6,108)

-

45,516
10,827
9,960
66,303

137,108
(7,492)
23,553
(4,912)
148,257

20,417
(3,035)
3,276
94
(72)
20,680

26,169
(300)
8,132
(6)
(4,928)
29,067

-

229,210
44,921
94
(4,918)
(5,000)
264,307

มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
และ 1 มกรำคม 2562
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ภายใต้กรรมสิทธิ์ของบริษัท
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าการเงิน

ที่ดิน
และส่วน
ปรับปรุ งที่ดิน

อาคาร
และส่วน
ปรับปรุ งอาคาร

เครื่องจักร
และอุปกรณ์
โรงงาน

เครื่องตกแต่ง
ติดตัง้
และเครื่องใช้
สานักงาน
(พันบาท)

ยานพาหนะ

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้างและ
ติดตัง้

35,818
35,818

161,174
161,174

231,501
231,501

12,861
330
13,191

400
15,440
15,840

41
41

441,795
15,770
457,565

79,805
79,805

156,359
156,359

218,789
218,789

10,704
230
10,934

321
20,970
21,291

54,547
54,547

520,525
21,200
541,725

35,818
35,818

167,365
167,365

263,672
263,672

7,492
130
7,622

9,778
14,904
24,682

18,619
18,619

502,744
15,034
517,778

รวม
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ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ซึ่ งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจานวนแล้ว แต่
ยังคงใช้งานจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวน 107.0 ล้านบาท (2561: 108.84 ล้านบาท)
การคา้ํ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ทรัพย์สนิ ของบริษัทมูลค่าตามบัญชีจานวน 209.87 ล้านบาท (2561:191.19 ล้านบาท) ได้ใช้
เป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 12)
11

สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน

ราคาทุน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึน้
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562
เพิ่มขึน้
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
ค่าตัดจาหน่ ายสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 และ 1 มกรำคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
โอน
จาหน่าย
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
มูลค่าสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2561
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์

โปรแกรม
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตัง้
(พันบาท)

9,701
949
1,010
8,132
(6,743)
13,049
9,701

4,879
2,324
1,199
(8,402)
4,879

รวม

14,580
3,273
2,209
(270)
(6,743)
13,049
14,580

5,248
1,892
7,140
1,997
(94)
(6,457)
2,586

-

5,248
1,892
7,140
1,997
(94)
(6,457)
2,586

3,510
10,463

7,203
-

10,713
10,463
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หนี้สนิ ที่มีภำระดอกเบีย้
2562
ส่วนที่มีหลักประกัน
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการงิน
รวมหนีส้ ินที่มีภำระดอกเบีย้

15,317
9,157
24,474

สินทรัพย์ทใี่ ช้ เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2562

2561
ส่วนที่มีหลักประกัน
(พันบาท)
31,049
12,913
43,962

2561
(พันบาท)

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

209,872
209,872

191,186
191,186

ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและวงเงินสินเชื่ออื่นกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ซึ่งมี
ภาระดอกเบีย้ ดังนี ้
2562

2561
(พันบาท)

วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
วงเงินกูย้ ืมระยะยาว
วงเงินทรัสต์รซี ีทภายใต้สนิ เชื่อเพือ่ การนาเข้า
วงเงินสินเชื่ออื่น
อัตราดอกเบีย้ ต่อปี (ร้อยละ)
- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
- เงินกูย้ ืมระยะสัน้
- เงินกูย้ ืมระยะยาว

10,000
10,000
45,000
45,000
MOR
ร้อยละ 2.15
MLR หักร้อยละ 2

10,000
110,000
45,000
45,000
MOR
ร้อยละ 2.15
MLR หักร้อยละ 2

วงเงินสินเชื่อดังกล่าวจดจานองคา้ ประกันโดยอาคารสิง่ ปลูกสร้าง และที่ดินของบริษัท
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2562 บริ ษั ท มี ว งเงิ น สิ น เชื่ อ ซึ่ ง ยัง มิ ไ ด้เ บิ ก ใช้เ ป็ นจ านวนเงิ น รวม 157.5 ล้า นบาท
(2561:157.5 ล้านบาท)

หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี ้
2562

2561

มูลค่า
มูลค่า
จานวนเงิน
ปั จจุบนั ของ
ปั จจุบนั ของ
ขัน้ ต่าที่
จานวนเงินขัน้ จานวนเงินขัน้
จานวนเงินขัน้
ต้องจ่าย ดอกเบีย้ ต่าที่ตอ้ งจ่าย ต่าที่ตอ้ งจ่าย ดอกเบีย้ ต่าที่ตอ้ งจ่าย
(พันบาท)
ระยะเวลาทีจ่ ะครบกาํ หนด
ภายใน 1 ปี
1 – 5 ปี
รวม

4,350
5,673
10,023

(455)
(411)
(866)

3,895
5,262
9,157

6,216
7,724
13,940

(562)
(465)
(1,027)

5,654
7,259
12,913

การเปลีย่ นแปลงของหนีส้ นิ ทีเ่ กิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยมื ระยะ
ยำวจำกสถำบัน
กำรเงิน
2562
ณ วันที่ 1 มกราคม
การเปลีย่ นแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
การเปลีย่ นแปลงอื่น
สัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562

หนี้สนิ ตำม
สัญญำเช่ำ
กำรเงิน
(พันบาท)

รวม

31,049
(15,732)

12,913
(6,036)

43,962
(21,768)

15,317

2,280
9,157

2,280
24,474

(พันบาท)
2561
ณ วันที่ 1 มกราคม
การเปลีย่ นแปลงจากกระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน
การเปลีย่ นแปลงอื่น
สัญญาเช่าการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

44,636
(13,587)

9,693
(6,458)

54,329
(20,045)

31,049

9,678
12,913

9,678
43,962
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เจ้ำหนี้อนื่
2562

2561
(พันบาท)

ค่าส่วนลดการขายค้างจ่าย
โบนัส และ ค่าตอบแทนพนักงานอื่นค้างจ่าย
เจ้าหนีอ้ ื่น
ค่านายหน้าค้างจ่าย
เงินมัดจารับจากลูกค้า
เจ้าหนีค้ า่ ก่อสร้าง
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
อื่นๆ
รวม
14

18,207
16,909
15,832
7,503
2,173
1,313
4,030
65,967

18,582
15,226
5,042
8,971
3,683
7,807
84,595
10,560
154,466

ประมำณกำรหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงำน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

2562

2561
(พันบาท)

ประมำณกำรหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสำหรับ
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
รวม

2,395
2,395

1,101
1,101

โครงกำรผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
บริษัท จัด การโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้ต ามข้อ กาหนดของพระราชบัญ ญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ในการให้ผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้มี
ความเสี่ยงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสี่ยงของช่วงชีวิต ความเสี่ยงจาก
อัตราแลกเปลีย่ น ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบีย้ และความเสีย่ งจากตลาด (เงินลงทุน)

มูลค่าปั จจุบันของภาระผูกพันตาม โครงการผลประโยชน์

2562

2561
(พันบาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม

1,101

958

215
55
39
309

118
25
143

ผลประโยชน์จ่าย

1,242
(11)
(246)
985
-

-

ณ วันที่ 31 ธันวำคม

2,395

1,101

รับรู้ในกำไรหรือขำดทุน
ต้นทุนบริการปั จจุบนั
ต้นทุนบริการในอดีต
ดอกเบีย้ จากภาระผูกพัน

รับรู้ในกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ขาดทุน (กาไร) จากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- ข้อสมมติทางการเงิน
- การปรับปรุงจากประสบการณ์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงานได้ถกู ปรับปรุงให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลกู จ้าง
ที่ถกู เลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทางานติดต่อกันครบ 20 ปี ขนึ ้ ไป ลูกจ้างมีสทิ ธิได้รบั ค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย 400 วันบริษัทจึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณแก่พนักงานในปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองแรงงานฉบับปรับปรุง จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวทาให้บริษัทรับรูป้ ระมาณการหนีส้ นิ
ผลประโยชน์เมื่อเกษี ยณอายุและต้นทุนบริการในอดีตเพิ่มขึน้
ข้ อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
อัตราคิดลด
การเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
- สาหรับพนักงานอายุนอ้ ยกว่า 30 ปี
- สาหรับพนักงานอายุ 30 – 39 ปี
- สาหรับพนักงานอายุ 40 – 49 ปี
- สาหรับพนักงานอายุมากกว่า 50 ปี

2562

2561

(ร้อยละ)
2.23 - 2.37
2.62 – 3.51
2.50 - 5.25
3.05 – 6.95
15 - 32
10 - 15
10 - 15
10

38 - 100
19 – 26
14 – 19
0 - 23
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ข้อสมมติเกี่ยวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติทเี่ ผยแพร่ท่วั ไปและตารางมรณะไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เป็ น 17 ปี
สาหรับพนักงานรายเดือน และ 12 ปี สาหรับพนักงานรายวัน (2561: 16 ปี สาํ หรับพนักงานรายเดือน และ 7 ปี
สาํ หรับพนักงานรายวัน)
กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหว
การเปลีย่ นแปลงในแต่ละข้อสมมติที่เกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันที่รายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอื่น ๆ คงที่
ผลกระทบต่อภาระผูกพัน
ของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที่ 31 ธันวำคม

ข้อสมมติเพิ่มขึน้ ร้อยละ 0.5

อัตราคิดลด
การเพิม่ ขึน้ ของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
15

ข้อสมมติลดลงร้อยละ 0.5

2562

2561

2562

2561

(150)
140
(20)

(26)
29
(43)

163
(130)
26

28
(27)
46

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
ออกหุน้ ใหม่
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุน้ สำมัญ
หุ้นทีอ่ อกและชาระแล้ ว
ณ วันที่ 1 มกราคม
- หุน้ สามัญ
หุน้ ทุนออกให้ตามสิทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
- หุน้ สำมัญ

มูลค่าหุน้
ต่อหุน้
(บาท)

2562

2561

จานวนหุน้

0.5
0.5

423,700
1,380

211,850
690

423,700
-

211,850
-

0.5

425,080

212,540

423,700

211,850

0.5
0.5

353,695
71,069

176,847
35,535

352,230
1,465

176,115
732

0.5

424,764

212,382

353,695

176,847

จานวนเงิน
จานวนหุน้
(พันหุน้ / พันบาท)

จานวนเงิน

ผูถ้ ือหุน้ สามัญจะได้รบั สิทธิในการรับเงินปั นผลจากการประกาศจ่ายเงินปั นผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหนึ่ง
เสียงต่อหนึง่ หุน้ ในที่ประชุมของบริษัท

การออกหุ้นสามัญ
ในระหว่างปี 2562 มีการออกหุน้ สามัญจานวน 71,069 พันหุน้ เนื่องมาจากการใช้สิทธิ ซือ้ หุน้ ของใบสาคัญแสดง
สิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ครัง้ ที่ 1 (XO-W1) จากปี 2559 ที่ให้แก่ผถู้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญ ญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุน้ สูง
กว่ามูลค่าหุน้ ที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนาค่าหุน้ ส่วนเกินนีต้ งั้ เป็ นทุนสารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ”) ส่วนเกินมูลค่า
หุน้ นีจ้ ะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
ส่วนเกินทุนจากรายการจ่ายโดยใช้ ห้ ุนเป็ นเกณฑ์
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์ที่บนั ทึกในส่วนของผูถ้ ือหุน้ คือ มูลค่ายุติธรรมของสิทธิในการซือ้ หุน้
ของพนักงานและคูค่ า้ ณ วันที่ให้สิทธิโดยอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของหุน้ ที่กาหนดไว้และสิ่งตอบแทนที่ตอ้ งจ่าย
และบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อม ๆ ไปกับรับรู ก้ ารเพิ่มขึน้ ของส่วนของผูถ้ ือหุน้ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 2
16

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้
ใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซือ้ หุ้นสามัญของบริษัท
ในการประชุมสามัญประจาปี 2559 ของผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ผูถ้ ือหุน้ มีมติอนุมตั ิการ
ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท ครัง้ ที่ 1 (XO-W1) (“ใบสาคัญแสดงสิทธิฯ”)
ให้แ ก่ ผู้ถื อหุ้นเดิ มของบริ ษั ท ในจ านวนไม่ เกิ น 70,000,000 หน่ วย โดยไม่ คิ ดมูลค่ าในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิ ม
ต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สทิ ธิใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุน้ สามัญ 1 หุน้ ในราคาใช้สทิ ธิ 4.00 บาท
ต่อหุน้
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็กโซติค ฟูด้ จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติ
เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.75 บาท โดยบริษัทได้มีการ
จ่ายปั นผลระหว่างกาลให้กับผูถ้ ือหุน้ แล้วในอัตราหุน้ ละ 0.12 บาท สาหรับผลการดาเนินงานในงวดครึ่งปี แรกของ
ปี 2561 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 รวมเป็ นเงินปั นผลประจาปี 2561 ทัง้ สิน้ 0.87 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นเงินปั นผลจ่าย
ทัง้ หมด ประมาณ 323,575,959 บาท
เนื่องจากการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว มีอตั ราเกินกว่าร้อยละ 100 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
สาหรับการดาเนินงานในงวดปี 2561 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขการปรับสิทธิ ขอ้ 1.5.5
ของข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิ และหน้าที่ของผูอ้ อกใบสาคัญแสดงสิทธิ และผูถ้ ือใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญ
ของบริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1 (“XO-W1”) ดังนัน้ บริษัทจึงปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้
สิทธิใหม่สาหรับ XO-W1 เพื่อรักษาผลตอบแทนของผูถ้ ือ XO-W1 ไม่ให้ดอ้ ยไปกว่าเดิม โดยมีรายละเอียดดังนี ้

135
ชื่อใบสาคัญแสดงสิทธิ
ราคาใช้สทิ ธิเดิม
ราคาการใช้สทิ ธิใหม่
อัตราการใช้สทิ ธิเดิม
อัตราการใช้สทิ ธิใหม่
วันที่มีผลบังคับใช้

ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ สามัญของบริษัท เอ็กโซติค ฟูด้ จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 1 (XO-W1)
4.00 บาทต่อหุน้
3.907 บาทต่อหุน้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญได้ 1 หุน้
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ใช้สทิ ธิซือ้ หุน้ สามัญได้ 1.024 หุน้
12 มีนาคม 2562

ในปี 2562 ใบสาคัญแสดงสิทธิจานวน 70 ล้านหน่วยได้ถกู แปลงเป็ นหุน้ สามัญจานวน 71 ล้านหุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
บริษัทไม่มีใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้ หุน้ ที่ยงั มิได้มีการใช้สทิ ธิ (31 ธันวาคม 2561: 70 ล้านหน่วย)
17

สำรอง
สารองประกอบด้วย
การจัดสรรกาไร และ กาไรสะสม
สำรองตำมกฎหมำย
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสารอง
(“สารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า
สารองดังกล่าวมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสารองนีจ้ ะนาไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้
กำรเคลื่อนไหวในทุนสำรอง
การเคลือ่ นไหวในทุนสารองแสดงรายการในงบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้
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ส่วนงำนดำเนินงำน และกำรจำแนกรำยได้
ส่วนงานธุรกิจ
ผูบ้ ริหารพิจารณาว่าบริษัทดาเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจการผลิตและจาหน่ายซอสปรุ งรส นา้ จิม้
ปรุ งรส นา้ ผลไม้ เครื่องกระป๋ อง รวมถึงผลิตภัณฑ์จากพืชผักผลไม้ ดังนัน้ จึงมีส่วนงานที่รายงานเพียงส่วนงาน
เดียว
ส่วนงานภูมิศาสตร์
บริษัทดาเนินธุรกิจการผลิตในประเทศไทย และดาเนินธุรกิจการจาหน่ายทัง้ ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ
โดยฝ่ ายบริหารพิจารณาว่าบริษัทมีขอ้ มูลทางการเงินเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทจาแนกตามส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์สาหรับปี สนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดงั ต่อไปนี ้

ยุโรป

ธุรกิจซอสปรุ งรส น้ำจิม้ ปรุ งรส น้ำผลไม้ เครื่องกระป๋อง รวมถึงผลิตภัณฑ์จำกพืชผักผลไม้
อเมริกำเหนือ
เอเชีย
รวมส่วนงำนที่รำยงำน
อื่นๆ

รวม

2562

2561

2562

2561

2562

2561

สาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2562

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รำยได้รวม
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง
กาไรขัน้ ต้นตามส่วนงาน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน
รายได้จากการลงทุน
รายได้อ่ืน
ต้นทุนในการจัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

800,947 7 965,754
800,947 965,754

8,017
8,017

13,086
13,086

69,568
69,568

800,947
298,882

8,017
2,004

13,086
1,079

69,568
19,250

2561

2562

2561

1,043,227
1,043,227

112,186
112,186

101,763
101,763

990,718
990,718

1,144,990
1,144,990

1,043,227
405,563

112,186
31,315

101,763
28,500

990,718
351,451

1,144,990
434,063

1,755
5,874
(78,141)
(157,562)
925
(1,865)
(448)
121,989

497
3,111
(75,199)
(125,351)
320
(2,311)
(13,230)
221,900

สินทรัพย์ส่วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

933,730

991,577

หนีส้ ินส่วนงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

132,931

266,276

965,754
383,574

64,387
64,387

2562
(พันบาท)
878,532
878,532

64,387
20,910

878,532
320,136

2561

137
ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้ารายใหญ่ 3 รายตามส่วนงานภูมิศาสตร์จากประเทศในแถบยุโรปของบริษัทสาหรับปี สนิ ้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2562 มีจานวนเงินประมาณ 150.84 ล้านบาท (2561:มีจานวนเงินประมาณ 663.0 ล้านบาท) จากรายได้รวมของบริษัท
สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
บริษัทได้รบั บัตรส่งเสริมการลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสาหรับธุรกิจ ซอสปรุ งรสประเภทซอสพริ กศรี
ราชา ศรีราชามาโย และเครื่องแกง จึงได้รบั สิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเว้นและลดหย่อนภาษี เงินได้นิติบุคคล
สาหรับกาไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รบั การส่งเสริมตามระยะเวลา เงื่อนไขและข้อกาหนดที่ระบุในบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน
2562
2561
กิจการที่
กิจการที่
กิจการที่
กิจการที่
้
่
สาหรับปี สินสุดวันที ได้รบั การ ไม่ได้รบั การ
ได้รบั การ ไม่ได้รบั การ
31 ธันวาคม
ส่งเสริม
ส่งเสริม
รวม
ส่งเสริม
ส่งเสริม
รวม
(ล้านบาท)
ขายต่างประเทศ
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

ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำย

ค่าส่งเสริมการขาย
ค่านายหน้า
ค่าขนส่งออก
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าเดินทาง
อื่น ๆ
รวม

2562

2561

(พันบาท)
32,624
19,189
12,347
7,527
2,904
3,550
78,141

19,717
27,832
13,118
5,567
4,803
4,162
75,199

20

ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าใช้จา่ ยการผลิตที่ต่ากว่ากาลังการผลิตปกติ
ค่าบริการ
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเดินทาง
ผลขาดทุนจากการทาลายสินค้า - แผนกที่ยกเลิก
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าธรรมเนียมอื่น
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายภาษีหกั ณ ที่จ่าย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ารับรอง
ค่าเช่า
อื่น ๆ
รวม
21

2562

2561

(พันบาท)
60,808
24,302
16,185
14,666
7,393
6,922
5,620
4,337
3,600
2,853
2,716
2,677
5,483
157,562

55,067
16,258
16,161
12,062
4,293
6,706
3,143
3,156
1,356
2,541
4,608
125,351

2562

2561

ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน
หมายเหตุ
ค่าแรงและเงินเดือน
โบนัส
กองทุนประกันสังคม
โครงการสมทบเงินที่กาหนดไว้
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์ที่กาหนดไว้
เบีย้ ประกันชีวิต
อื่น ๆ
รวม

14

(พันบาท)
136,374
131,862
12,864
9,561
2,822
2,436
3,823
3,270
309
143
653
783
7,413
8,295
164,258
156,350

139
โครงการผลประโยชน์ทกี่ าํ หนดไว้
รายละเอียดของโครงการผลประโยชน์ที่กาหนดไว้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 14
โครงการสมทบเงินทีก่ าํ หนดไว้
บริษัทได้จดั ตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพสาหรับพนักงานของบริษัทบนพืน้ ฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็ นสมาชิก
ของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 8 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบใน
อัตราร้อยละ 3 ถึงอัตราร้อยละ 8 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสารองเลีย้ งชีพนีไ้ ด้จดทะเบียนเป็ นกองทุน
สารองเลีย้ งชีพตามข้อกาหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนที่ได้รบั อนุญาต
22

ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ
หมายเหตุ
วัตถุดิบและวัสดุสนิ ้ เปลืองทีใ่ ช้ไป
ค่าใช้จา่ ยผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าเสือ่ มราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าส่งเสริมการขาย
ค่าวัสดุสนิ ้ เปลือง
ค่าบริการ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่านายหน้า
ผลขาดทุนจากการทาลายสินค้า
ค่าเดินทาง
ค่าขนส่งออก
ค่าเช่า
ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษา
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่ารับรอง
กลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
อื่นๆ
รวมต้นทุนขำย ต้นทุนในกำรจัดจำหน่ำยและ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร

21

2562

2561

(พันบาท)
456,992
547,905
164,258
156,350
46,918
38,587
32,624
19,717
30,881
25,851
24,990
22,412
22,455
20,214
19,189
27,832
17,084
6,903
12,363
11,348
12,347
13,118
8,361
7,194
6,634
5,270
5,620
6,706
4,537
3,667
(2,770)
(8,809)
12,487
7,212
874,970

911,477

23

ภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ทรี่ ับรู้ในกาไรหรือขาดทุน
2562

2561
(พันบาท)

ภำษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั
สาหรับงวดปัจจุบนั
ภาษี งวดก่อน ๆ ที่บนั ทึกสูงไป
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
การเปลีย่ นแปลงของผลต่างชั่วคราว
รวมภำษีเงินได้

ภาษีเงินได้
รับรู้ในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
สินทรัพย์ทางการเงินเผื่อขาย
กาไร (ขาดทุน) จากการประมาณ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
รวม

ก่อน
ภาษี เงินได้

11,342
11,342

478
448

1,888
13,230

2562
2561
รายได้
รายได้
(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจาก
ก่อน
(ค่าใช้จ่าย) สุทธิจาก
ภาษี เงินได้ ภาษี เงินได้ ภาษี เงินได้ ภาษี เงินได้ ภาษี เงินได้
(พันบาท)

626

(125)

(985)
(359)

90
(35)

การกระทบยอดเพือ่ หาอัตราภาษีทแี่ ท้ จริง

501

-

-

-

(895)
(394)

-

-

-

-

2562
อัตราภาษี
(ร้อยละ)

กาไรก่อนภาษีเงินได้รวม
จานวนภาษี ตามอัตราภาษี เงินได้
รายได้ที่ไม่ตอ้ งเสียภาษี
ค่าใช้จา่ ยต้องห้ามทางภาษี และรายการที่หกั เพิม่ ได้
ภาษี งวดก่อนๆ ที่บนั ทึกต่าไป
รวม

(30)
(30)

20

0.37

(พันบาท)
122,437
24,487
(26,306)
2,297
(30)
448

2561
อัตราภาษี
(ร้อยละ)
20

5.63

(พันบาท)
235,130
47,026
(35,096)
1,300
13,230

141
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
รวม
การหักกลบรายการของภาษี
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
2562
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนีก้ ารค้า (หนีส้ งสัยจะสูญ)
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)
เงินมัดจา (หนีส้ งสัยจะสูญ)
ประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเช่าค้างจ่าย
สินค้าฝากขาย
รวม
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
(การเพิ่มขึน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมของ
เงินลงทุนเผื่อขาย)
รวม
สุทธิ

หนี้สนิ

สินทรัพย์
2562
1,674
(180)
1,494

ณ วันที่
1 มกราคม

2561

2562

(พันบาท)
2,350
(343)
2,007

2561

(180)
180
-

(343)
343
-

บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ณ วันที่
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม
(พันบาท)

577
1,127
285

(816)
-

-

577
311
285

114
243
4
2,350

4
46
(766)

90
90

208
243
50
1,674

(343)

288

-

(55)

(343)

288

(125)
(125)

(125)
(180)

2,007

(478)

(35)

1,494

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี
2561
สินทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ลูกหนีก้ ารค้า (หนีส้ งสัยจะสูญ)
สินค้าคงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า)
เงินมัดจา (หนีส้ งสัยจะสูญ)
ประมาณการหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ค่าเช่าค้างจ่าย
สินค้าฝากขาย
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
หนีส้ นิ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สินค้าฝากขาย
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
รวม
สุทธิ

ณ วันที่
1 มกราคม

บันทึกเป็ น (รายจ่าย) / รายได้ใน
กาไรหรือ
กาไรขาดทุน
ณ วันที่
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น 31 ธันวาคม
(พันบาท)

577
2,677
285

(1,550)
-

-

577
1,127
285

121
242
10
3,912

(7)
1
4
(10)
(1,562)

-

114
243
4
2,350

(17)
(17)

17
(343)
(326)

-

(343)
(343)

3,895

(1,888)

-

2,007

143
24

กำไรต่อหุน้

กำไรที่เป็ นส่วนของผู้ถอื หุ้นสำมัญของบริษัท (ขั้นพืน้ ฐำน)
กำไรที่เป็ นส่วนของผู้ถอื หุ้นสำมัญของบริษัท (ปรับลด)
จำนวนหุ้นสำมัญที่ออกจำหน่ำยแล้ว
จานวนหุน้ สามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม
ผลกระทบจากหุน้ ที่ออกให้ตามสิทธิ
จำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพืน้ ฐำน)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
ผลกระทบจากการออกใบสาคัญแสดงสิทธิซือ้ หุน้ สามัญ
จำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถวั เฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
กำไรต่อหุน้ (ขัน้ พืน้ ฐำน) (บาท)
กำไรต่อหุน้ (ปรับลด) (บาท)
25

เงินปั นผล
คณะกรรมการหรือผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทได้อนุมตั ิเงินปั นผล ดังต่อไปนี ้
กาหนดจ่าย
วันที่อนุมตั ิ
เงินปั นผล
ปี 2562
เงินปั นผลระหว่างกาล
ปี 2561
เงินปั นผลประจาปี
เงินปั นผลระหว่างกาล
เงินปั นผลที่จ่ำยเพิ่ม

26

2562
2561
(พันบาท/พันหุน้ )
121,989
221,900
121,989
221,900

353,695
50,364

352,230
819

404,059
12,576

353,049
33,588

416,635

386,637

0.30
0.29

0.63
0.57

อัตราเงินปั นผล
ต่อหุน้
(บาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

13 สิงหาคม 2562

9 กันยายน 2562

0.105

44.60

26 เมษายน 2562
9 สิงหาคม 2561

13 พฤษภาคม 2562
7 กันยายน 2561

0.87
(0.12)
0.75

323.57
(42.44)
281.13

เครื่องมือทำงกำรเงิน
นโยบายการจัดการความเสีย่ งทางด้ านการเงิน
บริษัทมีความเสี่ยงจากการดาเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบีย้ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดตามสัญญาของคู่สญ
ั ญา บริษัทไม่มีการถือตราสารอนุพนั ธ์เพื่อการ
เก็งกาไรหรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็ นส่วนที่สาคัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับ
ความเสี่ยงให้เป็ นที่ยอมรับได้ โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสีย่ ง
ฝ่ ายบริหารได้มีการควบคุมกระบวนการการจัดการความเสี่ยงของบริษัทอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ม่นั ใจว่ามีความสมดุล
ระหว่างความเสีย่ งและการควบคุมความเสีย่ ง
การบริหารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริษัท คือการรักษาระดับเงินทุนให้ม่นั คงเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุน เจ้าหนีแ้ ละ
ตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่ง
บริษัทพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดาเนินงานต่อส่วนของเจ้าของรวม ซึง่ ไม่รวมส่วนได้เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุม อีกทัง้ ยังกากับดูแลระดับการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุน้ สามัญ
ความเสีย่ งด้ านอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบีย้
ในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัท บริษัทมีความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้
เนื่องจากมีเงินฝากกับธนาคารและเงินกูย้ ืม บริษัทได้ลดความเสี่ยงดังกล่าวโดยทาให้แน่ใจว่าดอกเบีย้ ที่เกิดจากเงิน
กูย้ ืมส่วนใหญ่มีอตั ราคงที่
อัตราดอกเบีย้ ที่แท้จริงของหนีส้ ินทางการเงินที่มีภาระดอกเบีย้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม และระยะที่ครบกาหนดชาระหรือ
กาหนดอัตราใหม่มีดงั นี ้
ระยะเวลาที่ครบกาหนดชาระ
หลังจาก 1 ปี
อัตราดอกเบีย้ ที่แท้จริง
ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี
รวม
ณ วันที่ 31 ธันวำคม
(ร้อยละต่อปี )
(พันบาท)
2562
หนีส้ นิ ทางการเงิน
MLR หัก
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ร้อยละ 2
15,317
15,317
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
4.92 – 8.75
3,895
5,262
9,157
5,262
รวม
19,212
24,474
2561
หนีส้ นิ ทางการเงิน
MLR หัก
เงินกูย้ ืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ร้อยละ 2
15,732
15,317
31,049
หนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน
4.92 – 7.66
5,654
7,259
12,913
22,576
รวม
21,386
43,962

145
ความเสีย่ งจากเงินตราต่างประเทศ
บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งเกิดจากการซือ้ สินค้าและการขายสินค้าที่เป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอันเป็ นผลมาจากการมีสินทรัพย์และ
หนีส้ นิ เป็ นเงินตราต่างประเทศ ดังนี ้
2562
2561
(พันบาท)
สกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา
ลูกหนีก้ ารค้า
11,206
22,694
ลูกหนีอ้ ื่น
6,102
8,530
เจ้าหนีก้ ารค้า
(2,509)
(1,117)
เจ้าหนีอ้ ื่น
(6,328)
(16,642)
ยอดควำมเสี่ยงคงเหลือสุทธิ
8,471
13,465
สกุลเงินยูโร
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีก้ ารค้า
ลูกหนีอ้ ื่น
เจ้าหนีอ้ ื่น
ยอดควำมเสี่ยงคงเหลือสุทธิ
สกุลสิงค์โปรดอลลาร์
เจ้าหนีก้ ารค้า
ยอดควำมเสี่ยงคงเหลือสุทธิ

19
10,138
2,801
(549)
12,409

23
14,886
3,855
(3)
18,761

-

(1,870)
(1,870)

-

ความเสีย่ งทางด้ านสินเชือ่
ความเสีย่ งทางด้านสินเชื่อ คือความเสีย่ งที่ลกู ค้าหรือคูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถชาระหนีแ้ ก่บริษัท ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้เมื่อครบ
กาหนด
ฝ่ ายบริหารได้กาหนดนโยบายทางด้านสินเชื่อเพื่อควบคุมความเสี่ยงทางด้านสินเชื่อดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายที่ขอวงเงินสินเชื่อในระดับหนึ่ง ๆ ณ วันที่รายงานไม่พบว่ามีความเสี่ยงจาก
สินเชื่อที่เป็ นสาระสาคัญ ความเสีย่ งสูงสุดทางด้านสินเชื่อแสดงไว้ในราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินแต่ละรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื่องจากบริษัทมีฐานลูกค้าจานวนมาก ฝ่ ายบริหารไม่ได้คาดว่าจะเกิดผลเสียหาย
ที่มีสาระสาคัญจากการเก็บหนีไ้ ม่ได้

ความเสีย่ งจากสภาพคล่อง
บริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้
เพียงพอต่อการดาเนินงานของบริษัท และเพื่อทาให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนีแ้ สดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ิน ทางการเงิน รวมถึงลาดับชัน้
มูลค่ายุติธรรมสาหรับเครื่องมือทางการเงินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรม
สาหรับสินทรัพย์ทางการเงินและหนีส้ ินทางการเงินที่ไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่า ตามบัญชีใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล
มูลค่าตาม
บัญชี

มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1 ระดับ 2
(พันบาท)

ระดับ 3

รวม

31 ธันวำคม 2562
สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ ัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์เผื่อขาย

131,626

- 131,626

- 131,626

เครือ่ งมือทางการเงินทีว่ ัดด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเป็ นการลงทุนในหน่วยลงทุนในความต้องการของตลาด ประเมินมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที่รายงาน
เครือ่ งมือทางการเงินทีไ่ ม่ได้ วัดมูลค่าด้ วยมูลค่ายุติธรรม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด เงินลงทุนชั่วคราวที่เป็ นเงินฝากระยะสัน้ กับสถาบันการเงิน ลูกหนี ้ เจ้าหนีแ้ ละ
เงินเบิกเกินบัญชี มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านีจ้ ะครบกาหนดใน
ระยะเวลาอันสัน้
เงินกูย้ ืมระยะยาว และหนีส้ นิ ตามสัญญาเช่าการเงิน มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากเครือ่ งมือ
ทางการเงินเหล่านีม้ ีอตั ราดอกเบีย้ ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบีย้ ในตลาด
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ภำระผูกพันกับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
2562

2561
(พันบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ ายทุน
เครือ่ งจักรและอุปกรณ์
อุปกรณ์สานักงานและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
อาคารและสิง่ ปลูกสร้างอื่น
ยานพาหนะ
รวม
จานวนเงินขัน้ ต่าทีต่ ้ องจ่ายในอนาคตทัง้ สิน้ ภายใต้
สัญญาเช่าดาเนินงานทีบ่ อกเลิกไม่ได้
ภายใน 1 ปี
1 – 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
รวม

ภาระผูกพันอืน่ ๆ
หนังสือคา้ ประกันจากธนาคาร
รวม

3,859
978
4,837

15,098
1,431
2,889
2,741
22,159

9,201
15,521
7,168
31,890

5,410
9,425
8,547
23,382

3,058
3,058

2,531
2,531

บริษัทมีสญ
ั ญาเช่าดาเนินงานหลายฉบับครอบคลุมถึงการเช่ายานพาหนะ สานักงานและที่ดินโดยมีระยะเวลาเช่าต่าง ๆ
กันจนถึงปี 2566 ปี 2565 และปี 2573 ตามลาดับ
สัญญาสาคัญทีท่ ากับบุคคลหรือกิจการทีไ่ ม่เกีย่ วข้ องกัน
สัญญาซือ้ วัตถุดบิ พืชสวน พืชไร่
บริษัทมีสญ
ั ญาซือ้ วัถตุดิบ พืชสวน พืชไร่ หลายฉบับกับทัง้ บุคคลและกับบริษัทในประเทศไทย ภายใต้เงื่อนไขของ
สัญญา บริษัทตกลงที่จะซือ้ วัตถุดิบ พืชสวน พืชไร่ ตามปริมาณที่บริษัทกาหนดในแต่ละครัง้ และตามราคาที่ระบุไว้ ใน
สัญญา สัญญาหลายฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทาสัญญาและสามารถต่ออายุสญ
ั ญาได้
เมื่อสิน้ สุดสัญญาตามข้อตกลงของแต่ละฝ่ าย

สัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาํ หน่ายสินค้า
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2553 บริษัทได้ทาสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายสินค้ากับบริษัทต่างประเทศแห่งหนึ่ง โดยบริษัทตก
ลงให้บริษัทต่างประเทศนัน้ เป็ นผูจ้ ัดจาหน่ายสินค้าให้กับบริษัทภายในเขตประเทศที่กาหนดไว้ ภายใต้เงื่อนไขของ
สัญญา บริษัทตกลงที่จะขายสินค้าให้แก่ผจู้ ดั จาหน่ายสินค้าตามราคาที่บริษัทกาหนด สัญญาฉบับนีม้ ีผลบังคับใช้ตงั้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2553 และมีผลบังคับใช้เป็ นเวลา 3 ปี นับจากวันที่เริ่มต้นสัญญาและต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็ นเวลา 1 ปี
ตามเงื่อนไขและข้อตกลงสัญญาเดิม หากไม่มีฝ่ายใดแจ้งการขอเลิกสัญญาดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแก่อีกฝ่ ายหนึ่งให้
ทราบล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนก่อนวันสิน้ สุดสัญญา
สัญญาแต่งตัง้ ตัวแทน
บริษัทมีสญ
ั ญาแต่งตัง้ ตัวแทนกับบริษัทในต่างประเทศต่างๆ หลายแห่ง ให้เป็ นตัวแทนของบริษัทในการติดต่อและ
ประสานงานรวมถึงแผนการโฆษณาและส่งเสริมการขาย และการให้บริการสนั บสนุนต่างๆ แก่ลกู ค้าของบริษัท เพื่อ
รักษาระดับการสั่งซือ้ ของลูกค้ารายเดิมและเพิ่มโอกาสในการเพิ่มยอดขายให้กบั ทางบริษัท ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา
บริษัทตกลงที่จะจ่ายค่าบริการดังกล่าวตามอัตราที่กาหนดในสัญญา สัญญาหลายฉบับเหล่านีม้ ีผลบังคับใช้ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2558 และต่ออายุโดยอัตโนมัติเป็ นเวลา 1 ปี ตามเงื่ อนไขและข้อตกลงสัญญาเดิม และสามารถบอกเลิก
สัญญาตามข้อตกลงของทัง้ สองฝ่ ายหรือโดยฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด ด้วยการแจ้งการขอยกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรแก่อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 2 ถึง 3 เดือน
สัญญาการจัดหาไอนา้ํ
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2550 บริษัทได้ทาสัญญาการจัดหาไอนา้ กับบริษัทในประเทศไทยแห่งหนึ่ง ภายใต้เงื่อนไขของ
สัญญา บริษัทตกลงที่จะจ่ายค่าจัดหาไอนา้ ในอัตราและจะปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญา สัญญาฉบับนีม้ ีผล
บังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 5 กันยายน 2550 และมีผลบังคับใช้เป็ นเวลา 15 ปี นบั จากวันที่เริม่ ต้นสัญญาและสามารถบอกเลิก
สัญญาตามข้อตกลงของทัง้ สองฝ่ ายหรือโดยฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใด ด้วยการแจ้งการขอยกเลิกสัญญาดังกล่าวเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรแก่อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบล่วงหน้าเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน
28

เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำที่รำยงำน
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการมีมติอนุมตั ิเรือ่ งต่าง ๆ ดังนี ้
 การจัดสรรกาไรเป็ นเงินปั นผล ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท เป็ นเงินทัง้ สิน้ 21.24 ล้านบาท
 ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุน้ จดทะเบียนที่ยงั มิได้นาออกจาหน่ายจานวน 0.32 ล้านหุน้
 ออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุน้ สามัญให้แก่พนักงานของบริษัทสาหรับปี 2563 จานวนไม่เกิ น
3.5 ล้านหน่วย
 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจานวน 1.75 ล้านบาท โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจานวน 3.50 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ ละ 0.50 บาท
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยงั ไม่ได้ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่อ อกและปรับ ปรุ งใหม่ซึ่งเกี่ ยวกับการดาเนิ นงานของบริษัท และคาดว่าจะมี
ผลกระทบที่ มี ส าระส าคัญ ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท เมื่ อ น ามาถื อ ปฏิ บัติ เ ป็ น ครั้ง แรก และจะมี ผ ลบัง คับ ใช้กั บ
งบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มีดงั ต่อไปนี ้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16*
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 19*

เรื่อง
การเปิ ดเผยข้อมูลเครือ่ งมือทางการเงิน
เครือ่ งมือทางการเงิน
สัญญาเช่า
การแสดงรายการเครือ่ งมือทางการเงิน
การป้องกันความเสีย่ งของเงินลงทุนสุทธิ
ในหน่วยงานต่างประเทศ
การชาระหนีส้ นิ ทางการเงินด้วยตราสารทุน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้องกับเครือ่ งมือทางการเงิน
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ กีย่ วข้ องกับเครือ่ งมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินนีใ้ ห้ขอ้ กาหนดเกี่ยวกับนิยามสินทรัพย์ทางการเงิน
และหนีส้ นิ ทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการบัญชีของอนุพนั ธ์
และการบัญชีปอ้ งกันความเสีย่ ง เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุม่ นีม้ ีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี
การตีความมาตรฐานการบัญชีและแนวปฏิบตั ิทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ขณะนีผ้ บู้ ริหารกาลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ต่องบการเงินในงวดแรกที่ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวข้างต้น
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือ่ ง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ได้นาเสนอวิธีการบัญชีเดียวสาหรับผูเ้ ช่า โดยผูเ้ ช่าต้องรับรู ส้ นิ ทรัพย์สทิ ธิ
การใช้และหนีส้ ินตามสัญญาเช่า ซึ่งยกเว้นการรับรู ร้ ายการสาหรับสัญญาเช่าระยะสัน้ หรือสินทรัพย์อา้ งอิงนัน้ มีมลู ค่า
ต่า ส่งผลให้บริษัทจะรับรูส้ นิ ทรัพย์และหนีส้ นิ สาหรับสัญญาเช่าดาเนินงาน ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จานวนเงิน
ขัน้ ต่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทัง้ สิน้ ภายใต้สญ
ั ญาเช่าดาเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ซึ่งไม่ได้คิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั ของ
บริษัทมีจานวน 31.89 ล้านบาท เมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนีม้ ีผลบังคับใช้ จะทาให้มาตรฐานการบัญชี
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยูใ่ นปั จจุบนั ถูกยกเลิกไป
ขณะนีผ้ บู้ ริหารกาลังพิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ ต่องบการเงินในงวดแรกที่ถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวข้างต้น

“ผู้ลงทุนสำมำรถศึกษำข้อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์เพิม่ เติมได้จำก
แบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (แบบ 56 - 1) ของบริษัทที่แสดงไว้ใน
www.sec.or.th หรือเว็บไซต์ของบริษัท www.exoticfoodthailand.com”

