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วิสัยทัศน์และภาพรวม 
การประกอบธุรกิจ1

	 บริษัท	 เถ้าแก่น้อย	 ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 หรือ	
TKN	 ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.	 2547	 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น	 1	 ล้านบาท	
เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจ�าหน่ายสาหร่ายแปรรูปภายใต้ตราสินค้า	
“เถ้าแก่น้อย”	 ตลอดระยะเวลา	 11	 ปี	 ที่ผ่านมา	 เถ้าแก่น้อยมีพัฒนา
รูปแบบสินค้าให้มีความหลากหลายตรงตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง	สาหร่าย
ทอดกรอบ	สาหร่ายย่าง	สาหร่ายเทมปุระ	สาหร่ายอบ	และสินค้าอื่นๆ	
รวมถงึการท�าการตลาดและขยายช่องทางการจดัจ�าหน่ายทัง้ในและต่าง
ประเทศโดยในปี	2558	มียอดขายรวม	35	ประเทศทั่วโลก

	 ด้วยวิสัยทัศน์ของเถ้าแก่น้อยที่ว่า	 “บริษัทฯ	 มุ่งมั่นที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ที่มีความอร่อย	มีประโยชน์	และสะดวกรวดเร็ว	รวมถึงสร้าง 
ตราสินค้าให้เป็นที่รู ้จักและยอมรับในตลาดโลก”	 จึงเป็นที่มาของ 
พันธกิจ	4	ข้อของบริษัทประกอบด้วย

1.	 บริษัทฯ	อยากเหน็วฒันธรรมการบรโิภคอาหารท่ีมคีณุค่า	ความ
อร่อย	รวดเรว็	และมปีระโยชน์ขยายไปทัว่โลก	โดยบรษิทัฯ	เป็น
ผูส่้งมอบคุณค่านัน้ให้ผูค้นหลายล้านคนทัว่โลก	โดยเติมเต็มช่อง
ว่างนี้จากธุรกิจสาหร่ายก่อน

2.	 บริษัทฯ	 มุ ่งเน้นในการพัฒนาสินค้าที่แปลกใหม่	 และน�า
เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์

3.	 บริษัทฯ	จะมุ่งสร้างแบรนด์	เพื่อครองใจผู้บริโภคตลอดไป
4.	 บริษัทฯ	จะปฏิบัติต่อพนักงาน	คู่ค้า	และผู้บริโภคเสมือนหนึ่ง

คนในครอบครัว

	 ทัง้นีเ้พือ่ให้บรรลเุป้าหมายในการขึน้เป็นผูน้�าตลาดสาหร่ายแปรรูป
ในเอเชยี	ด้วยยอดขาย	5,000	ล้านบาทภายในปี	2561	และเป็นโกลบอล
แบรนด์	ด้วยยอดขาย	10,000	ล้านบาทภายในปี	2567	

	 เถ้าแก่น้อยได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน	 และเร่ิม
ท�าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 (SET)	 เป็นวันแรก
เมื่อวันที่	 3	 ธันวาคม	 2558	 เพื่อระดมทุนในการก่อสร้างโรงงานแห่ง
ใหม่	ณ	สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	 เพิ่มศักยภาพในการบริหารซัพพลาย
เชน	 และขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งบุคลากรและทรัพยากรให้
แข็งแกร่งมากขึ้น

รายงานประจ�าปี 2558 01

การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ



สารจาก 
คณะกรรมการ2

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

	 ปี	2558	เป็นปีทีบ่รษัิท	เถ้าแก่น้อย	ฟูด๊แอนด์มาร์เกต็ติง้	จ�ากดั	(มหาชน)	
ประสบความส�าเร็จในหลายๆ	 ด้าน	 ไม่ว่าจะเป็นการระดมทุนและเข้า 
จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	โดยเป็นหุ้นทีป่ระชาชน
ให้ความสนใจเป็นอย่างมากจนสื่อหลายส�านักจัดอันดับให้เป็นหุ้น	 IPO	
of the Year 

	 ปีที่ผ่านมา	 บริษัทฯ	 สามารถท�ายอดขายและผลก�าไรได้สูงสุดนับ
ตั้งแต่จัดตั้งบริษัท	 โดยท�ายอดขายในปี	 2558	 ได้	 3,500	 ล้านบาท	
ก�าไรสุทธิ	397	ล้านบาท	และมีสัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ	52	 
ของรายได้จากการยอดขายรวม	 นอกจากน้ีบริษัทฯ	 ได้เริ่มก่อสร้าง
โรงงานแห่งใหม่	ณ	สวนอตุสาหกรรมโรจนะ	เพือ่รองรับยอดขายทีเ่พิม่ขึน้
อย่างต่อเนื่องคาดว่าจะเริ่มด�าเนินการผลิตได้ในช่วงไตรมาส	4	ปี	2559

	 อย่างไรก็ตามการที่บริษัทจะก้าวไปสู่การเป็นผู้น�าตลาดสาหร่าย
แปรรูปในเอเชีย	 และโกลบอลแบรนด์ในธุรกิจขนมขบเค้ียวตามเป้า
หมายที่ก�าหนดไว้นั้น	คณะกรรมการบริษัท	และทีมผู้บริหารต้องด�าเนิน
งานตามวสิยัทศัน์ทีว่างไว้	ซึง่การได้แหล่งเงนิทุนจากการเข้าจดทะเบยีน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ถือเป็นอีกปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้บริษัทบรรลุ 
เป้าหมายที่คาดหวังไว้

	 ในปี	2559	บริษัทฯ	ตั้งเป้ารายได้เติบโต	10-15%	จากปีที่ผ่านมา	
ทั้งจากตลาดในประเทศ	และต่างประเทศ	โดยในกลุ่มประเทศอาเซียน
จะเน้นที่	 อินโดนีเซียและเวียดนาม	 ส่วนตลาดเอเชียยังคงเน้นหลักที่
ประเทศจีน	โดยมียุทธศาสตร์ในการเพิ่มปริมาณการบริโภคสาหร่ายต่อ
คน	ขยายช่องทางการกระจายสนิค้า	และออกผลติภณัฑ์ใหม่ทัง้สาหร่าย
และผลิตภัณฑ์อ่ืน	 รวมถึงปรับปรุงผลการด�าเนินงานเพื่อสร้างผลก�าไร
และสามารถจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตามนโยบายบริษัท	

	 นอกจากนี้ปี	2559	เป็นอีกหนึ่งความท้าทายของบริษัทฯ	จากการ
ที่มีนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์	 และกองทุน	 สนใจเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทมากขึ้น	 ท�าให้คณะกรรมการ	 ผู้บริหาร	 รวมถึงพนักงานทุก
คนต้องให้ความส�าคญัและมีความมุง่มัน่ในการปฏบิตัติามนโยบายก�ากบั
กิจการที่ดี	เพื่อให้บริษัทได้รับความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น	และเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายของบริษัทฯ

	 ในนามของคณะกรรมการ	และผูบ้รหิารของบริษทั	ขอขอบพระคณุ
ผูถ้อืหุน้	คูค้่า	ลกูค้า	พนกังาน	สถาบนัการเงนิ	และผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องอ่ืนๆ
ของบรษัิท	ทีใ่ห้การสนบัสนนุ	และให้ความไว้วางใจ	เถ้าแก่น้อยตลอดมา	
ส่งผลให้บริษัทสามารถก้าวย่างต่อไปในอนาคตอย่างมั่นคง

	 ยุทธ	วรฉัตรธาร	 อิทธิพัทธ์	พีระเดชาพันธ์
	 ประธานกรรมการบริษัท	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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ข้อมูลส�าคัญ 
ทางการเงิน3

 หน่วย 

 งบการเงินรวม 

2555 2556 2557 2558

 จ�านวน  %  จ�านวน  %  จ�านวน  %  จ�านวน  % 

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการขาย	 ล้านบาท	 	2,495.6	 	100.0	%	 	2,715.6	 	100.0	%	 	2,695.0	 	100.0	%	 	3,499.7	 	100.0	%	

ต้นทุนขาย	 ล้านบาท	 	(1,788.1) 	(71.7	%) 	(1,783.0) 	(65.7	%) 	(1,778.6) 	(66.0	%) 	(2,259.5) 	(64.6	%)

ก�าไรขั้นต้น ล้านบาท  707.5  28.3 %  932.6  34.3 %  916.4  34.0 %  1,240.3  35.4 % 

ค่าใช้จ่ายในการขาย	 ล้านบาท	 	(441.9) 	(17.7	%) 	(556.6) 	(20.5	%) 	(490.7) 	(18.2	%) 	(528.2) 	(15.1	%)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 ล้านบาท	 	(139.8) 	(5.6	%) 	(196.5) 	(7.2	%) 	(182.7) 	(6.8	%) 	(215.7) 	(6.2	%)

ก�าไรจากการด�าเนินงาน ล้านบาท  125.8  5.0 %  179.6  6.6 %  243.0  9.0 %  496.4  14.2 % 

รายได้อื่น	 ล้านบาท	 	46.8	 	1.9	%	 	5.0	 	0.2	%	 	31.3	 	1.2	%	 	15.5	 	0.4	%	

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	 ล้านบาท	 	(23.9) 	(1.0	%) 	(17.0) 	(0.6	%) 	(19.6) 	(0.7	%) 	(16.7) 	(0.5	%)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 ล้านบาท	 	(43.2) 	(1.7	%) 	(39.3) 	(1.4	%) 	(56.1) 	(2.1	%) 	(98.2) 	(2.8	%)

ก�าไรสุทธิ ล้านบาท  105.4  4.2 %  128.3  4.7 %  198.6  7.4 %  396.9  11.3 % 

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ ล้านบาท  1,034.4  100.0 %  1,089.8  100.0 %  1,276.7  100.0 %  2,814.9  100.0 % 

		-	สินทรัพย์หมุนเวียน	 ล้านบาท	 	651.0	 	62.9	%	 	695.1	 	63.8	%	 	781.7	 	61.2	%	 	2,122.2	 	75.4	%	

		-	สินทรพัย์ไม่หมนุเวยีน	 ล้านบาท	 	383.5	 	37.1	%	 	394.7	 	36.2	%	 	495.0	 	38.8	%	 	692.7	 	24.6	%	

หนี้สิน ล้านบาท  786.4  76.0 %  832.9  76.4 %  924.1  72.4 %  971.0  34.5 % 

			-	หนี้สินหมุนเวียน	 ล้านบาท	 	738.5	 	71.4	%	 	795.6	 	73.0	%	 	863.5	 	67.6	%	 	852.0	 	30.3	%	

			-	หนี้สินไม่หมุนเวียน	 ล้านบาท	 	47.8	 	4.6	%	 	37.3	 	3.4	%	 	60.6	 	4.7	%	 	119.0	 	4.2	%	

ส่วนของผู้ถือหุ้น ล้านบาท  248.1  24.0 %  256.9  23.6 %  352.6  27.6 %  1,843.9  65.5 % 
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 หน่วย 

 งบการเงินรวม 

2555 2556 2557 2558

 จ�านวน  %  จ�านวน  %  จ�านวน  %  จ�านวน  % 

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราส่วนสภาพคล่อง : 

อัตราส่วนสภาพคล่อง	 เท่า	 	0.88	 	0.87	 	0.91	 	2.49	

ระยะเวลาการเก็บ
			หนี้เฉลี่ย	 วัน	 	46	 	49	 	57	 	45

ระยะเวลาการขายสนิค้า
			เฉลีย่	 วัน	 	12	 	9	 	9	 	6

ระยะเวลาการช�าระหนี้	 วัน	 	48	 	45	 	49	 	40

Cash Cycle วัน	 	10	 	12	 	17	 11

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร : 

อัตราก�าไรขั้นต้น	 %	 	28.35	%	 	34.34	%	 	34.00	%	 	35.44	%	

อตัราก�าไรจากการด�าเนนิ
			งาน	 %	 	5.04	%	 	6.61	%	 	9.02	%	 	14.18	%	

อัตราก�าไรสุทธิ	 %	 	4.15	%	 	4.72	%	 	7.28	%	 	11.29	%	

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน : 

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วน
			ของผู้ถือหุ้น	 เท่า	 	3.17	 	3.24	 	2.62	 	0.53	

อัตราการจ่ายเงินปันผล	 % 	30.35	 	93.13	 	100.31	 	92.06	
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ผลการ 
ด�าเนินงาน5

	 รายได้และก�าไรส่วนใหญ่ของบริษัทในปี	 2558	มาจากการขาย
สาหร่ายแปรรูป	 ทั้งในรูปแบบสาหร่ายทอด	และสาหร่ายย่าง	 โดย
สาหร่ายทอดยังท�ารายได้สูงสุด	 โดยมีสัดส่วนร้อยละ	 58.88	 ของ
รายได้จากการขายรวม	และเติบโตร้อยละ	17.13	จากปีก่อน	ขณะที่
สาหร่ายย่างมสีดัส่วนร้อยละ	33.47	ของรายได้จากการขายรวม	และ
มีอัตราการเติบโตถึงร้อยละ	77.39	จากปีก่อน	

	 งบการเงินรวมของบริษัทฯ	แสดงรายได้จากการจ�าหน่ายในป	ี
2557	จ�านวน	2,695.0	 ล้านบาท	และในปี	 2558	จ�านวน	3,499.7 
ล้านบาท	หรอืคดิเป็นอตัราการเพ่ิมขึน้ร้อยละ	29.86	สาเหตสุ�าคญัมา
จากการเติบโตของยอดส่งออกถึงร้อยละ	57.76		โดยเฉพาะตลาดจนี	
และตลาดอินโดนีเซียกลับมาเติบโตจากยอดที่ลดต�่าลงในปีก่อน	คิด

เป็นสดัส่วนรายได้จากการขายต่างประเทศต่อรายได้จากการขายโดย
รวมอยู่ที่ร้อยละ	52.30 สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ	ที่ต้องการ
ขยายตลาดต่างประเทศเพ่ือก้าวสู่การเป็น	Regional brand และ	
Global brand ตามล�าดับ	ขณะเดียวกันยอดขายในประเทศเติบโต
ร้อยละ	8.78	จากปีก่อน	เนื่องจากการขยายช่องทางการจัดจ�าหน่าย
และการตลาดนักท่องเที่ยวที่เติบโตขึ้นมาก

	 ส�าหรับอัตราส่วนต้นทุนขายเมื่อเทียบกับรายได้จากการขายในงบ
การเงินรวมของบริษัทฯ	 ในปี	 2557	 อยู่ที่ร้อยละ	 66.00	 และปรับลด
ลงเป็นร้อยละ	 64.56	 ในปี	 2558	 ซึ่งเป็นผลมาจากการควบคุมต้นทุน
วัตถุดิบ	 เพิ่มประสิทธิผลการผลิต	 รวมถึงการปรับลดอัตราส่วนสูญเสีย
ท�าให้ต้นทุนการผลิตต�่าลง	 ประกอบกับการต่อรองราคาสาหร่ายและ
ราคาน�้ามันปาล์มกับคู่ค้าได้มากขึ้น

59%
Crispy

Seaweed

34%
Grilled

Seaweed

OthersTempura Roasted
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	 การเคลื่อนไหวของอัตราส่วนต้นทุนขายส่งผลโดยตรงต่ออัตรา
ก�าไรขั้นต้น	โดยอัตราก�าไรขั้นต้นในปี	2557	อยู่ที่ร้อยละ	34.00	และ
ปี	2558	อยู่ที่ร้อยละ	35.44

	 ในด้านค่าใช้จ่ายในการขาย	สดัส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายต่อ
รายได้จากการขายในงบการเงินรวมของบริษัทฯ	ในปี	ในปี	2557	อยู่
ที่ร้อยละ	 18.21	 สัดส่วนดังกล่าวได้มีการปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ	
18.21	ในปี	2558	โดยการปรับตัวลดลงของสัดส่วนของค่าใช้จ่ายใน
การขายต่อรายได้มีสาเหตุส�าคัญมาจากสัดส่วนรายได้จากการขาย
ไปยังต่างประเทศมีอัตราเติบโตสูงกว่ายอดขายในประเทศ	ขณะท่ี
ค่าใช้จ่ายในการขายต่อยอดขายของขายต่างประเทศต�่ากว่าขายใน
ประเทศ	ท�าให้ค่าใช้จ่ายต่อยอดขายรวมของบริษัทต�่าลง

	 หากพิจารณาสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหาร	ต่อรายได้จาก
การขายในงบการเงินรวมของบริษัทฯ	 ในปี	 2557	อยู่ที่ร้อยละ	6.78	
และปรับลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ	 6.16	 ในปี	 2558	 โดยค่าใช้จ่ายหลัก
เป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากร	ซึ่งมีการปรับเพ่ิมเงินเดือนประจ�าป	ี
และการรบัพนกังานใหม่เพ่ิมขึน้	แต่น้อยกว่าอตัราการเพ่ิมข้ึนของยอด
ขาย	ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	มีการควบคุมตามงบประมาณที่ก�าหนดไว้

	 หากพิจารณาเฉพาะผลก�าไรจากการด�าเนินงานจากงบการเงิน
รวมของบริษัทฯ	 จะพบว่ามีอัตราก�าไรจากการด�าเนินงานอยู่ที่ร้อย
ละ	9.02	ในปี	2557	และปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	14.18	ในปี	2558	
ตามล�าดบั	โดยการเพ่ิมขึน้ของอตัราก�าไรจากการด�าเนนิงานดงักล่าว
มีสาเหตุส�าคัญมาจากการลดลงของอัตราส่วนต้นทุนขาย	และการ
ลดลงของอัตราค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อ 
รายได้จากการขาย

	 เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินในงบการเงินรวมของบริษัทฯ	 
พบว่ามีสินทรัพย์ทั้งหมด	ณ	สิ้นปี	2557	และปี	2558	เท่ากับ	1,276.7	
ล้านบาท	และ	 2,814.9	 ล้านบาท	ตามล�าดับ	 โดยการเพ่ิมขึ้นของ
สนิทรพัย์รวมมสีาเหตสุ�าคญัจากเงนิสดรบัจากการขายหุน้สามญัเพ่ิม
ทุน	 รวมถึงการลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม	่ณ	สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ	 เพ่ือเพ่ิมก�าลังการผลิตรองรับยอดส่งออกท่ีมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่อง

	 ณ	สิน้ปี	2557	และปี	2558	งบการเงินรวมของบรษิทัฯ	แสดงหน้ี
สนิรวมจ�านวน	924.1	ล้านบาท	และ	971.0	ล้านบาท	ตามล�าดบั	โดย
การเพ่ิมขึน้ของหน้ีสนิรวมมปัีจจยัหลกัคอืการเบกิใช้วงเงนิสนิเชือ่	 เพ่ือ
วัตถุประสงค์ในการซือ้ทีด่นิ	อปุกรณ์และก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่	
ก่อนได้รบัเงนิจากการขายหุน้สามญัเพ่ิมทนุ	หกัลบกับรายการช�าระคนื
หน้ีสนิบางส่วนตามแผนบรหิารจดัการเงนิทนุหมนุเวียนของบรษิทั

	 หนีส้นิหลกัในงบการเงินรวมของบริษทัฯ	คอื	เงินกู้ยืมระยะสัน้จาก
ธนาคาร	และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน	ทั้งนี้	ณ	สิ้นปี	2557	และปี	
2558	มีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเท่ากับ	290.16	ล้านบาท	และ	
264.70	ล้านบาท	ตามล�าดับ	มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	 เท่ากับ	
450.79	ล้านบาท	และ	475.92	ล้านบาท	ตามล�าดบั	และมเีงนิกู้ระยะสัน้ 
อื่นในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน	 49.56	ล้านบาทในปี	 2557	แต่ได้ใช้
คนืทัง้หมดภายในป	ี2558	ในขณะทีส่ว่นของผูถ้อืหุ้นมีจ�านวนเท่ากบั	
352.6	ล้านบาท	และ	1,843.9	ล้านบาท	ตามล�าดับ	

	 ทั้งนี้	อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	ณ	สิ้นปี	2557	ท่ากับ	
2.62	เท่า	และปรับลดเป็น	0.53	เท่าหลังการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
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ข้อมูล 
อื่นๆ6

การลงทุนในบริษัทย่อย
	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 ถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งสิ้น	 3	 บริษัท	 โดยมีราย
ละเอียด	ดังนี้

 1. บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จ�ากัด 

	 	 ชนิดของหุ้น	 	 	 หุ้นสามัญ
	 	 จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว	 	 350,000	หุ้น
	 	 ทุนช�าระแล้ว	 	 	 35.0	ล้านบาท
	 	 สัดส่วนการถือหุ้น	 	 100	%

	 บริษัทฯ	 ได้จัดตั้ง	บริษัท	 เถ้าแก่น้อย	 เรสเตอรองท์	แอนด์	แฟรน
ไชส์	จ�ากัด	“TKNRF”	ขึ้นเป็นบริษัทย่อย	เมื่อวันที่	9	พฤศจิกายน	2552	
เพือ่ประกอบกิจการร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์	ซ่ึงเป็นศูนย์รวมขนมขบเคีย้ว
ทัง้ในส่วนทีเ่ป็นผลติภณัฑ์ของบรษัิทฯ	และผลติภณัฑ์ขนมและของฝาก
จากบริษัทภายนอก

	 ทั้งนี้	บริษัทฯ	มุ่งเน้นที่จะให้	TKNRF	เป็นช่องทางในการจ�าหน่าย
สนิค้าของบรษัิทฯ	ทัง้แบบค้าปลกีและค้าส่งให้แก่ผูบ้รโิภคหรอืผูข้ายราย
ย่อย	ท�าการทดลองตลาดสนิค้าใหม่กบักลุม่เป้าหมาย	เป็นช่องทางในการ
ประชาสัมพันธ์	 รวมถึงกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงตราสินค้าเถ้าแก่
น้อย	ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น	

	 ปัจจุบัน	 TKNRF	 มีจ�านวนสาขาทั้งส้ิน	 5	 สาขา	 ต้ังอยู่ในบริเวณ
ห้างสรรพสินค้าและแหล่งท่องเที่ยว	 ประกอบด้วย	 เทอร์มินอล	 21	
(อโศก	กรุงเทพฯ),	แพลตตินั่ม	(ประตูน�้า	กรุงเทพฯ),	เมญ่า	(เชียงใหม่)	
และ	ตลาดน�้า	4	ภาค	(พัทยา)	2	สาขา	ในส่วน	phase	1	และ	2	ของ
โครงการ	รวมถงึการขายสนิค้าผ่านร้านค้าทีร่บันกัท่องเทีย่วตามจงัหวดั
หวัเมอืงต่างๆ	โดยบรษิทัมแีผนเปิดสาขาเถ้าแก่น้อยแลนด์เพิม่ในพืน้ทีท่ี่
มีศักยภาพ	และเป็นแหล่งช้อปปิ้งของนักท่องเที่ยว

 2. บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จ�ากัด 
	 	 ชนิดของหุ้น	 	 	 หุ้นสามัญ
	 	 จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว	 	 10,000	หุ้น
	 	 ทุนช�าระแล้ว	 	 	 1.0	ล้านบาท
	 	 สัดส่วนการถือหุ้น	 	 100	%

	 บริษัท	เอน็ซพี	ีเทรดด้ิง	แอนด์	ซพัพลาย	จ�ากัด	“NCP”	จดทะเบยีน
เป็นบริษัทจ�ากัด	เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2549	เพื่อประกอบธุรกิจผลิต
และจ�าหน่ายผงปรุงรสให้แก่กลุ่มบริษัทฯ	เท่านั้น	ซึ่งบริษัทฯ	ได้เข้าซื้อ
หุ้นของ	NCP	ทั้งจ�านวนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อวันที่	7	เมษายน	2554	
โดยปัจจุบัน	NCP	เป็นผู้ผลิตผงปรุงรสซึ่งเป็นสูตรเฉพาะที่ถูกคิดค้นขึ้น
เพื่อน�าไปใช้ในการผลิตสาหร่ายส�าเร็จรูป	เช่น	รสคลาสสิก	รสเผ็ด	รสซี
ฟู๊ด	 และบาร์บีคิว	 ท�าให้บริษัทสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความ
หลากหลายทางด้านรสชาติออกสู่ท้องตลาดเพื่อเจาะกลุ่มผู้บริโภคใหม	่
และกระตุ้นตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

 3. บริษัท ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ จ�ากัด 
	 	 ชนิดของหุ้น	 	 	 หุ้นสามัญ
	 	 จ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายแล้ว	 	 50,000	หุ้น
	 	 ทุนช�าระแล้ว	 	 	 5.0	ล้านบาท
	 	 สัดส่วนการถือหุ้น	 	 100	%

	 บรษิทั	เอน็ซพี	ีเทรดดิง้	แอนด์	ซพัพลาย	จ�ากดั	“WMI”	จดทะเบยีน
เป็นบริษัทจ�ากัด	เมื่อวันที่	17	มกราคม	2551	เพื่อประกอบธุรกิจซื้อมา
ขายไปส�าหรับสนิค้าประเภทขนมขบเค้ียวและของฝาก	ซึง่บรษัิทฯ	ได้เข้า
ซื้อหุ้นของ	WMI	ทั้งจ�านวนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมเมื่อวันที่	22	ธันวาคม	
2553	เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ	

	 นอกจากนี	้WMI	เป็นผู้ถือสิทธิต์ราสินค้า	“ว้อนท์มอร์”	ทีจ่ดทะเบยีน
ในต่างประเทศ	ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ขนมปังอบกรอบ	และข้าวโพดอบกรอบ
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ส่วนที่ 2
การจัดการและ
การก�ากับดูแล

กิจการ



ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
	 -	ทุนจดทะเบียนจ�านวน		 345.0	ล้านบาท	
	 -	ทุนที่ออกและช�าระแล้ว		 345.0	ล้านบาท	ประกอบด้วยหุ้น 
	 	 	 	 	 สามัญจ�านวน	1,380	ล้านหุ้น	
	 -	หุ้นสามัญ	มูลค่าหุ้นละ	0.25	บาท	(ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 

7

เมือ่วนัที	่3	กนัยายน	2558	ผูถ้อืหุน้มมีตใิห้เปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้สามญั
ของบริษัทที่ตราไว้จากเดิมมูลค่าหุ้นละ	1	บาท	 เป็นมูลค่าหุ้นละ	0.25	
บาท	บรษิทัได้จดทะเบยีนการเปล่ียนแปลงดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันที่	4	กันยายน	2558)	
	 -	บริษัทไม่มีการออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

7.2 ผู้ถือหุ้น
	 1.		 ผู้ถือหุ้น	10	รายแรก	(ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2558)

ล�าดับ ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วน  (ร้อยละ)

1 นาย	อิทธิพัทธ์	พีระเดชาพันธ์ 462,000,000	 33.48%

2 บริษัท	พีระเดชาพันธ์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด 360,000,000 26.09%

3 น.ส.	อรพัทธ์	พีระเดชาพันธ์ 99,000,000 7.17%

4 นาย	ณัชชัชพงศ์	พีระเดชาพันธ์ 99,000,000 7.17%

5 นาย	ประชา	ด�ารงค์สุทธิพงศ์ 84,400,000 6.12%

6 STATE	STREET	BANK	EUROPE	LIMITED 27,733,800	 2.01%

7 บริษัท	ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด*	 25,339,400 1.84%

8 นาย	วิโรจน์	โกศลธนวงศ์ 14,000,000	 1.01%

9 น.ส.	สรัญญา	วรวงศ์วสุ 11,652,500	 0.84%

10 นาย	ไพบูลย์	เสรีวิวัฒนา 10,500,000	 0.76%

หมายเหตุ	 *บริษัทไทยเอ็นวีดีอาร์	 จ�ากัด	 เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 ที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร	 Non-Voting	 Depository	
Receipt	(NVDR)	ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	เพื่อขายให้นักลงทุน	และน�าเงินที่ได้จากการขาย	NVDR	ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ	โดย
นักลงทุนที่ถือ	NVDRจะได้รับเงินปันผลเสมือนผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน	แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ทั้งนี้	สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท
ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด	ได้ในเว็บไซต์	www.set.or.th

2.	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2558	มีรายละเอียดจ�านวนหุ้น	และสัดส่วนการถือหุ้นดังนี้

ล�าดับ ผู้ถือหุ้น จ�านวนหุ้น สัดส่วน (ร้อยละ)

1 นาย	อิทธิพัทธ์	พีระเดชาพันธ์ 462,000,000 33.48%

2 บริษัท	พีระเดชาพันธ์	โฮลดิ้ง	จ�ากัด 360,000,000 26.09%

3 น.ส.	อรพัทธ์	พีระเดชาพันธ์ 99,000,000 7.17%

4 นาย	ณัชชัชพงศ์	พีระเดชาพันธ์ 99,000,000 7.17%

รวม 1,020,000,000 73.91%
 

3.	 บริษัทมีข้อจ�ากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว	(Foreign	Limit)	ไว้ร้อยละ	49	ของทุนช�าระแล้ว	
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ากว่าอัตราร้อยละ	 40	
ของก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	 ภายหลังจากหักภาษีและ
เงินทุนส�ารองตามกฎหมายและเงินส�ารองอื่น	(ถ้ามี)	อย่างไรก็ตาม	การ
จ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้	 โดยจะขึ้นอยู่กับผล
การด�าเนินงาน	 ฐานะการเงิน	 สภาพคล่อง	 ความจ�าเป็นในการใช้เงิน
ทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงาน	 แผนการลงทุน	 และการขยายธุรกิจใน
อนาคต	 สภาวะตลาด	 ความเหมาะสม	 และปัจจัยอื่นๆ	ที่เก่ียวข้องกับ
การด�าเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ	 โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไข
ที่ว่าบริษัทฯ	จะต้องมีเงินสดเพียงพอส�าหรับการด�าเนินธุรกิจ	และการ
ด�าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น	 ตามที่
คณะกรรมการบริษทัฯ	และ/หรอื	ผูถื้อหุน้ของบรษัิทฯ	เหน็สมควร	ทัง้นี้	
มติของคณะกรรมการบริษัทฯ	 ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน�า
เสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ	มีอ�านาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลได้	 แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการ
ประชุมคราวต่อไป

	 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ	ข้อ	44	
ซึ่งห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก�าไร	ในกรณี
ที่บริษัทฯ	ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล	เว้นแต่เป็น
กรณขีองหุ้นบริุมสทิธท่ีิข้อบังคับระบุไว้เป็นการอืน่	เงนิปันผลให้จ่ายตาม
จ�านวนหุ้น	หุ้นละเท่าๆ	กัน	โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	อาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถ้อืหุน้
ได้เป็นครั้งคราว	เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ	มีผลก�าไรพอสมควรที่จะท�าเช่นนั้น	
และรายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

	 การจ่ายเงินปันผลให้กระท�าภายใน	1	เดือน	นับจากวันที่ที่ประชุม 
ผูถ้อืหุน้	หรอื	คณะกรรมการบรษิทัฯ	ลงมตแิล้วแต่กรณ	ีทัง้นี	้ให้แจ้งเป็น
หนังสือไปยังผู้ถือหุ้น	และให้โฆษณาค�าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้น
ในหนังสือพิมพ์ด้วย	มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทฯ	หากการจ่ายเงินปันผล
นั้นได้กระท�าตามที่กฎหมายก�าหนด

	 โดยการจ่ายเงินปันผลในปี	 2558	 บริษัทมีก�าไรเฉพาะกิจการ
ส�าหรับปีจ�านวน	390.1	ล้านบาท	ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ในวันที่	19	เมษายน	2559	เพื่ออนุมัติจ่าย
เงินปันผลในอัตราหุ้นละ	0.260	บาท*	หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	92	
ตามงบการเฉพาะกิจการ	โดยมีการจ่ายปันผลตามรายละเอียดดังนี้

1.	จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรก	เป็นจ�านวนเงิน	127.5	
ล้านบาท	คิดเป็นอัตราหุ้นละ	0.092	บาท*	เมื่อวันที่	14	สิงหาคม	
2558	(ก่อนเข้าตลาด)

2.	จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดไตรมาส	3	เป็นจ�านวนเงิน	86.7	
ล้านบาท	คดิเป็นอตัราหุ้นละ	0.063	บาท*	เมือ่วนัที	่18	พฤศจกิายน	
2558	(ก่อนเข้าตลาด)

	 บรษิทัจะจ่ายเงนิปันผลงวดสดุท้ายรวมเป็นเงนิ	144.9	บาท	คดิเป็น
อัตราหุ้นละ	0.105	บาท*	ทั้งนี้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังมี
ความไม่แน่นอน	เนือ่งจากต้องรอการอนมุติัจากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจ�าปี	2559

*	การคิดอัตราปันผลต่อหุ้น	ค�านวณจากจ�านวนหุ้นสามัญ	ณ	วันที่	31	
ธันวาคม	2558	จ�านวน	1,380	ล้านหุ้น
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โรจนะ

ผู้อ�านวยการ
ฝ่าย

วิศวกรรม

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายการตลาด

ฝ่ายวิจัย
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายประกัน
คุณภาพ

แผนกความ
ปลอดภัย

Management
Center

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายทรัพยากร

บุคคล

ผู้อ�านวยการ
ฝ่ายขาย	MT

ฝ่ายการ
จัดการระบบ
สรสนเทศ

คณะกรรมการบริษัท

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)12



การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

	 โดยม	ีนายณชัชชัพงศ์	พรีะเดชาพนัธ์	เป็นผูด้�ารงต�าแหน่งเลขานกุารบรษิทัฯ

8.1 คณะกรรมการบริษัท 

นายยุทธ วรฉัตรธาร
ประธานกรรมการ/	กรรมการอิสระ/

กรรมการตรวจสอบ	

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
กรรมการ/ 

กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ

นางวณี ทัศนมณเฑียร
กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
กรรมการ/ 

กรรมการผู้จัดการสายงานสารสนเทศ

นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล
กรรมการ

นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ
กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ

นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์
กรรมการ/ 

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
กรรมการ/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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• องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีจ�านวนรวม	 8	 ท่าน	 โดยเป็นกรรมการ
อิสระจ�านวน	3	ท่าน	ได้แก่	นายยุทธ	วรฉัตรธาร	นางวณี	ทัศนมณเฑียร	
และนายชัยยงค์	 รัตนเจริญศิริ	ตามเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ก�าหนดให้บริษัทจดทะเบียน
ต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือเท่ากับ	1	ใน	3	ของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมด	

	 คณะกรรมการของบริษัทฯ	 เป็นผู ้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย
อุตสาหกรรม	 ทั้งด้านธุรกิจ	 ขายและการตลาด	 บัญชีและการเงิน	 ซึ่ง
เกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ	 และกรรมการอิสระ	 มี
คุณสมบัติเป็นไปตามข้อก�าหนด	 คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท	
นอกจากนี้แล้ว	 บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท	 เพื่อท�าหน้าที่ให้
ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ	 ที่คณะกรรมการบริษัทฯ	
จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	รวมทั้งประสานงานให้การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

• การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
	 กรรมการบริษัทต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่าง 
สม�่าเสมอ	 เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจของ
บริษัท	ซึ่งมีการก�าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจ�าทุกปี	และ
แจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบตั้งแต่ต้นปีเพื่อจัดสรรเวลาในการเข้า
ร่วมประชุมและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเรื่อง
ที่มีความส�าคัญเร่งด่วนในการประชุม	ประธานกรรมการ	และประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร	 เป็นผู้ร่วมกันก�าหนดวาระการประชุมและพิจารณา
เร่ืองเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 โดยเปิดโอกาสให้
กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องต่างๆ	 เพื่อเข้ารับการพิจารณา
เป็นวาระการประชุมได้

	 ในการประชุมแต่ละครั้ง	 ประธานกรรมการ	 ซึ่งท�าหน้าที่ประธาน
ในที่ประชุมได้จัดสรรเวลาในการประชุมอย่างเพียงพอ	และเปิดโอกาส
ให้กรรมการแสดงความคดิเหน็ได้อย่างอสิระ	ทัง้นีก้ารลงมตใินทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบริษทัให้ถอืมตขิองเสยีงข้างมากโดยให้กรรมการคนหนึง่
มีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุม	และ/
หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น	 หากคะแนนเสียงเท่ากัน
ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท	 ฝ่ายบริหารได้เข้าร่วมประชุม
ด้วย	เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรง	เพื่อให้
สามารถน�าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ	 เว้นแต่ในบางวาระที่ประชุม
เฉพาะกรรมการบริษัท	 หรือเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
ทั้งนี้	เพื่อความเป็นอิสระในการพิจารณาเรื่องต่างๆ

	 นอกจากนี	้คณะกรรมการบรษัิทให้ความส�าคัญเรือ่งการจดัการเกีย่ว
กับความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ของผู้เก่ียวข้องอย่างรอบคอบเป็นธรรม	
และโปร่งใส	รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูในเรือ่งดังกล่าวอย่างครบถ้วน	ใน
กรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยว
กับเรื่องที่มีการพิจารณา	 กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

	 เมือ่สิน้สุดการประชมุ	 เลขานกุารบรษิทัเป็นผู้มหีน้าทีจ่ดัท�ารายงาน
การประชมุเสนอให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัรบัรองในวาระแรกของ
การประชมุครัง้ถัดไป	และให้ประธานกรรมการบรษิทัลงลายมอืชือ่รบัรอง
ความถกูต้อง	ทัง้นี	้ กรรมการบรษิทัสามารถแสดงความคดิเหน็	 ขอแก้ไข
เพิม่เติมรายงานการประชมุให้มคีวามละเอยีดถกูต้องมากท่ีสุดได้	รายงาน
การประชมุทีท่ีป่ระชมุรบัรองแล้ว	จะถกูจดัเกบ็อย่างเป็นระบบในรปูแบบ
ของเอกสาร	และจดัเกบ็ในรปูแบบเอกสารอเิลก็ทรอนกิส์พร้อมกบัเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุต่างๆ	เพ่ือสะดวกในการสบืค้นอ้างองิ

• ตารางการเข้าประชุมของคณะกรรมการบริษัทปี 2558

รายชื่อกรรมการ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ประชุมผู้ถือหุ้น

1.	นายยุทธ	วรฉัตรธาร 15/15 6/6 3/3

2.	นางวณี	ทัศนมณเฑียร 15/15 6/6 3/3

3.	นายชัยยงค์	รัตนเจริญศิริ 15/15 6/6 3/3

4.	นายสมบุญ	ประสิทธิ์จูตระกูล 15/15 - 3/3

5.	นายอิทธิพัทธ์	พีระเดชาพันธ์ 15/15 - 3/3

6.	นางสาวอรพัทธ์	พีระเดชาพันธ์ 12/15 - 2/3

7.	นายณัชชัชพงศ์	พีระเดชาพันธ์ 11/15 - 2/3

8.	นางสาวพรธีรา	รงคะศิริพันธ์ 14/15 - 3/3

หมายเหตุ
1.	กรรมการอิสระ	จ�านวน	3	คน	ได้แก่	ล�าดับที่	1,	2	และ	3
2.	กรรมการตรวจสอบ	จ�านวน	3	คน	ได้แก่	ล�าดับที่	1,	2	และ	3
3.	ประชุมผู้ถือหุ้น	ปี	2558	มีทั้งหมด	3	ครั้งประกอบด้วย

	 3.1	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	เมื่อวันที่	24	มีนาคม	2558
	 3.2	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	1/2558	เมื่อวันที่	30	มิถุนายน	2558
	 3.3	การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น	ครั้งที่	2/2558	เมื่อวันที่	3	กันยายน	2558

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)14



การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

• ประวัติคณะกรรมการบริษัท

• นายยุทธ วรฉัตรธาร
	 ประธานกรรมการบริษัท/	กรรมการตรวจสอบ

อายุ  68	ปี

คุณวุฒิการศึกษา  
•	 ปริญญาโท	เศรษฐศาสตร์	(หลักสูตรภาษาอังกฤษ),	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	เศรษฐศาสตร์	(เกียรตินิยมดี),	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: 
•	 Ethical	Leadership	Program	(ELP)	2/2558,	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Corporate	Governance	for	Capital	Market	Intermediaries	(CGI)	0/2557,	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP)	6/2556,	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Monitoring	of	the	Quality	of	Financial	Reporting	(MFR)	12/2553,	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Chartered	Director	Class	(R-CDC)	3/2551,	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Role	of	the	Chairman	Program	(RCP)	8/2546,	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Directors	Certification	Program	(DCP)	0/2543,	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

(ไม่มี) ตนเอง	 	 (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 (ไม่มี)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง

2554	–	ปัจจุบัน
2553	–	ปัจจุบัน
2553	–	ปัจจุบัน
2546	–	ปัจจุบัน
2546	–	ปัจจุบัน
2547	–	2558
2547	–	2558

ประธานกรรมการบริษัท/	กรรมการตรวจสอบ	 บมจ.	เถ้าแก่น้อย	ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
กรรมการ	 บมจ.	หลักทรัพย์	เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
กรรมการ/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	 บมจ.	สหไทยสตีล	ไพพ์
ประธานกรรรมการ/	กรรมการตรวจสอบ		 บมจ.	หลักทรัพย์	เมย์แบงก์	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ	 บจก.	หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม	กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)
ประธานกรรมการ	 บมจ.	ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง
ประธานกรรมการ	 บมจ.	ปรีชากรุ๊ป
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• นางวณี ทัศนมณเฑียร
	 กรรมการบริษัท/	ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ  61	ปี

คุณวุฒิการศึกษา  
•	 ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	นิติศาสตร์บัณฑิต,	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต,	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: 
•	 Advanced	Audit	Committee	Program	(AACP)	18/2558,	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Financial	Institutions	Governance	Program	(FGP)	4/2555,	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Directors	Certification	Program	(DCP)	138/2553,	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

(ไม่มี) ตนเอง	 	 (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 (ไม่มี)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง

2557	-	ปัจจุบัน
2553	-	2557
2553	-	2557
2557	-	2557
2554	-	2556

กรรมการ/	ประธานกรรมการตรวจสอบ	 บมจ.	เถ้าแก่น้อย	ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี	 กรมสรรพากร
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง	 องค์การจัดการน�้าเสีย
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง	 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง	 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)16



การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

• นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ
	 กรรมการบริษัท/	กรรมการตรวจสอบ

อายุ  60	ปี

คุณวุฒิการศึกษา  
•	 ปริญญาโท	บริหารบัณฑิต	(การเงิน),	มหาวิทยาลัย	Scranton	ประเทศสหรัฐอเมริกา
•	 ปริญญาตรี	วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: 
•	 Directors	Certification	Program	(DCP)	58/2548,	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
•	 Directors	Accreditation	Program	(DAP)	34/2548,	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

(ไม่มี) ตนเอง	 	 (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 (ไม่มี)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง

2554	-	ปัจจุบัน
2541	-	2558
2556	-	2556

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ	 บมจ.	เถ้าแก่น้อย	ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	 ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)
กรรมการ	 บมจ.	โรซานต์	ไบโอโลจิคอล	เทคโนโลยี
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• นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล
	 กรรมการบริษัท

อายุ  57	ปี

คุณวุฒิการศึกษา  
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจ,	สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ	ศศินทร์
•	 ปริญญาตรี	การตลาด,	San	Jose	State	University,	USA

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: 
•	 Directors	Certification	Program	(DCP)	54/2548,	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

(ไม่มี) ตนเอง	 	 (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 (ไม่มี)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง

2556	-	ปัจจุบัน
2558	-	ปัจจุบัน
2557	-	ปัจจุบัน
2557	-	ปัจจุบัน
2557	-	ปัจจุบัน

กรรมการ	 บมจ.	เถ้าแก่น้อย	ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
กรรมการ	 บจก.	ที.เอ.ซี	คอนซูเมอร์
กรรมการ	 บจก.	ริเวอร์โปร์	พัลพ	แอนด์	เพเพอร์
กรรมการ	 บจก.	กระดาษธนธาร
กรรมการ	 บจก.	อิปปุโดะ	(ประเทศไทย)

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)18



การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

• นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
	 กรรมการบริษัท/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ  31	ปี

คุณวุฒิการศึกษา  
•	 ปริญญาตรี	ผู้ประกอบการ,	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: 
•	 Directors	Accreditation	Program	(DAP)	86/2553,	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ 
และผู้บริหาร จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

น้องของนายณัชชัชพงศ์	พีระเดชาพันธ์
น้องของนางสาวอรพัทธ์	พีระเดชาพันธ์

ตนเอง	 462,000,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	33.48%)
ตนเอง	(ทางอ้อม	ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)	 252,000,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	18.26%)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 (ไม่มี)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง

2547	-	ปัจจุบัน
2557	-	ปัจจุบัน
2557	-	ปัจจุบัน
2557	-	ปัจจุบัน
2556	-	ปัจจุบัน
2553	-	ปัจจุบัน
2552	-	ปัจจุบัน
2552	-	ปัจจุบัน
2551	-	ปัจจุบัน
2547	-	ปัจจุบัน
2555	-	2558

กรรมการ/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		 บมจ.	เถ้าแก่น้อย	ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
กรรมการ	 บจก.	พีระเดชาพันธ์	โฮลดิ้ง
กรรมการ	 บจก.	ชุบชีวา
กรรมการ	 บจก.	โอมิเชะ
กรรมการ	 บจก.	โตเกียวรันเวย์	มาร์เก็ตติ้ง
กรรมการ	 บจก.	ดร.โทบิ
กรรมการ	 บจก.	ทเว็นตี้โฟร์	โปรเจ็คส์
กรรมการ	 บจก.	เถ้าแก่น้อย	เรสเตอรองท์	แอนด์แฟรนไชส์
กรรมการ	 บจก.	ว้อนท์มอร์	อินดัสตรี้
กรรมการ		 บจก.	เอ็นซีพี	เทรดดิ้ง	แอนด์	ซัพพลาย
กรรมการ		 บจก.	เจนซี	อินสไปร์	คอร์ปอเรชั่น
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• นางสาว อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
	 กรรมการบริษัท/	กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ

อายุ  34	ปี

คุณวุฒิการศึกษา  
•	 ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์,	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•	 ปริญญาตรี	อุตสาหกรรมบริการ,	มหาวิทยาลัยรังสิต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: 
•	 Directors	Accreditation	Program	(DAP)	86/2553,	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

น้องของนายณัชชัชพงศ์	พีระเดชาพันธ์
พี่ของนายอิทธิพัทธ์	พีระเดชาพันธ์

ตนเอง	 99,000,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	7.17%)
ตนเอง	(ทางอ้อม	ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)	 54,000,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	3.91%)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 (ไม่มี)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง

2547	-	ปัจจุบัน
2557	-	ปัจจุบัน
2553	-	ปัจจุบัน
2552	-	ปัจจุบัน
2552	-	ปัจจุบัน
2551	-	ปัจจุบัน
2547	-	ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ	 บมจ.	เถ้าแก่น้อย	ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
กรรมการ	 บจก.	พีระเดชาพันธ์	โฮลดิ้ง
กรรมการ	 บจก.	ดร.โทบิ
กรรมการ	 บจก.	ทเว็นตี้โฟร์	โปรเจ็คส์
กรรมการ	 บจก.	เถ้าแก่น้อย	เรสเตอรองท์	แอนด์แฟรนไชส์
กรรมการ	 บจก.	ว้อนท์มอร์	อินดัสตรี้
กรรมการ	 บจก.	เอ็นซีพี	เทรดดิ้ง	แอนด์	ซัพพลาย

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)20



การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

• นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
	 กรรมการบริษัท/	กรรมการผู้จัดการสายงานสารสนเทศ

อายุ  36	ปี

คุณวุฒิการศึกษา  
•	 ปริญญาตรี	ครุศาสตร์อุตสาหกรรม,	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: 
•	 Directors	Accreditation	Program	(DAP)	86/2553,	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

พี่ของนางสาวอรพัทธ์	พีระเดชาพันธ์
พี่ของนายอิทธิพัทธ์	พีระเดชาพันธ์

ตนเอง	 99,000,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	7.17%)
ตนเอง	(ทางอ้อม	ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)	 54,000,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	3.91%)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 (ไม่มี)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง

2547	-	ปัจจุบัน
2557	-	ปัจจุบัน
2553	-	ปัจจุบัน
2553	-	ปัจจุบัน
2552	-	ปัจจุบัน
2552	-	ปัจจุบัน
2551	-	ปัจจุบัน
2547	-	ปัจจุบัน
2557	-	2558
2555	-	2558

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการสายงานสารสนเทศ	 บมจ.	เถ้าแก่น้อย	ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
กรรมการ	 บจก.	พีระเดชาพันธ์	โฮลดิ้ง
กรรมการ	 บจก.	ดร.โทบิ
กรรมการ	 บจก.	ไทย	ฟอร์เวิร์ด	บิวดิ้ง
กรรมการ	 บจก.	ทเว็นตี้โฟร์	โปรเจ็คส์
กรรมการ	 บจก.	เถ้าแก่น้อย	เรสเตอรองท์	แอนด์แฟรนไชส์
กรรมการ	 บจก.	ว้อนท์มอร์	อินดัสตรี้
กรรมการ	 บจก.	เอ็นซีพี	เทรดดิ้ง	แอนด์	ซัพพลาย
กรรมการ	 บจก.	อินดี้	แบดเจอร์
กรรมการ	 บจก.	เจนซี	อินสไปร์	คอร์ปอเรชั่น

รายงานประจ�าปี 2558 21



• นางสาว พรธีรา รงคะศิริพันธ์
	 กรรมการบริษัท/	ผุ้อ�านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป

อายุ  46	ปี

คุณวุฒิการศึกษา  
•	 ปริญญาตรี	บัญชี,	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: 
•	 Directors	Accreditation	Program	(DAP)	86/2553,	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

(ไม่มี) ตนเอง	 	 (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 (ไม่มี)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง

2555	-	ปัจจุบัน
2551	-	2555

กรรมการ/ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป	 บมจ.	เถ้าแก่น้อย	ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
กรรมการ/ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	 บจก.	เถ้าแก่น้อย	ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)22



การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

8.2 ผู้บริหารของบริษัท

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
กรรมการผู้จัดการ 

สายงานต่างประเทศ

นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
กรรมการผู้จัดการ 
สายงานสารสนเทศ

นายบุญชัย โควพานิช
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
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• ประวัติผู้บริหารของบริษัท

• นาย อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

อายุ  31	ปี

คุณวุฒิการศึกษา  
•	 ปริญญาตรี	ผู้ประกอบการ,	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: 
•	 Directors	Accreditation	Program	(DAP)	86/2553,	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

น้องของนายณัชชัชพงศ์	พีระเดชาพันธ์
น้องของนางสาวอรพัทธ์	พีระเดชาพันธ์

ตนเอง	 462,000,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	33.48%)
ตนเอง	(ทางอ้อม	ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)	 252,000,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	18.26%)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 (ไม่มี)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง

2547	-	ปัจจุบัน
2557	-	ปัจจุบัน
2557	-	ปัจจุบัน
2557	-	ปัจจุบัน
2556	-	ปัจจุบัน
2553	-	ปัจจุบัน
2552	-	ปัจจุบัน
2552	-	ปัจจุบัน
2551	-	ปัจจุบัน
2547	-	ปัจจุบัน
2555	-	2558

กรรมการ/	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร		 บมจ.	เถ้าแก่น้อย	ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
กรรมการ	 บจก.	พีระเดชาพันธ์	โฮลดิ้ง
กรรมการ	 บจก.	ชุบชีวา
กรรมการ	 บจก.	โอมิเชะ
กรรมการ	 บจก.	โตเกียวรันเวย์	มาร์เก็ตติ้ง
กรรมการ	 บจก.	ดร.โทบิ
กรรมการ	 บจก.	ทเว็นตี้โฟร์	โปรเจ็คส์
กรรมการ	 บจก.	เถ้าแก่น้อย	เรสเตอรองท์	แอนด์แฟรนไชส์
กรรมการ	 บจก.	ว้อนท์มอร์	อินดัสตรี้
กรรมการ		 บจก.	เอ็นซีพี	เทรดดิ้ง	แอนด์	ซัพพลาย
กรรมการ		 บจก.	เจนซี	อินสไปร์	คอร์ปอเรชั่น

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)24



การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

• นางสาว อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
	 กรรมการบริษัท/	กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ

อายุ  34	ปี

คุณวุฒิการศึกษา  
•	 ปริญญาโท	รัฐประศาสนศาสตร์,	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง
•	 ปริญญาตรี	อุตสาหกรรมบริการ,	มหาวิทยาลัยรังสิต

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: 
•	 Directors	Accreditation	Program	(DAP)	86/2553,	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

น้องของนายณัชชัชพงศ์	พีระเดชาพันธ์
พี่ของนายอิทธิพัทธ์	พีระเดชาพันธ์

ตนเอง	 99,000,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	7.17%)
ตนเอง	(ทางอ้อม	ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)	 54,000,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	3.91%)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 (ไม่มี)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง

2547	-	ปัจจุบัน
2557	-	ปัจจุบัน
2553	-	ปัจจุบัน
2552	-	ปัจจุบัน
2552	-	ปัจจุบัน
2551	-	ปัจจุบัน
2547	-	ปัจจุบัน

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ	 บมจ.	เถ้าแก่น้อย	ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
กรรมการ	 	บจก.	พีระเดชาพันธ์	โฮลดิ้ง
กรรมการ	 บจก.	ดร.โทบิ
กรรมการ	 บจก.	ทเว็นตี้โฟร์	โปรเจ็คส์
กรรมการ	 บจก.	เถ้าแก่น้อย	เรสเตอรองท์	แอนด์แฟรนไชส์
กรรมการ	 บจก.	ว้อนท์มอร์	อินดัสตรี้
กรรมการ	 บจก.	เอ็นซีพี	เทรดดิ้ง	แอนด์	ซัพพลาย
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• นาย ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
	 กรรมการบริษัท/	กรรมการผู้จัดการสายงานสารสนเทศ

อายุ  36	ปี

คุณวุฒิการศึกษา  
•	 ปริญญาตรี	ครุศาสตร์อุตสาหกรรม,	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: 
•	 Directors	Accreditation	Program	(DAP)	86/2553,	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บริหาร จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

พี่ของนางสาวอรพัทธ์	พีระเดชาพันธ์
พี่ของนายอิทธิพัทธ์	พีระเดชาพันธ์

ตนเอง	 99,000,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	7.17%)
ตนเอง	(ทางอ้อม	ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)	 54,000,000	หุ้น	(คิดเป็นร้อยละ	3.91%)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	 (ไม่มี)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง

2547	-	ปัจจุบัน
2557	-	ปัจจุบัน
2553	-	ปัจจุบัน
2553	-	ปัจจุบัน
2552	-	ปัจจุบัน
2552	-	ปัจจุบัน
2551	-	ปัจจุบัน
2547	-	ปัจจุบัน
2557	-	2558
2555	-	2558

กรรมการ/กรรมการผู้จัดการสายงานสารสนเทศ	 บมจ.	เถ้าแก่น้อย	ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
กรรมการ	 บจก.	พีระเดชาพันธ์	โฮลดิ้ง
กรรมการ	 บจก.	ดร.โทบิ
กรรมการ	 บจก.	ไทย	ฟอร์เวิร์ด	บิวดิ้ง
กรรมการ	 บจก.	ทเว็นตี้โฟร์	โปรเจ็คส์
กรรมการ	 บจก.	เถ้าแก่น้อย	เรสเตอรองท์	แอนด์แฟรนไชส์
กรรมการ	 บจก.	ว้อนท์มอร์	อินดัสตรี้
กรรมการ	 บจก.	เอ็นซีพี	เทรดดิ้ง	แอนด์	ซัพพลาย
กรรมการ	 บจก.	อินดี้	แบดเจอร์
กรรมการ	 บจก.	เจนซี	อินสไปร์	คอร์ปอเรชั่น

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)26



การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

• นาย จิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล
	 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

อายุ  54	ปี

คุณวุฒิการศึกษา  
•	 ปริญญาโท	บัญชีมหาบัณฑิต,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญาตรี	บัญชีบัณฑิต,	มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: 
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

(ไม่มี) ตนเอง	 	 (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 (ไม่มี)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง

2556	-	ปัจจุบัน
2554	-	2556
2550	-	2553

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	 บมจ.	เถ้าแก่น้อย	ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
Senior	GM	Finance	&	HR	 บจก.	ไทยซูซูกิมอเตอร์
Vice	President	of	Finance	 General	Electronics	International	Co.,	Ltd.
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• นาย บุญชัย โควพานิช
	 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

อายุ  54	ปี

คุณวุฒิการศึกษา  
•	 ปริญญาโท	บริหารธุรกิจบัณฑิต,	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 ปริญญาตรี	วิทยาศาสตร์บัณฑิต,	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ: 
ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร จ�านวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท

(ไม่มี) ตนเอง	 	 (ไม่มี)
คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ		 (ไม่มี)

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง

2556	-	ปัจจุบัน
2547	-	2556

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	 บมจ.	เถ้าแก่น้อย	ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง
ผู้อ�านวยการ	ฝ่ายซัพพลายเชน	 Mead	Johnson	Nutrition	Co.,	Ltd.

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)28



การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

8.3 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	2558	เมื่อวันอังคารที่	24	มีนาคม	
2558	มมีติอนมุตัค่ิาตอบแทนกรรมการ	โดยให้จ่ายค่าตอบแทนรายเดือน

รวมทัง้ปีไม่เกนิ	1,900,000	บาท	และจ่ายโบนสัจากผลการปฏบิตังิานปี	
2557	รวม	296,000	บาท	รวมทัง้สิน้	2,196,000	บาท	โดยมรีายละเอยีด
ดังนี้

หน่วย	:	บาทต่อเดือน

ต�าแหน่ง ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558*

ประธานกรรมการ 40,000 48,000 53,000

กรรมการ 20,000 24,000 26,500

ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 10,000

กรรมการตรวจสอบ - - 5,000

หมายเหตุ	:	*	เริ่มใช้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวในเดือนมีนาคม	2558

	 ในปี	2558	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น	2,061,000	บาท	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

หน่วย	:	บาท

รายชื่อกรรมการ

ค่าตอบแทน

โบนัสที่จ่ายในปี 25581 รวมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ

นายยุทธ	วรฉัตรธาร 626,000 50,000 96,000 772,000

นางวณี	ทัศนมณเฑียร 313,000 100,000 12,000 425,000

นายชัยยงค์	รัตนเจริญศิริ 313,000 50,000 48,000 411,000

นายสมบุญ	ประสิทธิ์จูตระกูล 313,000 - 140,000 453,000

นายอิทธิพัทธ์	พีระเดชาพันธ์2 - - - -

นางสาวอรพัทธ์	พีระเดชาพันธ์2 - - - -

นายณัชชัชพงศ์	พีระเดชาพันธ์2 - - - -

นางสาวพรธีรา	รงคะศิริพันธ์2 - - - -

รวม 1,565,000 200,000 296,000 2,061,000

หมายเหตุ	:	 1.	ในปี	2558	กรรมการได้รับค่าตอบแทนเป็นโบนัสนอกเหนือจากตอบแทนรายเดือนที่ได้รับ
	 	 	 2.	กรรมการกลุ่มดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น	(ไม่ได้รับในฐานะกรรมการ)

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
	 ประกาศส�านักงานคณะกรรมการ	 ก.ล.ต.ที่	 ทจ.23/2551	 ค�าว่า	 
“ผู้บริหาร”	หมายความว่า	ผู้จัดการ	หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหาร 
สีร่ายแรกนบัต่อจากผูจั้ดการลงมา	ผูซ้ึง่ด�ารงต�าแหน่งเทยีบเท่ากบัผูด้�ารง
ต�าแหน่งระดับบริหารรายที่สี่ทุกราย	 และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ารง
ต�าแหน่งระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการ
ฝ่ายขึ้นไปหรือเทียบเท่า

	 ตามโครงสร้างของบริษัทฯ	ในปี	2558	นั้น	ผู้บริหารตามประกาศ
ส�านักงานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.	มีทั้งสิ้น	5	รายประกอบด้วย	ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร,	 กรรมการผู้จัดการสายงานต่างประเทศ,	 กรรมการ 
ผู้จัดการสายงานสารสนเทศ,	 ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน,	 และ	
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	 โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปของ 
เงินเดือน	โบนัส	และผลตอบแทนอื่น	รวมทั้งสิ้น	24.3	ล้านบาท	
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ค่าตอบแทนอื่น
 ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ 
	 (ไม่มี)
 ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร
	 บริษัทฯ	 ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 โดยจด
ทะเบียนเพิ่มนายจ้างเข้าร่วมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	กรุงไทย	มาสเตอร์	
พูล	 ฟันด์	 ซึ่งจดทะเบียนแล้ว	 โดยมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน	 

กรุงไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	เป็นผู้จัดการกองทุน	ซึ่งพนักงานและผู้บริหาร
ทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้	 โดยสมาชิกจะจ่ายเงินสะสมเข้า
กองทุนโดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างแล้วน�าส่งเข้ากองทุนในอัตรา 
ร้อยละ	3	-	7	ของค่าจ้าง	และนายจ้างมีพันธะที่จะจ่ายเงินสมทบให้แก่
กองทนุ	ในวนัเดยีวกบัทีส่มาชิกจ่ายเงนิสะสมเข้ากองทนุ	ในอตัราร้อยละ 
ของค่าจ้าง	ดังต่อไปนี้

จ�านวนปีที่ท�างาน อัตราเงินสมทบของนายจ้าง (ร้อยละ)

น้อยกว่า	3	ปี 3

ตั้งแต่	3	ปี	แต่ไม่ถึง	7	ปี 5

ตั้งแต่	7	ปี	ขึ้นไป 7

	 นอกจากนี้บริษัทฯ	มีการตั้งส�ารองค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	ซึ่งเป็นเงินชดเชยหลังออกจากงานตามกฎหมาย	โดยประมาณ
การตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

8.4 บุคลากร
 นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร
	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร	 โดย
บริษัทฯ	ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง	การพัฒนาพนักงาน
เป็นการลงทนุทีคุ่ม้ค่าเพือ่สร้างความได้เปรยีบในการแข่งขันทางธรุกิจใน
ระยะยาว	พนักงานทุกวิชาชีพ	ทุกระดับ	และทุกคน	จะได้รับการพัฒนา
อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง	 ทั้งในเรื่องความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ	 ตลอดจน 

การบริหารและการจัดการตามความเหมาะสมของหน้าที่	 และความ 
รับผิดชอบของพนักงาน	 รวมทั้งสร้างจิตส�านึกในเรื่องคุณภาพให้แก่
พนักงานทุกคน	บริษัทฯ	ส่งเสริมสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานของบริษัทฯ	 เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	 โดยจะมีการ
ทบทวนและปรบัปรงุหลักสูตรให้ทนัสมยัและเหมาะสมอยูเ่สมอ	ทัง้นีก้าร
ฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรถอืเป็นความรบัผดิชอบของผูบ้งัคบับญัชา 
ทุกคนในองค์กรที่จะต้องด�าเนินการร่วมกัน	

	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	บริษัทมีพนักงานรวมทั้งสิ้น	2,767	คนโดยมีรายละเอียดดังนี้
หน่วย	:	คน

จ�านวนพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ พนักงานรายเดือน พนักงานรายวัน รวม

บมจ.	เถ้าแก่น้อย	ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง 522 2,162 2,684

บจก.	เถ้าแก่น้อย	เรสเตอรองท์	แอนด์	แฟรนไชส์ 37 - 37

บจก.	เอ็นซีพี	เทรดดิ้ง	แอนด์	ซัพพลาย 25 21 46

รวม 584 2,183 2,767

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)30



การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

9.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	ตาม
หลักการที่ก�าหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	 โดยกรรมการ	
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	
นอกจากนี้	คณะกรรมการบริษัทฯ	ยังได้มีการก�าหนดนโยบายเกี่ยวกับ
การก�ากับดูแลกิจการที่ครอบคลุมเรื่องต่างๆ	ดังนี้

	 1.	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานทุกคนมุง่มัน่ทีจ่ะ
น�าเอาหลกัส�าคญัในการก�ากบัดแูลกิจการทีด่ขีอง	บรษัิทฯ	ทัง้	6	ประการ	
คือ

1.1	ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระท�าของตนเอง	
สามารถช้ีแจงและอธบิายการตดัสนิใจนัน้ได้	(Accountability)

1.2	ความรบัผดิชอบต่อการปฏบิตัหิน้าทีด้่วยขดีความสามารถและ
ประสิทธิภาพที่เพียงพอ	(Responsibility)

1.3	การปฏบิตัต่ิอผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีอย่างเท่าเทยีมกนั	มคีวามเป็น
ธรรม	และมีค�าอธิบาย	(Equitable	Treatment)	

1.4	ความโปร่งใสในการด�าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้	 และม ี
การเปิดเผยข้อมลูอย่างโปร่งใสแก่ผู้ท่ีเกีย่วข้อง	(Transparency)	

1.5	การมีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรในระยะยาว	
(Vision	to	Create	Long	Term	Value)	

1.6	การมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการด�าเนินธุรกิจ	 (Ethics)	
มาใช้ในการด�าเนนิงาน	มโีครงสร้างการ	บรหิารทีมี่ความสัมพันธ์
กนัระหว่างคณะกรรมการบรษัิทฯ	 ผูบ้รหิาร	 และผู้ถอืหุน้อย่าง
เป็นธรรม	

	 2.	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	มบีทบาทส�าคัญในการก�าหนดวิสยัทศัน์	
กลยุทธ์	นโยบายและแผนงานที่ส�าคัญของบริษัทฯ	โดยจะต้องพิจารณา
ถึงปัจจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม	 
รวมทั้งต้องด�าเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าระบบบัญชี	 รายงานทางการเงิน
และการสอบบัญชีมีความน่าเชื่อถือ	

	 3.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู้พิจารณาก�าหนดจรรยาบรรณ 
ของบริษัทฯ	 เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ผู้บริหาร	พนักงาน	รวมถึง

ลกูจ้างทกุคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤตปิฏบิตั	ิควบคูไ่ปกับข้อบงัคบั
และระเบียบของบริษัทฯ	

	 4.	 มกีารเปิดเผยสารสนเทศของบริษทัฯ	ทัง้ในเร่ืองทางการเงนิและ
ทีไ่ม่ใช่เรือ่งทางการเงินอย่างเพยีงพอ	เชือ่ถอืได้และทนัเวลา	เพือ่ให้ผู้ถอื
หุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ	ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียม
กนั	มหีน่วยงานประชาสมัพนัธ์และหน่วยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์	รบัผิดชอบ 
ในเรื่องการให้ข้อมูลกับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป

	 5.	 ผู้ถือหุ้น	 และผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
กัน	และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย	มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ	และ
มีช่องทางในการสื่อสารกับบริษัทฯ	ที่เหมาะสม	

	 6.	 มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในต�าแหน่ง
บริหารที่ส�าคัญทุกระดับอย่างเหมาะสม	 และมีกระบวนการสรรหาที่
โปร่งใส	เป็นธรรม

	 ทั้งนี้	 เพื่อความโปร่งใสในการด�าเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ	 รวมทั้งเพื่อเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น	
ผู้ลงทุนทั่วไป	 และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว	 โดยแนวทางปฏิบัติ
สามารถแบ่งออกเป็น	5	หมวด	โดยมีรายละเอียดดังนี้

9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญและสิทธิของผู้ถือหุ้นในความเป็น
เจ้าของบริษัทฯ	 โดยควบคุมบริษัทฯ	 ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 ให้ท�าหน้าที่แทนตน	 และมีสิทธิในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงที่ส�าคัญของบริษัทฯ	 บริษัทฯ	 จึงส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้
สทิธขิองตน	โดยสทิธขิัน้พืน้ฐานของผูถ้อืหุ้น	ได้แก่	สทิธใินการออกเสียง	
สิทธิในการมอบฉันทะ	 การซื้อขายหรือโอนหุ้น	 การมีส่วนแบ่งในก�าไร
ของกิจการ	การได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ	อย่างเพียงพอ	การเข้า
ร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียง	 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 เพื่อแต่งต้ังหรือ
ถอดถอนกรรมการ	 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 และสิทธิตัดสินใจเรื่องส�าคัญๆ	
ที่อาจมีผลกระทบกับบริษัทฯ	 เช่น	 การจัดสรรเงินปันผล	 การก�าหนด
หรือการแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ	การลดทุนหรือเพิ่มทุน	
และการอนุมัติรายการพิเศษ	เป็นต้น	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้ก�าหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ	 ที่ส่งเสริมและอ�านวยความ
สะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น	รายละเอียดดังนี้

นโยบาย 
การก�ากับดูแลกิจการ9
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 1. การประชุมผู้ถือหุ้น
1.1	บริษัทฯ	จะเปิดเผยนโยบายในการสนับสนุน	หรือส่งเสริมผู้ถือ

หุ้นทุกกลุ่ม	 รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้น

1.2	บริษัทฯ	จะให้ข้อมูล	วัน	 เวลา	สถานที่	และวาระการประชุม	
พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมอย่างละเอียด	 ให้ผู้ถือ
หุ้นทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม	 ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่
เกีย่วข้องกบัเรือ่งทีต้่องตดัสนิใจในทีป่ระชมุ	แก่ผูถื้อหุน้เป็นการ
ล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา

1.3	บริษัทฯ	 จะอ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการ
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่	และไม่กระท�าใดๆ	ที่
เป็นการจ�ากัดโอกาสการเข้าประชุมของผู้ถือหุ้น	

1.4	บริษัทฯ	 จะเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นส่งค�าถามล่วงหน้าก่อน
วันประชุม	 โดยก�าหนดหลักเกณฑ์การส่งค�าถามล่วงหน้าให้
ชดัเจน	และแจ้งให้ผูถ้อืหุน้ทราบพร้อมกบัส่งหนงัสอืเชญิประชมุ 
ผูถ้อืหุ้นแจ้งให้ผูถื้อหุน้ทราบกฎเกณฑ์ต่างๆ	ทีใ่ช้ในการประชมุ	
ขั้นตอนการลงมติ	 รวมถึงการแพร่ข้อมูลดังกล่าวใน	website	
ของบริษัทฯ	เป็นการล่วงหน้า

1.5	บริษัทฯ	 จะสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบ
ที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้	 และ
ควรเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย	 1	 คนเป็นทางเลือกใน
การมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

 2. การด�าเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
2.1	บรษัิทฯ	จะเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถซักถามประธานคณะ

กรรมการชุดย่อยต่างๆ	ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

2.2	ในการประชุมผู้ถือหุ้น	 จัดให้มีการลงมติเป็นแต่ละรายการใน
กรณีที่วาระนั้นมีหลายรายการ	เช่น	วาระการแต่งตั้งกรรมการ

2.3	บริษัทฯ	 จะจัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู ้ตรวจนับหรือ 
ตรวจสอบคะแนนเสยีงในการประชมุสามญัและวสิามญัผูถ้อืหุน้	
และเปิดเผยให้ท่ีประชมุทราบพร้อมบันทกึไว้ในรายงานการประชมุ

2.4	บริษัทฯ	 จะจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนเสียงในวาระที่ส�าคัญ
เพือ่ความโปร่งใสและตรวจสอบได้	ในกรณีมข้ีอโต้แย้งในภายหลัง

2.5	ประธานในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสในการแสดงความเห็น
และตั้งค�าถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	ได้

2.6	คณะกรรมการบริษัทฯ	จะส่งเสริมให้บริษัทฯ	น�าเทคโนโลยีมา
ใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น	 ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น	 การนับ

คะแนนและแสดงผล	 เพื่อให้การด�าเนินการประชุมสามารถ
กระท�าได้รวดเร็ว	ถูกต้อง	แม่นย�า

 3. การจดัท�ารายงานการประชมุ และการเปิดเผยมตกิารประชมุ 
  ผู้ถือหุ้น

3.1	รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นมีการบันทึกการชี้แจงขั้นตอนการ
ลงคะแนน	 และวิธีการแสดงผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบก่อน
ด�าเนินการประชุม	และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นตั้งประเด็น	หรือ
ซักถาม	รวมทั้งบันทึกค�าถามค�าตอบ	และผลการลงคะแนนใน
แต่ละวาระว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย	คัดค้าน	และงดออกเสียงเป็น
อย่างไร	รวมถงึควรบนัทกึรายชือ่กรรมการผู้เข้าร่วมประชมุและ
กรรมการที่ลาประชุมด้วย

3.2	บริษัทฯ	 เปิดเผยให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนของ 
แต่ละวาระในการประชุมสามัญและวิสามัญผู ้ถือหุ ้นบน	
website	ของบริษัทฯ

 4. สทิธใินการแต่งตัง้และถอดถอนกรรมการ รวมท้ังการก�าหนด 
  ค่าตอบแทนของกรรมการ

4.1	การแต่งตั้งกรรมการ
	 	 4.1.1.	บรษิทัฯ	จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้มสิีทธใินการเลอืก

ตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล	 โดยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ
แต่งต้ังเป็นกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 พร้อมแนบประวัติ
ย่อของกรรมการแต่ละคนท่ีจะเสนอแต่งตั้งและข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 	 4.1.2.	ตามข้อบังคับของบรษัิทฯ	ก�าหนดให้	ในการประชุม
ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง	 ให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเป็นจ�านวน	 1	
ใน	3	โดยให้กรรมการที่อยู่ในต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก
ต�าแหน่งก่อน	กรรมการที่พ้นจากต�าแหน่งแล้วอาจได้รับเลือก
เข้ารับต�าแหน่งอีกก็ได้

4.2	การถอดถอนกรรมการ
	 	 ในการถอดถอนกรรมการคนใดคนหนึ่งออกจากต�าแหน่ง

ก่อนถึงคราวออกตามวาระให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด
และข้อบังคับของบริษัทฯ	 โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า	
3	 ใน	 4	 ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง	
และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของจ�านวนหุ้นท่ีถือ
โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4.3	การก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
	 	 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ	

ทั้งที่เป็นตัวเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงินเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนมุตัเิป็นประจ�าทกุปี	รวมทัง้	น�าเสนอหลกัเกณฑ์และนโยบาย
ในการก�าหนดค่าตอบแทนและค่าตอบแทนของกรรมการใน
แต่ละต�าแหน่งทั้งที่เป็นตัวเงินและ/หรือมิใช่ตัวเงินเพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นรับทราบเป็นประจ�าทุกปีด้วย
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

 5. สิทธิในการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก�าหนดค่าสอบ 
  บัญชี

	 	 บริษัทฯ	จะก�าหนดให้การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	และก�าหนด
ค่าสอบบัญชี	 ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นประจ�าปีทุกคร้ัง	 ซึ่งผู ้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ	 ต้องมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	 โดยบริษัทฯ	 จะแนบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้
สอบบญัชท่ีีเสนอเข้ารบัการแต่งต้ัง	ส�านกังานสอบบญัชีทีสั่งกัด	
ประสบการณ์ความสามารถของผู้สอบบัญชี	 ความเป็นอิสระ
ของผู้สอบบัญชี	จ�านวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชี
ให้บรษิทัฯ	(กรณีเสนอแต่งตัง้รายเดมิ)	และค่าบรกิารของผู้สอบ
บัญชี	และ/หรือ	ค่าบริการอื่น	(ถ้ามี)	ไปพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมและเผยแพร่บนเวบ็ไซต์บรษิทัฯ	เพือ่ให้ผูถ้อืหุน้สามารถ
พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชีก่อนพิจารณาอนุมัติ

 6. สิทธิในการรับส่วนแบ่งก�าไร
	 	 บริษัทฯ	จะก�าหนดให้การจัดสรรส่วนแบ่งก�าไรให้ผู้ถือหุ้น

ในรูปเงินปันผล	 ต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติ	 โดยผู้ถือหุ้นใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปีทุกครั้ง

	 	 นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ	 และข้อ
บังคับบริษัทฯ	 ก�าหนดว่า	 “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุน้ไปเป็นครัง้คราวในเมือ่เหน็ว่าบรษัิทฯ	
มีผลก�าไรสมควรพอที่จะท�าเช่นนั้น	 และรายงานให้ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

	 	 อย่างไรก็ตาม	 ในการจ่ายเงินปันผล	 และ/หรือเงินปันผล
ระหว่างกาลดังกล่าว	 ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการ
ขยายกิจการของบริษัทฯ	 ฐานะทางการเงินและผลประกอบ
การ	รวมทั้งความจ�าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ	ประกอบ

 7. สิทธิในการได้รับข้อมูล ข่าวสาร ผลการด�าเนินงาน และ 
  นโยบายการบริหารงานอย่างสม�่าเสมอและทันเวลา

	 	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นด้วยความ
โปร่งใส	ถูกต้อง	ครบถ้วน	โดยไม่เลอืกปฏบัิตต่ิอผูถ้อืหุน้กลุม่ใด
กลุ่มหนึ่ง	ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าถึงและได้รับข้อมูล	ข่าวสาร	
ผลการด�าเนินงาน	และนโยบายการบริหารงานของบริษัทฯ	ที่
เปิดเผยอย่างเพียงพอ	สม�า่เสมอ	ทนัเวลาและเท่าเทยีมกนั	โดย
สามารถติดต่อบริษัทฯ	หรือรับข้อมูลผ่านช่องทางติดต่อต่างๆ	
อาทิ

	 -	 ช่องทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
	 -	 เว็บไซต์บริษัทฯ	:	http://www.taokaenoi.co.th
	 -	 โครงการนกัวเิคราะห์เยีย่มชมกจิการ	(Analyst	Site	Visit)
	 -	 การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน	 (Press	 Conference)	 /	 

	 จดหมายข่าว	(Press	Release)

-	 	 กจิกรรมต่างๆ	 ทีจ่ดัโดยตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	
เป็นต้น

9.1.2 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เคารพในสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่า
เทียมกัน	โดยบริษัทฯ	มีนโยบายเปิดเผยข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ	ใน
ด้านต่างๆ	อย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	และโปร่งใส	ซึ่งรวมไปถึงสิทธิที่ผู้ถือ
หุน้พงึมพีงึได้รบั	หรอืเร่ืองทีม่ผีลกระทบต่อบรษัิทฯ	โดยมหีลักการดงัต่อ
ไปนี้

-	 บริษัทฯ	 จะด�าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย
และแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ก�าหนดโดยหน่วยงาน 
ก�ากับดูแลในการประชุมผู้ถือหุ้น	 โดยบริษัทฯ	 จะแจ้งก�าหนด 
การประชมุ	พร้อมระเบยีบวาระ	และความเหน็ของกรรมการต่อ
ตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย	และเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์
ของบรษิทัอย่างน้อย	28	วนัก่อนวนันดัประชุมผูถ้อืหุน้	บริษทัฯ	
จะจดัท�าหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุ้นเผยแพร่ทัง้ฉบบัภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ	 บริษัทฯ	 จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบกฎเกณฑ์
ต่างๆ	ที่ใช้ในการประชุม	ขั้นตอนการออกเสียง	ลงมติ	รวมทั้ง
สิทธิการออกเสียงลงคะแนนตามแต่ละประเภทหุ้น

-	 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิและความเท่าเทียมกันในการรับทราบ
สารสนเทศ	การแสดงความเหน็	และต้ังค�าถามใดๆ	ต่อทีป่ระชมุ	
ตามระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่เสนอ	 โดยประธานท่ี
ประชุมมีหน้าที่จัดสรรเวลาให้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมให้มี
การแสดงความเห็นและซักถามในที่ประชุม	

-	 ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อน
วนัประชมุผูถ้อืหุน้ให้ชดัเจนเป็นการล่วงหน้า	เพือ่แสดงถงึความ
เป็นธรรมและความโปร่งใสในการพิจารณาว่าจะเพิ่มวาระที ่
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอหรือไม่

-	 ในการประชมุผูถ้อืหุน้	จะด�าเนนิการประชมุโดยเรยีงตามวาระ
ทีไ่ด้แจ้งไว้ในหนงัสือเชญิประชมุ	โดยไม่มกีารเพ่ิมเติมวาระอืน่ๆ	
ทีไ่ม่ได้ระบไุว้ในหนงัสอืเชญิประชมุ	ทัง้นีเ้พือ่ความเป็นธรรมต่อ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม	

-	 บรษัิทฯ	จะจดัให้มกีารใช้บัตรลงคะแนนในทกุวาระการประชมุ
ทีต้่องมกีารลงคะแนนเสียง	ทัง้นีเ้พ่ือความโปร่งใสและสามารถ
ตรวจสอบได้ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง	พร้อมทั้งตรวจนับ
คะแนนสียง	และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสยีง	และบันทึกมติ
ของที่ประชุมไว้อย่างชัดเจนในรายงานการประชุม	

-	 บรษิทัฯ	จะเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นได้เสนอชือ่บคุคลเพือ่เข้าด�ารง
ต�าแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าและให้โอกาสใช้สิทธใินการ
แต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
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-	 กรรมการบริษัทฯ	 และผู้บริหารจะต้องเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับ 
ส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้คณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 สามารถพิจารณาธุรกรรมของบริษัทฯ	ที่อาจมีความ
ขดัแย้งของผลประโยชน์และสามารถตดัสนิใจเพือ่ประโยชน์ขอ
งบริษัทฯ	โดยรวม	ทั้งนี้	กรรมการและผู้บริหารที่มีส่วนได้เสีย
กับธุรกรรมที่ท�ากับบริษัทฯ	 ไม่ควรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ท�าธุรกรรมดังกล่าว

-	 กรรมการบริษัทฯ	 และผู้บริหารจะต้องรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ตามที่กฎหมายก�าหนด	 และจัดส่งรายงานดังกล่าว
ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ	เป็นประจ�า	รวมทั้งเปิดเผยข้อมูล
ในรายงานประจ�าปี

-	 ห้ามไม่ให้มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการ	
ผู้บริหาร	 ในการหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืนในทาง 
มิชอบ	เช่น	การซื้อขายหลักทรัพย์	โดยใช้ข้อมูลภายใน	การน�า
ข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการและ 
ผูบ้รหิารถอืเป็นการเอาเปรยีบ	หรอือาจก่อให้เกดิความเสียหาย
แก่ผู้ถือหุ้นโดยรวม	เป็นต้น

9.1.3 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
	 บริษัทฯ	มีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและค�านึงถึงสิทธิ
ของผูม้ส่ีวนได้เสียทัง้ภายในและภายนอกของบริษัทฯ	ผูม้ส่ีวนได้เสยีควร
ได้รับการดูแลจากบริษัทฯ	 ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 คณะ
กรรมการบริษัทฯ	 ควรพิจารณาให้มีกระบวนการส่งเสริมให้เกิดความ 
ร่วมมือระหว่างบริษัทฯ	กับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่งคั่ง	ความ
มั่นคงทางการเงินและความยั่งยืนของกิจการ	 ในระบบการก�ากับดูแล
กิจการมผู้ีมส่ีวนได้เสยีหลายกลุม่ด้วยกนั	ทีส่�าคญั	ได้แก่	ลกูค้า,	พนกังาน,	
คูค้่า,	ผูถ้อืหุน้	หรอืผูล้งทนุ,	เจ้าหนี	้และชมุชนทีบ่รษิทัฯ	ตัง้อยู	่สงัคม	หรอื 
ภาครฐั	และกลุม่ผูม้ส่ีวนได้เสยีอืน่	ได้แก่	คูแ่ข่ง	เป็นต้น	โดยคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม	
โดยค�านึงถึงสิทธิของ	 ผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวตามกฎหมาย	 หรือตาม 
ข้อตกลงที่มีกับบริษัทฯ	ดังต่อไปนี้	ทั้งนี้	บริษัทฯ	ได้จัดให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลส�าคัญอย่างเป็นธรรม	โปร่งใส	และทันเวลา	เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน	นอกจากนี้แล้ว	บริษัทฯ	ยัง
ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส	หรือข้อร้องเรียน	หรือข้อคิดเห็น	หรือ
ข้อเสนอแนะใดทีแ่สดงว่าผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีได้รบัผลกระทบ	หรอืมคีวาม
เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 หรือจากการปฏิบัติ
ของพนกังานบรษิทัฯ	เกีย่วกับการกระท�าผดิกฎหมายหรอืจรรยาบรรณ	
รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต	 การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียม
กัน	หรือการกระท�าที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ	โดย
บรษิทัฯ	จะด�าเนนิการตรวจสอบข้ันตอนและบันทกึการสอบสวนไว้เป็น
ลายลักษณ์อักษร	และไม่เปิดเผยซึ่งผู้แจ้งเบาะแส	รวมทั้งด�าเนินการจัด
เก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ	 เพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิด
ขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

 1. ผู้ถือหุ้น
	 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้
กับผู้ถือหุ้น	 ค�านึงถึงการเจริญเติบโตของบริษัทฯ	 อย่างยั่งยืน	 และให ้
ผลตอบแทนทีเ่หมาะสมอย่างต่อเนือ่ง	 โดยด�าเนนิการให้มผีลประกอบการ 
ทีดี่อย่างสม�า่เสมอ	และมกีารพฒันาธรุกิจอย่างต่อเน่ือง	โดยการด�าเนนิงาน 
อย่างโปร่งใส	ด้วยระบบบัญชี	ระบบการควบคุม	และตรวจสอบภายใน
ที่เชื่อถือได้	

	 ท้ังนี้คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดแนวทางปฏิบัติส�าหรับ
กรรมการ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	ไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ	
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส	และเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ	โดย
สรุปจริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ	ได้ดังนี้

 จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีแนวทางปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกันดังนี้

1.	 ปฏิบัติหน้าที่และด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	โปร่งใส	
มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นโดยสม�่าเสมอ	 (Accountability	
to	Shareholders)	มกีารเปิดเผยข้อมลูต่อผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้อง	 
ครบถ้วน	 มีมาตรฐานโดยอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายหลัก
จริยธรรมและแนวทางการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2.	 บรหิารกิจการของบรษิทัฯ	ให้มคีวามเจรญิก้าวหน้า	มัน่คง	โดย
ใช้ความรู้	 ความสามารถ	 ประสบการณ์อย่างเต็มท่ี	 ตลอดจน
ตัดสินใจด�าเนินการใดๆ	 ด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 ระมัดระวัง	
รอบคอบ	 (Duty	 of	 Care)	 และเป็นธรรม	 เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

3.	 ก�ากับดูแลการด�าเนินงาน	 เพื่อให้มั่นใจว่า	 บริษัทฯ	 มีสถานะ
ทางการเงิน	 การบริหารและการจัดการที่ถูกต้อง	 เหมาะสม	
เพื่อปกป้องและเพิ่มผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

4.	 จัดการดูแลไม่ให้ทรัพย์สินใดๆ	ของบริษัทฯ	เสื่อมค่า	สูญหาย	
หรือสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์

5.	 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผู้เกี่ยวข้อง	 โดยเปิดเผย
ข้อมูลภายในใดๆ	 ของบริษัทฯ	 ที่เป็นความลับและ/หรือยัง
ไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ	 ต่อบุคคลภายนอกอันจะน�ามาซึ่ง 
ผลเสียของบริษัทฯ

6.	 เคารพสิทธิของผู ้ ถือหุ ้นโดยรายงานสถานะและผลการ 
ด�าเนินงานของบริษัทฯ	 รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ	 ให้ผู้ถือหุ้น
ทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกัน	 สม�่าเสมอ	 ทันเวลา	 ถูกต้อง
และครบถ้วนตามความจริง	 โดยมีข้อมูลสนับสนุนที่มีเหตุผล
อย่างเพียงพอ	 และเป็นไปตามที่ส�านักงานคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยก�าหนด
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

7.	 ไม่ด�าเนนิการใดๆ	ในลกัษณะซึง่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ	โดยมิได้แจ้งให้บริษัทฯ	ทราบ

 2. พนักงาน
	 พนักงานถือเป็นปัจจัยส�าคัญสู่ความส�าเร็จขององค์กร	บริษัทฯ	 จึง 
มุ่งมั่นสร้างระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลและการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นธรรม	 บริษัทฯ	 สรรหาและรักษาพนักงานที่มีความ
สามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน	 โดยมุ่งพัฒนาและเพิ่มพูน
ความสามารถของพนกังานอย่างต่อเนือ่ง	พร้อมทัง้ส่งเสริมพนกังานให้มี
โอกาสในความก้าวหน้าและมัน่คงในอาชพี	ตลอดจนปฏิบตัต่ิอพนกังาน
ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้

1.	 ปฏบิตัต่ิอพนกังานด้วยความเคารพในเกยีรต	ิศกัดิศ์ร	ีและหลกั
สิทธิมนุษยชน

2.	 การแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 รวมถึงให้รางวัลและลงโทษพนักงาน
กระท�าด้วยความสุจริตใจและตั้งอยู ่บนพื้นฐานของความรู้	
ความสามารถ	ความเหมาะสม	และเป็นธรรมโดยไม่เลอืกปฏบิตัิ

3.	 ประเมนิผลงานและความก้าวหน้าของพนกังานอย่างสม�า่เสมอ

4.	 ให้ผลตอบแทนในด้านต่างๆ	อย่างเป็นธรรมและความเหมาะสม
ตามความรู้	ความสามารถ	ประสบการณ์	ต�าแหน่งงาน	ความ
รับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน	 โดย
จะพิจารณาให้สอดคล้องกับผลการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	
สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม

5.	 จัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ	ที่เหมาะสม	 ให้กับ
พนกังานโดยเทียบเคียงกบับรษัิทอืน่ทีอ่ยูใ่นธรุกิจเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน	 และเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	 เช่น	 กองทุน
ส�ารองเลี้ยงชีพส�าหรับพนักงาน	เป็นต้น

6.	 สนับสนุนและให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความรู ้ความ
สามารถและศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานทุกระดับ
อย่างต่อเนื่องและสม�่าเสมอ	 เพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพการ
งานของพนักงาน

7.	 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีในการท�างานเพื่อสุขอนามัยและ
มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

8.	 จัดให้มีอุปกรณ์อ�านวยความสะดวกและสวัสดิการที่เหมาะสม
ส�าหรับลูกจ้างที่ทุพพลภาพ

9.	 ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึนและสนับสนุนให้มี
การพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัวพนักงานให้มีความ
สุขและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน	 ตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

10.	ส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของพนกังาน	และเคารพสทิธใินการรวม
กลุม่ของพนกังาน	ในอนัทีจ่ะเสนอแนะหรอืก�าหนดแนวทางการ
ท�างาน	และ/หรอืข้อตกลงต่างๆ	เพ่ือให้เกดิประโยชน์แก่ทกุฝ่าย	
และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน	 ตลอดจนมี
ช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการกระท�าความผิด	 แนวทาง
การไต่สวนหาข้อเท็จจริง	และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

11.	ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานภายใต้วัฒนธรรม	และค่านิยมที่
ดีร่วมกัน	ตลอดจนมีความสามัคคีภายในองค์กร

12.	บริหารงานโดยระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการกระท�าใดๆ	 ที่ไม่
เป็นธรรม	 ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงาน
ของพนักงาน

13.	ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับต่างๆ	 เก่ียวกับกฎหมายแรงงาน	
(เช่น	การจ้างงาน	การเลิกจ้าง)	และสวัสดิภาพของพนักงาน

 3. ลูกค้า
	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า	เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่	มีคุณภาพ
และเป็นธรรมในระดับราคาที่เหมาะสม	 โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อลูกค้า
และผู้บริโภคดังนี้

1.	 ด�าเนนิการสนองความต้องการของลกูค้าด้วยคุณภาพของสนิค้า
และการบริการทีด่ใีนราคาทีเ่หมาะสมโดยพนกังานทีม่คีณุภาพ	
ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2.	 มีการศึกษา	 ประเมิน	 และปรับปรุงผลกระทบของสินค้า
และ/หรือบริการที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้บริโภคอย่างสม�่าเสมอ	
ตลอดจนควบคุมดูแลสินค้าและบริการให้มีคุณภาพ	 ตรงตาม
มาตรฐาน	ข้อก�าหนด	กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค	หรอืกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง

3.	 ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง	 เพียงพอและเป็นประโยชน์ส�าหรับ
การตัดสินใจของผู้บริโภคสินค้าและ/หรือบริการ	 โดยไม่จงใจ
ปกปิดเน้ือหาหรือให้ข้อมูลเท็จหรือจงใจให้ผู้บริโภคสินค้า 
และ/หรือบรกิารเข้าใจผดิ	อนัเป็นเหตใุห้ลกูค้าเข้าใจผดิเก่ียวกับ
คุณภาพ	ปริมาณหรือเงื่อนไขใดๆ	ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

4.	 จัดให้มีกระบวนการที่ลูกค้าสามารถแจ้งถึงปัญหาของการน�า
สินค้าไปใช้	หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม	ผ่านทาง	E-mail	
หรือ	Call	Center	เพื่อที่บริษัทฯ	จะได้ป้องกัน/แก้ไขปัญหาให้
กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม	รวมทัง้น�าข้อมลูดงักล่าว
ไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป
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5.	 สนบัสนนุกจิกรรมต่างๆ	ในอันทีจ่ะเสรมิสร้างและธ�ารงรักษาไว้
ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัทฯ	ให้ยั่งยืนสืบไป

 4. คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และเจ้าหนี้
	 บรษิทัฯ	ยดึถอืความเสมอภาคและความซือ่สตัย์ในการด�าเนนิธรุกิจ
และผลประโยชน์ร่วมกันบนหลักจรรยาบรรณที่ดี	 ปฏิบัติตามกฎหมาย	
กติกาและเงื่อนไขที่มีต่อคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด	สร้างพันธมิตรทางการ
ค้า	รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับทุกฝ่าย

 จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่ค้า
	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	ปฏบิตัต่ิอคูค้่าด้วยความเสมอภาคและค�านงึ
ถึงผลประโยชน์ร่วมกัน	โดยแนวทางปฏิบัติต่อคู่ค้าดังนี้

1.	 ปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาค	 เป็นธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐาน
ของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย

2.	 ปฏบิตัติามสญัญาหรอืเงือ่นไขต่างๆ	ทีต่กลงกันไว้อย่างเคร่งครดั	
และในกรณทีีไ่ม่สามารถปฏบิติัตามเงือ่นไขข้อใดข้อหนึง่ได้	ต้อง
รีบแจ้งให้คู่ค้าทราบโดยเร็ว	 เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทาง
แก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

3.	 ไม่เรียกรับ	 หรือ	 ยอมรับทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อื่นใด	 ที่ไม่
สุจริตในการค้ากับคู่ค้า

4.	 ในกรณีที่มีข้อมูลว่ามีการเรียกรับหรือยอมรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด	 ที่ไม่สุจริตเกิดข้ึน	 จะต้องเปิดเผยข้อมูลต่อ 
คู่ค้า	เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา	โดยไม่ชักช้า

5.	 มีนโยบาย	 หรือมาตรการในการตรวจสอบ	 คัดกรองคู่ค้า 
ของบริษัทฯ	 เช่น	 ผู้ผลิต	 ผู้รับจ้างต่างๆ	 รวมทั้งสนับสนุนการ
ท�าธรุกจิกบัคูค้่าทีด่�าเนนิกจิการอย่างเป็นธรรม	ไม่มกีารละเมดิ
สิทธิมนุษยชน	และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

6.	 ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ	 ที่ท�า
ธุรกิจผิดกฎหมาย	 หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของ
ประเทศ

7.	 มุง่มัน่ในการรกัษาสมัพนัธภาพทีย่ัง่ยนืกบัคู่ค้าและคูส่ญัญาและ
ให้ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน

 จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจภายใต้กรอบกติกาของการ
แข่งขันเสรีและเป็นธรรม	โดยแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าดังนี้

1.	 ประพฤตปิฏิบตัต่ิอคูแ่ข่งทางการค้า	ภายใต้กรอบกตกิามารยาท
ของการแข่งขันที่ดี	และเป็นธรรม

2.	 ไม่กระท�าโดยเจตนาเพื่อท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า
ด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสีย	 โดยปราศจากซึ่งข้อมูลอัน
อาจกล่าวอ้างได้

3.	 ไม่กระท�าการใดๆ	 ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและ
งานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น	หรือคู่แข่งทางการค้า

 จริยธรรมว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจเพื่อสร้างความ 
เชื่อถือให้กับเจ้าหนี้	โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ดังนี้

1.	 ปฏบิตัติามสญัญาหรือเงือ่นไขต่างๆ	ทีต่กลงกันไว้อย่างเคร่งครัด	
รวมถงึภาระผกูพนัและหนีส้นิท่ีอาจเกิดขึน้	ในกรณทีีไ่ม่สามารถ
ปฏิบตัติามเงือ่นไขข้อใดข้อหนึง่	หรอืมเีหตุท�าให้ผดินดัช�าระหนี้	
ต้องรบีแจ้งให้เจ้าหนีท้ราบโดยไม่ปกปิดข้อเทจ็จรงิ	เพือ่ร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางแก้ไขโดยใช้หลักความสมเหตุสมผล

2.	 บริหารจัดการเงินทุนให้มีโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุน
การด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ	และรกัษาความเชือ่มัน่ต่อเจ้าหนี้

3.	 ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ	 ที่ท�า
ธุรกิจผิดกฎหมาย	 หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของ
ประเทศ

4.	 มุ่งมั่นในการรักษาสัมพันธภาพที่ยั่งยืนกับเจ้าหนี้และให้ความ
เชื่อถือซึ่งกันและกัน

 5. ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินธุรกิจด้วยส�านึกรับผิดชอบต่อสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม	จึงมีความตระหนัก	ห่วงใยและใส่ใจถึงความปลอดภัยของ
ชุมชน	 และคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอยู่เสมอ	 บริษัทฯ	
ยึดมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ	 ดูแล	 และให้ความ
ใส่ใจต่อชุมชน	 สังคม	 และส่ิงแวดล้อมโดยรวม	 รวมท้ังมุ่งปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ด�าเนินธุรกิจควบคู่ไป
กับการป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดหรืออาจเกิดขึ้นกับชุมชนและสิ่ง
แวดล้อม	โดยมีนโยบาย/แนวทางปฏิบัติต่อต่อชุมชน	สิ่งแวดล้อม	และ
สังคมส่วนรวม	ดังต่อไปนี้

	 ในการนี้	 บริษัทฯจะเปิดเผยกิจกรรมต่างๆ	 ที่แสดงให้เห็นถึงการ
ด�าเนนิการตามนโยบาย/แนวปฏบัิติดังกล่าว	รวมทัง้จดัท�ารายงานความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมของบริษัทฯ	 ไว้ในรายงานประจ�าป ี
หรืออาจจัดท�าเป็นฉบับแยกต่างหากจากรายงานประจ�าปีตามความ
เหมาะสม

1.	 ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน	 เพื่อปลูก
ฝังจติส�านกึเก่ียวกับความรบัผิดชอบต่อชมุชน	ส่ิงแวดล้อมและ
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

สงัคมส่วนรวมให้เกดิข้ึนในหมูพ่นกังานทกุระดบัและสนบัสนนุ
ให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ที่บริษัทฯ	จัดขึ้น

2.	 มีส่วนร่วมทางสังคม	 ในการให้การสนับสนุนและส่งเสริม
กิจกรรมที่ธ�ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
อันดีงาม	 ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชนที่ดีในการให้การ
อุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม�่าเสมอ

3.	 มีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา	
ความสามารถทางด้านกีฬา	การพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพให้มี
ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

4.	 มส่ีวนร่วมในการรบัผิดชอบต่อสงัคม	ในเรือ่งสาธารณประโยชน์	
การรักษาสภาพแวดล้อม	 และการพัฒนาชุมชน	 ตลอดจน
โครงการสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นอยู่ที่
ดีขึ้นของคนในชุมชน

5.	 มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบต่างๆ	 เช่น	
การจัดท�าโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง	อัน 
ส่งผลต่อการพัฒนาและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนไทย 
ห่างไกลจากยาเสพติด	 เพื่อร่วมสร้างชุมชนเข็มแข็ง	 และเป็น
สังคมปลอดยาเสพติด

6.	 รณรงค์และสร้างจิตส�านึกให้แก่พนักงานในการอนุรักษ์และ 
การใช้ทรัพยากร	และพลังงานต่างๆ	อย่างมีประสิทธิภาพ

7.	 ไม่กระท�าการใดๆ	 ที่จะมีผลเสียหายต่อชื่อเสียงของประเทศ	
ทรัพยากรธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม

8.	 ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนบุคคลหรือองค์กรใดๆ	 ที่ท�า
ธุรกิจผิดกฎหมาย	 หรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงของ
ประเทศ

9.	 ปฏบิตัหิรือควบคมุให้มีการปฏบิตัติาม	ข้อก�าหนด	และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

9.1.4 การเปิดเผยข้อมูลและความโป่รงใส
	 บริษัทฯ	ตระหนักถึงความส�าคัญของการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
ที่ส�าคัญของบริษัทฯ	 ให้มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	 เป็นปัจจุบัน	 โปร่งใส	
ตรงไปตรงมา	ตรวจสอบได้	ในระยะเวลาเหมาะสม	และเป็นประโยชน์
เพื่อการตัดสินใจในการลงทุน	การบริหารงาน	และตัดสินใจด�าเนินการ
ใดๆ	 ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย	 บริษัทฯ	 จึงมีหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรม	 ด้วยข้อมูลท่ีเหมาะสม	 ถูกต้อง	 
เชือ่ถอืได้	ทนัเวลา	และผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่เข้าถงึข้อมลูอย่างเท่าเทยีม
กัน	 โดยผ่านทางช่องทางต่างๆ	 เช่น	 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
แบบแสดงรายการข้อมลูประจ�าปี	(แบบ	56-1)	รายงานประจ�าปี	ส่ือต่างๆ	 

ตลอดจนเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 โดยมีนโยบาย/แนวทางปฏิบัติต่อชุมชน	
สิ่งแวดล้อม	และสังคมส่วนรวม	ดังต่อไปนี้

-	 	 บริษัทฯ	 จะเปิดเผยข้อมูลดังต่อไปนี้	 เป็นอย่างน้อยใน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ	ได้แก่

1.	 วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ

2.	 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

3.	 รายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ	และผู้บริหาร

4.	 งบการเงินและรายงานเก่ียวกับฐานะการเงินและผลการ 
ด�าเนินงาน	ทั้งฉบับปัจจุบันและของปีก่อนหน้า

5.	 แบบ	56-1	และรายงานประจ�าปีที่สามารถให้ดาวน์โหลดได้

6.	 ข้อมูลหรือเอกสารอื่นใดที่บริษัทฯ	 น�าเสนอต่อนักวิเคราะห์	 
ผู้จัดการกองทุน	หรือสื่อต่างๆ

7.	 โครงสร้างการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม

8.	 โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ	 รวมถึงบริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัท 
ร่วมค้า	 และ	 Special	 purpose	 enterprises/	 vehicles	
(SPEs/SPVs)

9.	 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่ถือหุ้นตั้งแต่ 
ร้อยละ	5	ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด	และมีสิทธิ
ออกเสียง

10.	การถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมของกรรมการ	 ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่	ผู้บริหารระดับสูง

11.	หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผู้ถือหุ้น

12.	ข้อบังคับบริษัทฯ	หนังสือบริคณห์สนธิ	 และข้อตกลงของกลุ่ม
ผู้ถือหุ้น	(ถ้ามี)

13.	นโยบายด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

14.	นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง	รวมถึงวิธีการจัดการความ
เสี่ยงด้านต่างๆ

15.	กฎบัตร	หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ	คุณสมบัติ	วาระการด�ารง
ต�าแหน่งของคณะกรรมการบริษัทฯ	 รวมถึงเรื่องที่ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ	บริษัทฯ
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16.	กฎบัตร	หรือหน้าที่ความรับผิดชอบ	คุณสมบัติ	วาระการด�ารง
ต�าแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบ

17.	ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน	 หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุน
สมัพนัธ์	เช่น	ชือ่บคุคลทีส่ามารถให้ข้อมลูได้	หมายเลขโทรศพัท์

-	 บริษัทฯ	 จะจัดให ้มีฝ ่ายนักลงทุนสัมพันธ ์ 	 ( Investor	
Relations)	 เพื่อสื่อสาร	 ให้ข้อมูล	 และตอบข้อซักถามของ 
ผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 นักวิเคราะห์	 สื่อมวลชน	 และภาครัฐที่
เกี่ยวข้อง	เพื่อให้บุคคลดังกล่าวได้รับข้อมูลของบริษัทฯ	อย่าง
ถูกต้อง	ครบถ้วน	โปร่งใส

-	 บริษัทฯ	จะจัดให้มีการทบทวนนโยบายเป็นประจ�าทุกปี

-	 บรษิทัฯ	จะจดัให้มรีายงานความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 ต่อรายงานทางการเงินแสดงควบคู่กับรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีในรายงานประจ�าปี

-	 บริษัทฯ	 จะจัดท�าค�าอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ	
(Management	 Discussion	 and	 Analysis	 หรือ	MD&A)	
เพือ่ประกอบการเปิดเผยลงการเงนิทกุไตรมาส	เพือ่ให้นกัลงทนุ
ได้รบัทราบข้อมลูและเข้าใจการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึนกบัฐานะ
การเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทในแต่ละไตรมาสได้ดี
ยิ่งขึ้น

-	 บริษัทฯ	 จะเปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการ 
บริษทัฯ	และคณะกรรมการชดุย่อย	จ�านวนครัง้ของการประชมุ	
และจ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมาและความเห็น
จากการท�าหน้าที่	 รวมทั้งการฝึกอบรมและพัฒนาด้านวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทฯ	ในรายงานประจ�าปี

-	 บริษัทฯ	 จะเปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของ	บริษัทฯ	และบริษัทย่อย	ที่สะท้อน
ถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละท่าน	 รวมทั้ง 
รูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทนด้วย

9.1.5 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	การก�ากับดูแล	กิจการให้เป็นไปตามกฎหมาย	
วัตถุประสงค์	ข้อบังคับของบริษัทฯ	และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย
 โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ
	 เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล	 คณะกรรมการได้จัดให้มีคณะกรรมการชุดย่อย	 เพื่อช่วย
ศึกษาและกลั่นกรองการด�าเนินงานตามความจ�าเป็น	โดย	ณ	วันที่	31	
ธนัวาคม	2558	บริษัทฯ	มคีณะกรรมการชดุย่อยทัง้ส้ิน	2	คณะ	ประกอบ
ด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ	 และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
โดยขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ	 คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุด	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	และเลขานุการบริษัทฯ	เป็นดังต่อไปนี้

9.2.1 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ
1.	 คณะกรรมการบรษิทัฯ	มอี�านาจบรหิารบรษิทัฯ	ดแูลและจดัการ 

บริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับของ 
บรษัิทฯ	ตลอดจนมติของทีป่ระชมุคณะกรรมการและมติของที่
ประชมุผู้ถอืหุน้	ด้วยความรบัผิดชอบ	ซือ่สัตย์สุจรติ	ระมดัระวงั
และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 บนพื้นฐานของหลักการ
ก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 มีอ�านาจแต่งต้ังกรรมการ	 และ/หรือ	
ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ	เพื่อด�าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
หลายอย่างได้เพ่ือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริษัทฯ	 รวมทั้งมีอ�านาจแต่งต้ังประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร	 (CEO)	 และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ	 เช่น	 คณะ
กรรมการบรหิารคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน	
ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น	 รวมทั้งอนุมัติขอบเขต
อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ	ตลอดจนยกเลกิ	
เพิกถอน	หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�านาจดังกล่าวได้

3.	 ก�าหนด	หรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อ
ผูกพันบริษัทฯ

4.	 ก�าหนดเป้าหมาย	แนวทาง	นโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณ
ของบริษัทฯ	 ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของฝ่าย
บริหาร	 หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย	 ให้เป็นไปตามนโยบาย
และแผนงานที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

5.	 พิจารณาทบทวนและอนุมัติในเรื่องที่ส�าคัญเกี่ยวกับการ 
ด�าเนนิงานของบรษิทัฯ	เช่น	วสิยัทศัน์	ภารกจิ	นโยบาย	กลยทุธ์ทาง
ธรุกิจ	เป้าหมายและแผนการด�าเนนิงานของบริษทัฯ	เป้าหมาย
ทางการเงิน	 โครงการลงทุนขนาดใหญ่	 และงบประมาณของ 
บริษัทฯ

6.	 ก�ากับดูแลติดตามให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตาม
นโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

7.	 จัดให้มีระบบการบัญชี	การรายงานทางการเงิน	และการสอบ
บญัชทีีเ่ชือ่ถอืได้	รวมทัง้ดแูลให้มรีะบบการควบคมุภายใน	และ
การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.	 จัดให้มีรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	 และ/หรือของคณะ 
กรรมการบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามที่กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องก�าหนด

9.	 จัดให้มีนโยบายเกี่ยวกับการก�ากับดูแลกิจการตามหลักธรรมา 
ภิบาล	และการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

10.	ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอก	 หากมีความ
จ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมะสม	

11.	สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเส่ียง	
และติดตามผลการปฏิบัติงาน	

12.	จัดการให้บรษัิทฯ	มเีลขานกุารบรษัิทฯ	เพือ่ช่วยเหลอืคณะกรรม
การบริษัทฯ	 ในการปฏิบัติงานต่างๆ	 เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจ 
ของบริษัทฯ	เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

13.	ดูแลผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้ทัง้รายใหญ่และรายย่อยตามสทิธิ
อย่างเป็นธรรม	รวมถงึปฏบิตัต่ิอผูถ้อืหุ้นและผูมี้ส่วนได้เสยีอย่าง
เป็นธรรม	

14.	จดัให้มกีารถ่วงดุลอ�านาจของฝ่ายจดัการ	และ/หรอืผูถ้อืหุ้นราย
ใหญ่ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม	 โดยให้ความส�าคัญต่อสัดส่วน
หรือจ�านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของบริษัทฯ	
ด้วย

15.	ดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูลเพื่อให้คณะกรรมการ
ได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการเพียงพอที่จะท�าให้สามารถปฏิบัติ
ตามอ�านาจ	หน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์	

16.	ดูแลให้มีกระบวนการและจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส	 เกี่ยว
กับการท�ารายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ	และบริษัทย่อย
กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์	โดยต้องจดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูอย่างถูกต้องและ 
เพียงพอ	รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทย่อยได้	

17.	ก�ากับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ	
อย่างถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	โปร่งใส	ผ่านช่องทางที่เข้าถึง
ข้อมูลได้ง่าย	มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ	

18.	ให้กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยก่ึงหนึ่งของจ�านวนครั้ง
ของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี	

19.	คณะกรรมการของบริษัทฯ	 มีอ�านาจและพิจารณาอนุมัติ
เรื่องใดๆ	 ซึ่งจ�าเป็นและเก่ียวเนื่องกับบริษัทฯ	 หรือที่เห็นว่า 
เหมาะสมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

	 เร่ืองดังต่อไปนี	้คณะกรรมการบริษัทฯ	จะกระท�าได้ก็ต่อเมือ่ได้
รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

	 (ก)	 เรื่องใดๆ	ที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น

	 (ข)	 เรือ่งใดๆ	ทีก่รรมการมส่ีวนได้เสียและอยูใ่นข่ายทีก่ฎหมาย
หรอืประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยระบใุห้ต้อง
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

20.	คณะกรรมการของบริษัทฯ	 มีอ�านาจ	 หน้าท่ีและความ 
รับผิดชอบอ่ืนใด	 ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง	ข้อบังคับของบริษัทฯ	และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

21.	คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลาย 
คนหรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะ 
กรรมการก็ได ้	 ซึ่ งคณะกรรมการอาจยกเลิก	 เพิกถอน	
เปล่ียนแปลงหรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ	 ได้	 ทั้งน้ี	 การมอบอ�านาจ
ดังกล่าว	จะไม่รวมถึงการมอบอ�านาจหรือการมอบอ�านาจช่วง
ที่ท�าให้กรรมการหรือผู้รับมอบอ�านาจจากกรรมการสามารถ
อนุมัติรายการที่ตนหรือหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 มี
ส่วนได้เสีย	 หรือมีผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด	 ขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 รวมทั้งก�าหนดให้
ต้องขอความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นในการท�ารายการ
ที่เก่ียวโยงกัน	 และการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่
ส�าคัญของบริษัทฯ	 ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุน	 ประกาศของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย	และหรอืหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในเรือ่งดงักล่าว

9.2.2 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
1.	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง

และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน
ของผู้ถือหุ้น	โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและ
ผู้บริหารที่รับผิดชอบจัดท�ารายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส
และประจ�าปี

2.	 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีระบบการควบคุมภายใน	 (Internal	
control)	 และการตรวจสอบภายใน	 (Internal	 Audit)	 ที่
เหมาะสมและมีประสิทธิผล	และพิจารณาความเป็นอิสระของ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน	ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแต่งตั้ง	โยกย้าย	เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน	หรอืหน่วยงานอืน่ใดทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการตรวจสอบ
ภายใน
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3.	 สอบทานให้บริษัทฯ	ปฏบัิติตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	หรอืกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4.	 พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระ 
เพือ่ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ	และเสนอค่าตอบแทน 
ของบุคคลดังกล่าว	 รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย
ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

5.	 พจิารณารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัหรอืรายการท่ีอาจมคีวามขดัแย้ง 
ทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์	และข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	ทัง้นี	้เพือ่
ให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์
สงูสดุต่อบรษิทัฯ	รวมทัง้พจิารณาการเปิดเผยข้อมลูของบรษิทัฯ	
ในกรณีที่มีรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความ 
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความครบถ้วนถูกต้อง

6.	 หากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ	 พบเหตุการณ์ที่น่าสงสัย
เกี่ยวโยงกับกรรมการ	ผู้บริหาร	หรือบุคคลอื่นใดๆ	ซึ่งมีความ
รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทและบริษัทย่อยละเมิด
กฎหมาย	และผูส้อบบัญชไีด้รายงานเหตกุารณ์ดงักล่าวต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบ	 คณะกรรมการตรวจสอบต้องด�าเนินการ
โดยไม่ชกัช้าในการตรวจสอบเพิม่เตมิและรายงานผลการตรวจ
สอบเบือ้งต้นต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย์	และผูส้อบบัญชภีายใน	30	วนันบัจากวนัทีไ่ด้
รับรายงานจากผู้สอบบัญชี

7.	 จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน
รายงานประจ�าปีของ	บริษัทฯ	ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	 และต้องประกอบด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

	 (ก)	 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง	ครบถ้วน	เป็นที่เชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

	 (ข)	 ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน
ของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

	 (ค)	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย	์
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทย่อย

	 (ง)	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี	
	 (จ)	 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์	
	 (ฉ)	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	และการเข้า

ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
	 (ช)	 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจ

สอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร	(Charter)	

	 (ซ)	 รายการอืน่ใดทีเ่ห็นว่าผูถ้อืหุน้และผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ	
ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ	ที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัทฯ

8.	 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ	หากพบหรือ
มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้	 ซึ่งอาจมีผล 
กระทบอย่างมนียัส�าคญัต่อฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน
ของบรษิทัฯ	ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรม
การบริษัทฯ	 เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะ
กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

	 (ก)	 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
	 (ข)	 การทจุรติหรอืมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องทีส่�าคญัใน

ระบบควบคุมภายใน
	 (ค)	 การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย์	ข้อก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย์	หรอืกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

	 	 หากคณะกรรมการบริษัท	 หรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการ
ให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก�าหนด	 กรรมการตรวจ
สอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระท�า 
ข้างต้นต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์

9.	 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นท่ีเป็นอิสระ
จากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอืน่ใดเมือ่เห็นว่าจ�าเป็น	ด้วยค่าใช้จ่าย 
ของบริษัทฯ

10.	ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 มอบหมายตาม
ที่เห็นสมควร

	 ในการปฏิบัติงานตามขอบเขต	 หน้าที่และความรับผิดชอบ	 ให้
คณะกรรมการการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญให้ฝ่ายจัดการ	ผู้บริหาร	หรือ	
พนกังานของบรษิทัฯ	หรอืบรษิทัย่อยทีเ่กีย่วข้องมารายงาน	ให้ความเหน็	
ร่วมประชุม	หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจ�าเป็น

	 คณะกรรมการมีอ�านาจในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงขอบเขตอ�านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จ�าเป็นหรือเป็นสมควร
ทัง้นีค้ณะกรรมการตรวจสอบมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ	3	ปี	เว้น
แต่เป็นกรณทีีอ่อกตามวาระ	ตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ	ซึง่อาจได้รบัเลอืก
เข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

9.2.3 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง

1.	 ก�าหนดนโยบาย	กลยทุธ์	และแนวทางในการบริหารความเสีย่ง
ระดับองค์กร

2.	 ก�าหนดแผนจัดการความเสี่ยงของฝ ่ายจัดการ	 รวมทั้ง
กระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร

3.	 ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามนโยบาย	 กลยุทธ์	 และ
แนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	 ติดตามผล
การปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร	 และ
รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบเป็นประจ�า

4.	 ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของนโยบาย	 กลยุทธ	์
และแนวทางการบริหารความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง	และ
ในทุกๆ	ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง

5.	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ	มอบหมาย

9.2.4 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 (Chief	 Executive	 Officer)	 มีหน้าที่
บริหารและควบคุมบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เบื้องต้นของ 
บริษัทฯ	 โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่และ 
รบัผดิชอบ	ในการด�าเนนิงานของบริษัทฯ	ทัง้ด้วยตนเอง	หรอืมอบหมาย 
ให้ผู้จัดการในระดับถัดไปเป็นผู้ด�าเนินการแทนหน้าที่และความรับผิด
ชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีดังต่อไปนี้	รวมถึงแต่ไม่จ�ากัด

1.	 ควบคมุดแูล	และให้ค�าแนะน�าต่างๆ	ในการด�าเนนิงานและการ
บริหารงานของบริษัทฯ	ในแต่ละวัน

2.	 มีอ�านาจในการด�าเนนิธรุกจิใดๆ	เพือ่ให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์	
นโยบาย	ระเบียบ	ข้อตกลง	ค�าสั่ง	ตลอดจนมติที่ประชุมคณะ
กรรมการบริษัทฯ	และ/หรือ	มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3.	 ชีน้�าแนวทางทีจ่ะช่วยให้บรษิทัฯ	บรรลผุลด้านวสิยัทศัน์	พนัธกจิ	
กลยุทธ์	เป้าหมาย	วัตถุประสงค์	และผลลัพธ์ทางธุรกิจประจ�า
ปีของบริษัทฯ

4.	 มอบอ�านาจช่วง	 หรือ	 มอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารเห็นสมควรท�าหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าที่
บริหารในเรือ่งทีจ่�าเป็นและเหมาะสม	โดยค�านงึถึงผลประโยชน์
ของบริษัทฯ	 เป็นส�าคัญและต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของ
กฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

5.	 สั่งการและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการด�าเนินการตามโครงการ
และวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้ในขอบข่าย	 และทิศทาง 

ของบริษัทฯ	เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6.	 ติดตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานของบรษัิทฯ	ในแต่ละวนั
เพือ่รบัมอืกับความเส่ียงทีอ่าจจะเกิดขึน้ทัง้จากปัจจยัภายนอก
และปัจจัยภายใน

7.	 ดูแลติดต่อสื่อสารกับสาธารณชน	ผู้ถือหุ้น	ลูกค้า	และพนักงาน	
เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ

8.	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานในธุรกรรมด้านต่างๆ	
ทั้งในเรื่องของการซื้อขายสินค้า	 การจัดหาวัตถุดิบ	 การตลาด	
การบรหิารงานบคุคล	การจดัซือ้	และการบรหิารงานทัว่ไป	เพือ่
การท�าธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ	 ทั้งนี้การพิจารณาอนุมติ 
ดงักล่าวต้องอยูภ่ายใต้เงือ่นไข	และข้อจ�ากดัตามประกาศ	เรือ่ง
ระเบียบอ�านาจการอนุมัติของบริษัทฯ

9.	 แต่งตั้งตัวแทนซ้ือ	 และตัวแทนขายในการด�าเนินธุรกรรม
ทางการค้าปกติของบริษัทฯ

10.	รับสมัครและจัดจ้างพนักงาน	 เช่นเดียวกับการโอนย้าย	 
สับเปลี่ยนระหว่างสายงานเดียวกัน	 ระหว่างแผนก	 ระหว่าง
ฝ่าย	 หรือบอกเลิกการจ้างพนักงาน	 และก�าหนดอัตราค่าจ้าง	 
เงินเดือน	 ค่าตอบแทน	 โบนัส	 และสวัสดิการต่างๆ	 ส�าหรับ
พนักงาน

11.	พิจารณาแต่งต้ังที่ปรึกษาภายนอกส�าหรับการด�าเนินงานของ 
บริษัทฯ	ตามที่เห็นสมควร

12.	มีอ�านาจในการออก	แก้ไข	 เพิ่มเติม	ปรับปรุง	ค�าสั่ง	 ระเบียบ	
ประกาศ	และบนัทกึความเข้าใจ	เพือ่ให้แน่ใจว่าการด�าเนนิงาน 
ของบริษัทฯ	 เป็นไปตามนโยบาย	 และเพื่อผลประโยชน์ของ 
บริษัทฯ	รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

13.	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	เป็นครั้งคราว

14.	ด�าเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

15.	มีอ�านาจในการลงนามเอกสารใดๆ	ที่เก่ียวกับการด�าเนินงาน
ที่จ�าเป็นส�าหรับ	หรือที่เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกรรมทางการค้า
ปกติของบริษัทฯ	ตามที่ระบุไว้ในข้อ	1	ถึง	14	ข้างต้น

	 อย่างไรก็ตาม	อ�านาจในการกระท�านิติกรรมใด	ๆ	ที่	(ก)	อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	(ข)	อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หรอืบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งและบคุคลทีม่ส่ีวนได้เสียกับบรษิทัฯ	หรอื
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บริษัทย่อยตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายและประกาศของคณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 หรือของประกาศของคณะ
กรรมการก�ากับตลาดทุน	 หรือของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ไม่ถือว่าอยู่ภายใต้ขอบข่ายอ�านาจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการ
พิจารณานิติกรรมดังกล่าวโดยดุลพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้
บุคคลอื่นกระท�าในนามของตนเองในกรณีดังกล่าวนี้	 นิติกรรมดังกล่าว
นั้นจะต้องน�าเสนอเพื่อให้ได้ความเห็นชอบโดยผ่านคณะกรรมการ 
ตรวจสอบเพื่อน�าเสนอไปยังคณะกรรมการบริษัทฯ	และ/หรือที่ประชุม 
ผูถื้อหุ้น	(แล้วแต่กรณ)ี	ตามทีก่�าหนดไว้ในข้อบังคับของบรษัิทฯ	และตาม
กฎหมายต่อไป	ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามธรุกจิปกติทีม่ี
การก�าหนดขอบเขตที่ชัดเจนไว้แล้ว

9.2.5 ขอบเขตการอนุมัติของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ใน
รายการที่ส�าคัญต่างๆ มีดังนี้

1.	 การอนุมัติหนี้สูญให้แก่ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ	 ไม่เกิน	
10,000,000	บาทต่อปี

2.	 การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร	 (เช่น	 ที่ดิน	 อาคาร	 สิ่งปลูกสร้าง	
หรือเครื่องจักร	เป็นต้น)	ไม่เกิน	80,000,000	บาท

	 ท้ังนี	้บรษัิทฯ	มกีารจดัท�าแผนการด�าเนนิงานประจ�าปีทกุปี	(Master	
Plan)	 ซ่ึงครอบคลุมงบประมาณประจ�าปี	 และแผนการลงทุน	 โดยงบ
ประมาณประจ�าปีจะมกีารระบยุอดขายและค่าใช้จ่ายต่างๆ	ตามสดัส่วน
ของยอดขาย	 ซึ่งแผนการด�าเนินการดังกล่าวจะต้องขออนุมัติจากคณะ
กรรมการบรษิทัฯ	โดยประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารจะเป็นผูพ้จิารณาอนุมติั
ค่าใช้จ่ายต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิธรุกจิ	เช่น	การก�าหนดโครงสร้าง
ราคาขายสินค้าและบริการพร้อมขอบเขตการให้ส่วนลดแก่ลูกค้า	 การ
อนุมัติแผนส่งเสริมการขาย	การอนุมัติการจ่ายค่า	Commission	และ
การอนุมัติการสั่งซื้อวัตถุดิบ	เป็นต้น	ที่เป็นไปตามนโยบายและระเบียบ 
ขั้นตอนที่อนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 ซึ่งเป็นไปตามกรอบของ
แผนการด�าเนนิงานประจ�าปีดงักล่าว	และมกีารรายงานผลการด�าเนนิงาน 
ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ	รบัทราบทกุเดอืน	อกีท้ังในช่วงกลางปีของทกุ
ปี	ทางบริษทัฯ	จะมกีารทบทวนแผนการด�าเนนิการในช่วงครึง่ปีหลงั	ซึง่
หากมีการปรับเปลี่ยนแผนการไปจากแผนการด�าเนินการประจ�าปีที่ได้
รับอนุมัติไปแล้ว	 ก็จะต้องขออนุมัติแผนการด�าเนินการที่แก้ไขดังกล่าว
จากคณะกรรมการบริษัทฯ	ก่อน	

	 นอกจากนี้	 ในทางปฏิบัติ	 การอนุมัติการเข้าท�ารายการที่ส�าคัญท่ี
แม้จะมีมูลค่ารายการอยู่ในขอบเขตอ�านาจการอนุมัติของประธานเจ้า
หน้าที่บริหาร	 เช่น	 การเข้าซื้อที่ดินและอาคาร	 การลงทุนในโครงการ
ต่างๆ	ทีส่�าคญั	เป็นต้น	น้ัน	ทางประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารจะน�าเสนอเรือ่ง 
ดงักล่าวต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ	เพือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ	 
พิจารณาอนมุตัก่ิอนเข้าท�ารายการ	เพือ่ให้การด�าเนนิการดงักล่าวโปร่งใส	
สามารถตรวจสอบได้	และเป็นไปตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ และผู้บริหาร
ระดับสูง
9.3.1 กรรมการอิสระ
	 บรษิทัฯ	คดัเลอืกกรรมการอสิระ	โดยพจิารณาจากคณุสมบตัติามพ
ระราชบญัญตัมิหาชนจ�ากดั	พ.ศ.	2535	กฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ	ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน	รวมถึงประกาศข้อ
บงัคบั	และ/หรอืกฎระเบยีบทีเ่ก่ียวข้อง	โดยบรษิทัฯ	จะจดัให้มกีรรมการ
อสิระอย่างน้อยหนึง่ในสามของจ�านวนกรรมการทัง้หมดของบรษิทัฯ	แต่
ต้องไม่น้อยกว่าสามคน

 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
1.	 ถือหุ ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ทั้งหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	 ผู้ถือ
หุน้รายใหญ่	หรอืผู้มอี�านาจควบคมุของบรษิทัฯ	ทัง้นี	้ให้นบัรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ	ด้วย

2.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน	 ลูกจ้าง	
พนกังาน	ทีป่รกึษาทีไ่ด้เงินเดือนประจ�า	หรอืผู้มอี�านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 บริษัทย่อย
ล�าดับเดียวกัน	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือของผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทฯ	เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน	ทั้งนี้	
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย
เป็นข้าราชการ	หรือที่ปรึกษา	ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

3.	 ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต	 หรือโดยการจด
ทะเบียนตามกฎหมาย	 ในลักษณะที่เป็นบิดา	 มารดา	 คู่สมรส	
พี่น้อง	และบุตร	รวมทั้งคู่สมรสของบุตร	ของกรรมการรายอื่น	
ผู้บริหาร	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือบุคคลที่จะ
ได้รบัการเสนอให้เป็นกรรมการ	ผู้บริหารหรอืผู้มอี�านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย

4.	 ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ	 บริษัท
ใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจ
ควบคุมของบริษัทฯ	 ในลักษณะท่ีอาจเป็นการขัดขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน	 รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้
ถอืหุน้ทีม่นียั	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัทย่อย	บริษัทร่วม	ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	 เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่
ยื่นค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

	 	 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง	 รวมถึงการท�า 
รายการทางการค้าที่กระท�าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ	การ
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	 รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือ
บรกิาร	หรอืการให้หรอืรบัความช่วยเหลือทางการเงนิ	ด้วยการ
รับหรือให้กูย้มื	ค�า้ประกนั	การให้สนิทรพัย์เป็นหลกัประกนัหนี้
สิน	รวมถึงพฤติการณ์อื่นท�านองเดียวกัน	ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ	
หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช�าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง	 ตั้งแต่ร้อย
ละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ	 หรือตั้งแต่
ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป	 แล้วแต่จ�านวนใดจะต�่ากว่า	 ทั้งน้ี	 การ
ค�านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค�านวณมูลค่า
ของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทนุว่าด้วยหลกัเกณฑ์ในการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	โดย
อนุโลม	 แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว	 ให้นับรวมภาระ
หนีท้ีเ่กิดข้ึนในระหว่างหนึง่ปีก่อนวนัทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางธรุกิจ
กับบุคคลเดียวกัน

5.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บริษัท
ย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มีอ�านาจควบคุมขอ
งบริษัทฯ	 และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	 ผู้มีอ�านาจควบคุม	 หรือ
หุ้นส่วนของส�านักงานสอบบัญชี	 ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	
บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มี
อ�านาจควบคุมของบริษัทฯ	สังกัดอยู่	 เว้นแต่จะได้พ้นจากการ
มีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นค�าขอ
อนุญาตต่อส�านักงาน

6.	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด	ๆ	ซึ่งรวมถึงการ
ให้บรกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงิน	ซึง่ได้
รบัค่าบรกิารเกนิกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ	บรษิทัใหญ่	
บรษิทัย่อย	บรษัิทร่วม	ผูถื้อหุ้นรายใหญ่	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุ
ของบริษัทฯ	และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย	ผู้มีอ�านาจควบคุม	หรือ
หุน้ส่วนของผูใ้ห้บรกิารทางวชิาชพีน้ันด้วย	เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่น
ค�าขออนุญาตต่อส�านักงาน

7.	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งข้ึนเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของบริษัทฯ	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น 
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8.	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน
ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 หรือไม่เป็นหุ้น
ส่วนทีม่นียัในห้างหุน้ส่วน	หรอืเป็นกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมบรหิาร
งาน	ลูกจ้าง	พนักงาน	ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจ�า	หรือถือ
หุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจ�านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
ของบริษัทอื่น	 ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ	หรือบริษัทย่อย	

9.	 ไม่มีลักษณะอื่นใดท่ีท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ

	 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ	 ให้ตัดสิน
ใจในการด�าเนินกิจการของบริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัท
ร่วม	บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้มีอ�านาจควบคุม
ของบริษัทฯ	 โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ	 (collective	
decision)	ได้

	 ในกรณีที่บุคคลที่ผู้ขออนุญาตแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ
อิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ
ทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่ก�าหนดตามวรรคข้อ	 4.	 หรือข้อ	 6.	 ให้บริษัทฯ	
จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลัก
ในมาตรา	 89/7	 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ
การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ	และจัดให้มีการเปิด
เผยข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการอิสระด้วย

(ก)	 ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพ	
ที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
ก�าหนด

(ข)	 เหตุผลและความจ�าเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคลดังกล่าว
เป็นกรรมการอิสระ

(ค)	 ความเหน็ของคณะกรรมการของผูข้ออนญุาตในการเสนอให้มี
การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

9.3.2 กรรมการตรวจสอบ
	 บริษัทฯ	 มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ
ตามคุณสมบัติ	ดังนี้

1.	 ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ	5	ของทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ	บริษัทใน
เครอื	บรษิทัร่วม	หรอืบรษิทัทีเ่ก่ียวข้อง	ทัง้นีใ้ห้นบัรวมหุน้ทีถ่อื
โดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2.	 เป็นกรรมการทีไ่ม่มีส่วนร่วมในการบรหิารงานในบรษิทัฯ	บรษิทั
ในเครือ	 บริษัทร่วม	 บริษัทที่เกี่ยวข้อง	 หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ ่
ของบริษัทฯ

3.	 เป็นกรรมการท่ีไม่เป็นลูกจ้าง	 พนักงาน	 หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ
เงินเดือนประจ�าจากบริษัทฯ	บริษัทในเครือ	บริษัทร่วม	บริษัท
ที่เกี่ยวข้อง	หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

4.	 เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง
หรอืทางอ้อมทัง้ในด้านการเงนิและการบรหิารงานของบรษิทัฯ	
บรษัิทในเครอื	บรษัิทร่วม	หรอืผู้ถือหุน้รายใหญ่ของบริษทัฯ	มา
ก่อนในระยะเวลา	1	ปี	ก่อนได้รบัการแต่งต้ังเป็นกรรมการตรวจ
สอบ	เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ
แล้วเหน็ว่าการเคยมผีลประโยชน์หรอืส่วนได้เสยีนัน้จะไม่มผีล 
กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ

รายงานประจ�าปี 2558 43



5.	 เป็นกรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู ้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู ้
บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

6.	 เป็นกรรมการทีไ่ม่ได้รบัการแต่งตัง้ขึน้เป็นตวัแทนเพือ่รกัษาผล
ประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ	ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

7.	 สามารถปฏิบตัหิน้าที	่แสดงความเหน็หรอืรายงานผลการปฏบัิติ
งานตามหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ	
โดยไม่อยู ่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู ้ถือหุ้นราย
ใหญ่ของบริษัทฯ	รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคล 
ดังกล่าว

8.	 มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการของบริษัทฯ

9.3.3 การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้
บริหารระดับสูงสุด
	 บริษัทฯ	 ไม่มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	 แต่
บริษทัฯ	ได้ก�าหนดคณุสมบัตแิละข้ันตอนในการสรรหาและพจิารณาค่า
ตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด	ดังนี้

 คุณสมบัติของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
	 บริษัทฯ	 มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการและ 
ผู้บริหารระดับสูงสุดตามคุณสมบัติ	ดังนี้

1.	 เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ	

2.	 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย	คนไร้ความสามารถ	หรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ

3.	 ไม่เคยรบัโทษจ�าคกุโดยค�าพพิากษาถงึทีส่ดุให้จ�าคกุในความผดิ
เกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท�าโดยทุจริต

4.	 ไม่เคยถกูลงโทษไล่ออกหรอืปลดออกจากราชการ	หรือองค์การ	
หรือหน่วยงานของรัฐ	 ฐานทุจริตต่อหน้าที่	 ไม่อยู่ระหว่างถูก
กล่าวโทษโดยส�านกังาน	ก.ล.ต.	หรอืไม่อยูร่ะหว่างถกูด�าเนนิคดี
อนัเนือ่งจากกรณีทีส่�านกังาน	ก.ล.ต.	กล่าวโทษหรือเคยต้องค�า
พิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	 ไม่ว่าศาลจะมีค�าพิพากษาให้รอการ
ลงโทษหรือไม่	และพ้นโทษจ�าคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมา
แล้วไม่ถงึ	3	ปี	ทัง้นี	้เฉพาะในความผดิตามกฎหมายว่าด้วยหลกั
ทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์	หรอืกฎหมายว่าด้วยสญัญาซือ้ขาย
ล่วงหน้า	ดังต่อไปนี้

	 (1)	 การกระท�าอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์
หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

	 (2)	 การกระท�าโดยทุจริต	 หรือการท�าให้เสียหายต่อทรัพย์สิน	
ต่อเจ้าหนี้	หรือต่อประชาชน

	 (3)	 ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง	หรือซื่อสัตย์สุจริต
	 (4)	 จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระส�าคัญ	 หรือปกปิด

ข้อความจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่ควรบอกให้แจ้ง
	 (5)	 ประกอบธรุกจิหลกัทรพัย์หรือธรุกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

โดยไม่ได้รับอนุญาตและเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน

5.	 ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่ก�ากับดูแลสถาบัน
การเงิน	 ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ	 หรือไม่อยู่ระหว่าง
ถูกด�าเนินคดีอันเนื่องจากกรณีท่ีหน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ	
หรือไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าว	 ห้ามเป็นกรรมการ
หรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน	 หรือไม่เคยต้องค�าพิพากษา
ถึงท่ีสุดให้จ�าคุก	 ไม่ว่าศาลจะมีค�าพิพากษาให้รอการลงโทษ
หรือไม่	 และพ้นโทษจ�าคุกหรือพ้นจากการรอลงโทษมาแล้ว
ไม่ถึง	3	ปี	ทั้งนี้	 เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานที่มี
ลักษณะหลอกลวง	 ฉ้อโกง	 หรือทุจริตเก่ียวกับทรัพย์สิน	 และ
ท�าให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินที่บุคคลนั้น
เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร	หรือต่อลูกค้า	

6.	 ไม ่เคยต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก	 ไม ่ว ่าศาลจะมี 
ค�าพพิากษาให้รอการลงโทษหรอืไม่	และพ้นโทษจ�าคกุหรอืพ้น
จากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง	3	ปี	ทัง้นี	้ในความผิดอาญาแผ่น
ดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง	ฉ้อโกง	หรือ
ทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน	

7.	 ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีค�าส่ังให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตาม
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	หรือ
กฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน	และยังไม่พ้น	3	ปีนับแต่วันที่
ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

8.	 ไม่มีพฤติกรรมกระท�าการ	 หรือละเว้นกระท�าการโดยไม่สุจริต	
หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรงในการท�าธรุกรรมของบรษิทั
หรือบริษัทย่อย	 และเป็นเหตุให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นได้รับความ
เสียหาย	 หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดย
มิชอบ

9.	 ไม่มพีฤตกิรรมในการเปิดเผย	หรอืเผยแพร่ข้อมลู	หรอืข้อความ
เกีย่วกบับรษัิทหรอืบรษิทัย่อยอนัเป็นเทจ็ทีอ่าจท�าให้ส�าคญัผิด	
หรือโดยปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระส�าคัญซึ่ง
อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุน	หรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง	ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ	การมีส่วนรับผิดชอบ	หรือมี
ส่วนร่วมในการจดัท�า	เปิดเผย	หรอืเผยแพร่ข้อมลูหรือข้อความ
นั้น	หรือโดยการกระท�าหรือละเว้นการกระท�าอื่นใด	ทั้งนี้	เว้น
แต่พิสูจน์ได้ว่าโดยต�าแหน่ง	 ฐานะ	หรือหน้าที่ของตน	 ไม่อาจ
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

ล่วงรูถ้งึความเป็นเทจ็ของข้อมลูหรอืข้อความดงักล่าว	หรอืการ
ขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น

	 ท้ังน้ี	 การท�าธุรกรรมดังต่อไปนี้ของบริษัทหรือบริษัทย่อย	 ไม่
ว่าจะเป็นการสั่งการ	 การอนุมัติ	 การสนับสนุน	 การได้รับ
ประโยชน์	 หรือการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส�าคัญในลักษณะอื่น
ใด	เข้าลกัษณะการมพีฤตกิรรมไม่สจุรติ	เว้นแต่จะพสิจูน์ได้เป็น
ประการอื่น

	 (1)	 ธุรกรรมที่มิได ้กระท�าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน 
ผู้ประกอบธุรกิจจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์
เดียวกัน	 และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทหรือบริษัท
ย่อยเป็นส�าคัญ	 หรือมีลักษณะไปในทางเอื้อประโยชน์แก่ตน
หรือบุคคลอื่น

	 (2)	 ธรุกรรมทีไ่ม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดตามกฎหมาย
ว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์เกีย่วกบัการท�ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือการท�ารายการที่มีนัยส�าคัญที่เข้าข่าย
เป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

10.	ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอา
เปรียบผูล้งทนุในการซือ้ขายหลกัทรพัย์หรอืสญัญาซือ้ขายล่วง
หน้า	หรอืมหีรอืเคยมส่ีวนร่วมหรอืสนบัสนนุการกระท�าดังกล่าว

 ขั้นตอนการสรรหากรรมการ
	 บริษัทฯ	 มีขั้นตอนการคัดเลือกโดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็น
ผู้พิจารณาถึงคุณสมบัติความเหมาะสมด้านความรู้	ความสามารถ	และ
ประสบการณ์การในการท�างาน	 และน�าเสนอรายชื่อกรรมการเพื่อให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป	 ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการของ 
บริษทัฯ	จะด�าเนนิการตามข้อบังคับของบรษัิทฯ	ซึง่สามารถสรปุได้ดงันี้

1.	 คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย	 5	
คน	 ทั้งนี้	 กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ
ทั้งหมดนั้นต้องมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร	 และกรรมการของ
บริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
ที่กฎหมายก�าหนด

2.	 การเลือกตั้งกรรมการโดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นนั้น	 ให้ใช้คะแนน
เสยีงข้างมากและให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารดังต่อไปนี้

	 (ก)	 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
	 (ข)	 ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นราย

บุคคลไป
	 (ค)	 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามล�าดับลงมา

เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะม	ี
ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถดัลงมามคีะแนน

เสยีงเท่ากนัเกนิจ�านวนทีจ่ะม	ีให้ผูเ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีง
ชี้ขาด

3.	 ในการประชุมสามัญประจ�าปีทุกครั้ง	 ให้กรรมการจ�านวนหนึ่ง
ในสาม	 ออกจากต�าแหน่ง	 ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	 ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้ที่สุดกับส่วน
หนึ่งในสาม

ขั้นตอนการสรรหาผู้บริหารสูงสุด
	 บริษัทฯ	มีขั้นตอนการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุด	ดังนี้

	 ในการสรรหาผู้บริหารสูงสุด	 (ต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	
นั้นกรรมการบริษัทฯ	 จะเป็นผู้กล่ันกรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วน	 เหมาะสม	มีความรู้ความสามารถ	ทักษะ	และประสบการณ์
ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 และเข้าใจในธุรกิจของ	
บริษัทฯ	 เป็นอย่างดี	 และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์	 
เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ	 ก�าหนดไว้ได้	 โดยคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	จะเป็นผู้อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารสูงสุดดังกล่าว	

การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารสูงสุด
	 การก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ	 กรรมการชุดย่อย	
และผู้บริหารสูงสุด	 ให้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนตามแนวทางดัง 
ต่อไปนี้

1.	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็นผู ้พิจารณาในการก�าหนดค่า
ตอบแทนของกรรมการบรษัิทฯ	กรรมการชดุย่อย	และผูบ้รหิาร
สูงสุด	 (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	 โดยพิจารณาให้เหมาะสม
กับภาระหน้าที่	ความรับผิดชอบ	ผลงาน	ประเภท/ขนาดธุรกิจ
ของบริษัท	และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากบุคลากรแต่ละ
ท่าน	โดยทีค่่าตอบแทนดงักล่าวต้องอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมและ
เพยีงพอทีจ่ะจงูใจและรกัษาบคุลากรทีม่คีณุภาพไว้	โดยเปรียบ
เทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน	 อีกทั้งยังต้องพิจารณา
ประเภทค่าตอบแทน	 วิธีการจ่ายค่าตอบแทน	 และจ�านวนค่า
ตอบแทนที่เหมาะสม

2.	 หากมีการเสนอปรับอัตราค่าตอบแทนของผู ้บริหารสูงสุด	
(ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร)	 ให้คณะกรรมการบริษัทฯ	 เป็น 
ผู้พิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว

3.	 การพจิารณาค่าตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ	และกรรมการ
ชดุย่อย	ให้น�าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัเิป็นประจ�า
ทุกปี
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9.4 การก�ากับดูแลการด�าเนินงาน ของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม
	 ในเรื่องของการควบคุมดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	 บริษัทฯ	
จะส่งกรรมการหรือพนักงานระดับสูงเข้าไปก�ากับดูแลบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วม	 เพ่ือก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญและควบคุมการด�าเนินธุรกิจ	
การด�าเนนิงานให้เป็นไปในทศิทางทีเ่หมาะสม	และสร้างประโยชน์สงูสดุ
แก่กลุ่มบริษัทฯ	โดยรวม	และบริษัทฯ	ควรมีสิทธิคัดค้าน	(Veto	Right)	
ในเรื่องที่ส�าคัญๆ	ที่จะด�าเนินการโดยบริษัทย่อยนั้นๆ	โดยการลงทุนใน
บริษัทดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของ 
บริษัทฯ	ก่อนและในกรณีที่เป็นการเข้าท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันจะต้อง
ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย	นอกจาก
นีต้้องดแูลให้บริษทัย่อยมข้ีอบังคับในการท�ารายการเกีย่วโยง	การได้มา
หรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์หรือการท�ารายการส�าคัญอื่นใดของบริษัท
ดงักล่าว	ให้ครบถ้วนถกูต้อง	และใช้หลกัเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมลูและ
หากการด�าเนินการมีผลกระทบต่อบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ	จะต้องขอ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ	 ก่อนรวมถึงต้องก�ากับ
ให้มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ	
สามารถตรวจสอบ	และรวบรวมมาจดัท�างบการเงนิได้ทนัก�าหนดอกีด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
	 เพื่อความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูล	 และเพื่อป้องกันการใช้
ข้อมลูภายในเพือ่ประโยชน์ของกรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังานและลูกจ้าง	
ซึ่งในนโยบายนี้จะรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของ
กรรมการ	ผูบ้ริหาร	พนักงานและลกูจ้างด้วย	และเพ่ือเป็นการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดี	(Good	Governance)	คณะกรรมการบริษัทฯ	ได้พิจารณา
และอนุมัติการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
ของบริษัทฯ	รายละเอียดดังนี้

1.	 กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังานและลกูจ้างของบรษิทัฯ	ต้องรกัษา
ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ	

2.	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ	 ต้องไม่
น�าความลบัและ/หรอืข้อมลูภายในของบรษัิทฯ	ไปเปิดเผยหรอื
แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพือ่ประโยชน์แก่บุคคลอืน่
ใดไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน
หรือไม่ก็ตาม

3.	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ	 ต้องไม่
ท�าการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 โดยใช้
ความลับ	 และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ	 และ/หรือเข้าท�า
นิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ	 และ/หรือข้อมูลภายในของ 
รษิทัฯ	อนัอาจก่อให้เกดิความเสยีหายต่อบรษิทัฯ	ไม่ว่าโดยตรง
หรอืทางอ้อม	ผู้ใดทีฝ่่าฝืนระเบยีบข้อบังคบัดังกล่าวจะถอืว่าได้
กระท�าผิดอย่างร้ายแรง

4.	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการ
ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ	 (Insider	 Trading)	 โดยห้ามมิให้
กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้น
ไป	และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน	ท�าการซื้อขายหลัก
ทรัพย์ของบริษัทฯ	ภายใน	1	เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน
รายไตรมาส	และงบการเงินประจ�าปี	และเป็นเวลา	48	ชั่วโมง
ภายหลังข้อมูลสารสนเทศส�าคัญถูกเปิดเผย

5.	 กรรมการ	 ผู้บริหารและพนักงานระดับตั้งแต่ผู้อ�านวยการฝ่าย
ขึน้ไปต้องรายงานการซือ้หรอืขายหลกัทรพัย์ของบริษทัฯ	ตลอด
จนการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ดงักล่าวให้บรษิทัฯทราบ
ทกุครัง้และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัย์ต่อคณะ
กรรมการก�ากับหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์	ตามมาตรา	59	
แห่ง	พ.ร.บ.หลักทรัพย์

	 ทัง้นีบ้รษิทัฯ	ได้ก�าหนดโทษทางวนิยัส�าหรบัผูแ้สวงหาผลประโยชน์
จากการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ	ไปใช้	หรือน�าไปเปิดเผยจนอาจท�า
ให้บริษัทฯ	 ได้รับความเสียหาย	 โดยพิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี	
ได้แก่	 การตักเตือนด้วยวาจา	 การตักเตือนเป็นหนังสือ	 การภาคทัณฑ์
ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก	 ปลด
ออก	 หรือให้ออกแล้วแต่กรณีเป็นต้น	 และจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้
บริหาร	 เพื่อรับทราบภาระหน้าที่	 ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลัก
ทรพัย์ของตน	ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลนุติิภาวะซ่ึงถอืหลกัทรพัย์
ของบริษัทฯ	รวมทั้งบทก�าหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์	พ.ศ.	2535	รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม	(พ.ร.บ.หลัก
ทรัพย์)

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าสอบบัญชีให้กับบริษัท	 ส�านักงาน	 อีวาย	
จ�ากัด	 ซึ่งเป็นส�านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีประจ�าปี	 2558	 สังกัด	
ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมามีจ�านวนเงินรวม	 2.62	 ล้านบาท	 ทั้งนี้	 บริษัท
ที่เป็นส�านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์	 หรือส่วน
ได้เสียใดๆ	 กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว
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หน่วย	:	ล้านบาท

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี TKN TKNRF NCP WMI รวม

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1.59 0.46 0.35 0.10 2.50

ค่าบริการอื่น* 0.08 0.03 0.01 0.00 0.12

รวมทั้งสิ้น 1.67 0.49 0.36 0.10 2.62

หมายเหตุ	*		ค่าบริการอื่น	หมายถึง	ค่าเดินทางและค่าจัดท�าเอกสาร	

9.7 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีใน
เรื่องอื่นๆ
 การจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง
	 บรษิทัฯ	มกีารจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง	เพือ่สร้างความต่อเนือ่งใน
การบริหารงาน	ส�าหรบักลุม่ผูบ้รกิารในระดบัประธานเจ้าหน้าทีฝ่่าย	โดย
จะด�าเนินการมุ่งเน้นไปที่พนักงานระดับบริหาร	 เพื่อให้ฝ่ายทรัพยากร
บุคคลสามารถเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นระบบ	มีขีดความสามารถและสมรรถนะ	(Competency)	ที่เหมาะ
สม	รวมทัง้สัง่สมประสบการณ์ทีจ่�าเป็นส�าหรบัการด�ารงต�าแหน่งทีส่�าคญั
ในบริษัทฯ
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10.1 นโยบายภาพรวม
	 บริษัทฯ	 มีนโยบายด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม	
(Corporate	Social	Responsibility;	CSR)	ด้วยความตระหนักและให้
ความส�าคญัในการสนบัสนนุการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่สงัคมและชมุชนโดย
รอบ	รวมทัง้ใส่ใจดแูลสิง่แวดล้อมอย่างต่อเนือ่งมเีจตนารมณ์ทีจ่ะท�างาน
ร่วมกับผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง	 โดยมุ่งสร้างและสืบสานความสัมพันธ์อันดี
ที่เกิดจากการยอมรับและไว้วางใจซึ่งกันและกัน	 ค�านึงถึงผลกระทบที่
อาจจะมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	เช่น	ผู้ถือหุ้น	พนักงาน	ชุมชนที่บริษัทฯ	
ประกอบกิจการอยู่	ลูกค้า	คู่ค้า	และหน่วยงานภาครัฐตลอดจนถึงสังคม
และประเทศชาติ	 พร้อมทั้งสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้
พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

	 นโยบายนี้	มีหลักการก�าหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน	ดังนี้

1.	 การก�ากับดูแลองค์กร	บริษัทฯ	มุ่งมั่นที่จะเป็นต้นแบบที่ดี	ด้วย
การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ต่อการด�าเนินธุรกิจ	 เพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการเติบโตอย่าง
ยั่งยืนขององค์กร	รวมถึงการบริหารจัดการตามหลักการก�ากับ
ดูแลกิจการท่ีดีอันเป็นสากลและเป็นประโยชน์ต่อสังคมไทย	
ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและด�ารงรักษาความเป็นเลิศใน
คุณธรรม	อันเป็นคุณค่าพื้นฐานขององค์กรชั้นน�า

2.	 สิทธิมนุษยชน	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับสิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐานเพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่
เลอืกปฏบิตั	ิส่งเสรมิความเสมอภาค	ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้	 
ไม่ใช้แรงงานเด็ก	และต่อต้านการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ

3.	 การปฏิบัติด้านแรงงาน	บริษัทฯ	มีการก�ากับดูแลให้ค่าจ้างอยู่
ในระดับที่เหมาะสม	 กับอุตสาหกรรมของไทย	 การปรับปรุง	
เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง	 และการจัดระเบียบองค์กรนั้นจะ
ด�าเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย
ไทย	 รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย	 และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
กับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด	 สร้าง
สภาพแวดล้อมการท�างานที่มีความปลอดภัยส�าหรับพนักงาน	 
ผู้รับเหมา	 และผู้มาเยี่ยมชมบริษัทฯ	 โดยพยายามให้ทุกคน
ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและอันตรายใดๆ	ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

4.	 สิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ	มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจน	และ
ถอืเป็นแนวปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั	เช่น	มมีาตรการลดผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆขององค์กร	 ทั้งนี้เพื่อรักษาและ

ด�ารงไว้ซึ่งระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัทฯ	
ประกอบกิจการอยู่	 รวมท้ังสร้างวัฒนธรรมองค์กร	 ด้วยการ
สร้างจิตส�านึกของพนักงานและผู ้ที่ปฏิบัติงานในบริษัทฯ	 
สู่วัฒนธรรมสีเขียวและเครือข่ายสีเขียวอย่างยั่งยืน

5.	 การด�าเนินงานอย่างเป็นธรรม	 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นในการ
ด�าเนนิธรุกจิอย่างเป็นธรรม	และมจีรยิธรรม	ใส่ใจในการปฏบิติั
ตามกฎหมาย	เคารพกฎระเบียบของสังคม	และเป็นองค์กรที่มี
ความเป็นกลางทางการเมือง

6.	 ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหา	 มุ่งเน้นการบริการที่ดีเพื่อ
ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า	 มีความจริงใจต่อการจัดการ
ข้อร้องเรียนของลูกค้า	 รวมทั้งพยายามที่จะแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ	 ที่อาจจะเกิดข้ึนจากการผลิต	 และ/หรือการบริการ	 ใน
ขณะเดียวกัน	 บริษัทฯ	 มีความคาดหวังที่จะได้รับสินค้าและ
การบริการในลักษณะเดียวกันนี้จากองค์กร	ผู้จัดหาสินค้า	โดย
มุ่งเน้นที่จะคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและผู้จัดหา

7.	 การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน	 บริษัทฯ	 จะพิจารณา
ความต้องการของชุมชน	 ส่งเสริมบุคลากรเพื่อเป็นหุ้นส่วน
กับผู้มีส่วนเก่ียวข้องในท้องถิ่นรอบสถานประกอบการในด้าน
การพัฒนาการศึกษา	 วัฒนธรรม	 สังคม	 และมีส่วนในการ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น	 พร้อมทั้งส่งเสริมและ
สนบัสนนุให้พนกังานมส่ีวนร่วมท�างานอาสาสมคัร	และกจิกรรม
สาธารณประโยชน์ร่วมกับชุมชน

10.2 การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน
 กระบวนการจัดท�ารายงาน
	 เพื่อเป็นการก�ากับดูแลให้บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยปฏิบัติตาม
นโยบายความรบัผิดชอบทางสังคม	(Corporate	Social	Responsibility	
Policy	 :	 CSR)	 และนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	 (Anti-
Corruption	Policy)	บรษิทัฯ	จงึก�าหนดให้ฝ่ายทรพัยากรบคุคล	มหีน้าที่
รบัผดิชอบในการจดักจิกรรมด้าน	CSR	โดยน�าเสนอแผนงานให้ทีป่ระชมุ
คณะกรรมการบรหิารอนมุตัเิป็นประจ�าทกุปี	รวมถงึรายงานสรปุผลการ
ด�าเนนิงานกิจกรรม	CSR	ทีก่ระท�าในปีทีผ่่านมาให้คณะกรรมการบรษิทัฯ	
รบัทราบด้วย	ซึง่ในปี	2558	ทีผ่่านมา	บรษิทัฯ	ได้มกีารปลกูจิตส�านกึด้าน
การรกัษาระบบนเิวศและสิง่แวดล้อมให้พนกังาน	นอกจากนีใ้นเทศกาล
ส�าคัญทางพุทธศาสนาได้มีการจัดกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	
รวมถึงบริจาคส่ิงของให้กับวัดที่อยู่โดยรอบบริษัทฯ	 รวมถึงการแจกทุน
การศึกษาให้กับโรงเรียนในละแวกโรงงานที่จังหวัดปทุมธานี	 ซึ่งการ

ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม10
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รายงานกิจกรรมเหล่านี้ให้กับพนักงาน	 บริษัทฯ	 ได้ท�าผ่านเมล์ภายใน
บริษัทและกระดานข่าวสาร	 รวมถึงการรายงานผู้บริหารในการประชุม
ประจ�าเดือนของคณะกรรมการบริหาร

	 ส�าหรบัการก�ากับดแูลนโยบายต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่	บรษัิทฯ	
ก�าหนดให้พนักงานที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในทุกรูปแบบ	
น�าเสนอข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานตรวจสอบภายในจัดท�ารายงานเพื่อ
พิจารณาและน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือด�าเนนิการต่อไป

 การด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทเปิดเผยไว้
	 การด�าเนินงานเป็นไปตามนโยบายด�าเนินธุรกิจให้รับผิดชอบต่อ
สังคม	 ซ่ึงหลายกระบวนการได้ถูกก�าหนดอยู่ในระเบียบการปฏิบัติ
การตามระบบมาตรฐาน	 ISO	 และการก�าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน	 (Key	
Performance	 Indicator	 :KPI)	 ระดับฝ่ายและระดับบุคคล	 และใน
กระบวนการต่างๆ	 มีการก�าหนดแนวปฏิบัติและสื่อสารกับพนักงาน	
รวมถึงการเข้ามาตรวจทานกระบวนการปฏิบัติงานของสถาบันที่ได้รับ
การรับรอง	certified	 ISO	ท�าให้มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ด�าเนินงานให้เป็น
ไปตามนโยบายที่เปิดเผยไว้	ตัวอย่างการด�าเนินงาน	เช่น	

	 ทางฝ่ายบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ด�าเนินกิจกรรมด้านนี้	 ได้มีการ
ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน	 เช่น	 การ
ก�าหนดข้อปฏิบัติหรือประกาศต่างๆ	 ในโรงงานได้มีการท�าทั้งภาษา
ไทย,	 ภาษาอังกฤษ,	 และภาษาเมียนมาร์	 รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ	
ก็ได้เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนทุกเชื้อชาติเข้าร่วม	 เช่นการจัดท�าบุญ
ตกับาตรในวนัส�าคญัทางศาสนา,	การจดังานสงัสรรค์ปีใหม่	เป็นต้น	เพือ่
เป็นการส่งเสริมความเสมอภาคของพนักงานทุกชนชั้น	 การปรับปรุง
ทัศนียภาพรอบโรงงานและชุมชนที่อยู่โดยรอบโดยการปลูกต้นไม้ตาม
ล�ารางสาธารณะด้านหน้าโรงงาน,	 การจัดฝึกอบรมพนักงานทุกระดับ
เพื่อทบทวนและส่งเสริมความรู้ในงาน

	 ฝ่ายจัดซื้อก�าหนดในระเบียบการเรื่องการจัดหา	 Supplier	 ต้อง
มีมากกว่า	 1	 รายส�าหรับรายการวัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์เดียวกัน	 การ
จัดพิมพ์ช่องทางการติดต่อร้องเรียนลงในบรรจุภัณฑ์ทุกซอง	การติดต่อ
สื่อสารตรงกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิคส์
เป็นต้น

10.3 การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิด
ชอบต่อสังคม
	 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	และบริษัทย่อยไม่มีการถูกตรวจสอบ
หรืออยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือถูกกล่าวหาว่ามีผลกระทบด้านลบ
ต่อสังคม	 สิ่งแวดล้อม	 อันเป็นกรณีที่อาจกระทบต่อการประกอบธุรกิจ	 
ชื่อเสียง	 หรือความน่าเชื่อถือ	 ของบริษัทฯ	 หรือบริษัทย่อย	 อย่างมีนัย
ส�าคัญ

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่ง
แวดล้อม
	 เถ้าแก่น้อย	 มุ่งสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ทุกชุมชนที่เข้าไปด�าเนินกิจการ	 ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 และใช้
ทรพัยากรอย่างคุม้ค่า	ด้วยการปลกูฝ่ังจติส�านกึรกัษ์สิง่แวดล้อมให้กบัทกุ
ระดับ	พฒันากระบวนการด�าเนนิงานทกุข้ันตอน	และเลือกใช้เทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 นอกจากนี้	 ยังมุ่งด�าเนินกิจกรรมเพ่ือสร้าง
เครอืข่ายการพฒันาและให้ความรูอ้ย่างยัง่ยนื	เพือ่ให้สามารถตอบโจทย์ 
ความต้องการของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง

	 ปัญหาสภาวะโลกร้อนถือเป็นปัญหาส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
สิ่งมีชีวิตทั่วโลก	มนุษย์	สัตว์	หรือแม้แต่สิ่งแวดล้อมต่างถูกคุกคามจาก
การเปล่ียนแปลงนี้	 และยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มข้ึน	 การผันผวนทาง
สภาพภูมิอากาศ	ฤดูกาล	การสูญเสียสมดุลทางนิเวศวิทยา	ปัญหาความ
เส่ียงการสูญพันธุ์ของส่ิงมีชีวิต	 จากความกังวลเหล่านี้	 เถ้าแก่น้อย	 จึง
หันมาให้ความสนใจปัญหาที่เกิดขึ้น	 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพ่ือลด 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จึงเป็นหน่ึงทางเลือกที่น่าจับตามองที่สุดใน
ขณะนี้	 เพราะนอกจากจะเป็นวิธีท่ีช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยัง
สามารถน�ามาผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ	(Algae	Biofuel)	และ
สารเคมีมูลค่าสูงได้

10.5 การป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
คอร์รัปชั่น
นโยบาย
	 นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น	 ได้รับอนุมัติตามมติคณะกรรมการ 
บรษิทัฯ	ครัง้ที	่3/2558	เมือ่วนัที	่12	มนีาคม	2558	โดยมรีายละเอียด	ดังนี้

	 บริษัทฯ	มุ่งมั่นในการด�าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม	 ยึดมั่นในความ
รบัผดิชอบต่อสงัคมและผูม้ส่ีวนได้เสยีทกุกลุม่ตามหลกับรรษทัภบิาลทีด่	ี 
ดังนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ	 มีนโยบายก�าหนดความรับผิดชอบ	 แนว
ปฏิบัติ	 และข้อก�าหนดในการด�าเนินการที่เหมาะสม	 เพื่อป้องกัน
คอร์รัปชั่นในทุกกิจกรรมของ	 บริษัทฯ	 และด�าเนินการทางธุรกิจที่
เป็นธรรม	 โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 บริษัทฯ	 จึงได้จัดท�านโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชั่นเป็นลายลักษณ์อักษรข้ึน	 เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ขององค์กร	อย่างโปร่งใส	ยั่งยืน	และเป็นส่วนหนึ่งของการด�าเนินธุรกิจ

	 บรษิทัฯ	ได้ก�าหนดแนวทางการปฏบิตัติามนโยบายต่อต้านการทจุริต 
คอร์รัปชั่น	ดังต่อไปนี้

1.	 กรรมการบริษัทฯ	ผู้บริหาร	พนักงานทุกระดับ	ต้องปฏิบัติตาม
นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น	 โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่อง
คอร์รัปชั่น	ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

2.	 มาตรการต่อต้านการทจุรติคอร์รปัชัน่ถอืเป็นส่วนหนึง่ของการ
ด�าเนนิธรุกจิและเป็นหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
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ของบริษัทฯ	ผู้บริหาร	ผู้บังคับบัญชา	พนักงานทุกคน	ทุกระดับ
ที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อ
ให้การด�าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันบรรลุ
ตามนโยบายที่เหมาะสม	ตลอดจนทบทวนแนวทางการปฏิบัติ	
และข้อก�าหนดในการด�าเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของธุรกิจ	ระเบียบข้อบังคับ	และข้อก�าหนดของ
กฎหมาย

3.	 บริษัทฯ	 พัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	 ให้
สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้าน 
ศีลธรรม	 โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องหรือกลุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นและน�ามา
จัดท�าเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง

4.	 บรษิทัฯ	ไม่กระท�าหรอืสนบัสนนุการให้สนิบนในทกุรปูแบบ	ทกุ
กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแล	 รวมถึงการควบคุม	 การบริจาค
เพื่อการกุศล	การบริจาคให้แก่พรรคการเมือง	การให้ของขวัญ
ทางธุรกิจและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	มีความโปร่งใสและไม่มี
เจตนาเพือ่โน้มน้าวให้เจ้าหน้าทีภ่าครฐัหรอืเอกชนด�าเนนิการที่
ไม่เหมาะสม

5.	 บริษัทฯ	 จัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและตรวจสอบ
อย่างสม�่าเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่
เหมาะสม

6.	 บรษิทัฯ	จดัให้มคีวามรูด้้านการต่อต้านการทจุรติและคอร์รปัชัน่
แก่คณะกรรมการบริษัทฯ	ผู้บริหาร	และพนักงาน	เพื่อส่งเสริม
ความซือ่สตัย์สุจรติ	และรบัผดิชอบในการปฏบัิตหิน้าทีค่วามรบั
ผิดชอบ	รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัทฯ

7.	 พนกังานไม่ละเลยหรอืเพกิเฉยเมือ่พบเหน็การกระท�าทีเ่ข้าข่าย
คอร์รปัชัน่ทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ	ต้องแจ้งให้ผูบ้งัคบับญัชาหรอื
บคุคลทีร่บัผดิชอบทราบ	และให้ความร่วมมอืในการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงต่างๆ	หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษากับผู้
บังคับบัญชา	 หรือบุคคลที่ก�าหนดให้ท�าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยว
กับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ	 การนิ่งเฉยหรือไม่
ให้ความร่วมมือในการสอบสวนเป็นความผิด

8.	 บรษิทัฯ	จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนกังานหรอืบคุคล
ภายนอกที่แจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

9.	 กรรมการ	 ผู้บริหาร	 พนักงานผู้ที่กระท�าคอร์รัปชั่น	 เป็นการ
กระท�าผิดจรรยาบรรณ	 ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัย
สูงสุดตามระเบียบที่บริษัทฯ	 ก�าหนด	 และอาจได้รับโทษตาม
กฎหมาย	หากการกระท�านั้นผิดกฎหมาย

10.	บริษัทฯ	จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ	หรือยินยอมให้หน่วย
งานภายนอก	สอบทานระบบรายงานทางการบรหิาร	และระบบ
บรหิารความเสีย่ง	เพือ่ให้มัน่ใจว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล	มี
ความเหมาะสมกับธุรกิจ	และมีประสิทธิผล

การด�าเนินการ
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อยมีการด�าเนินการของบริษัทเพื่อให้เป็นไป
ตามนโยบายในการป้องกันการมีส่วนเก่ียวข้องกับการคอร์รัปชั่นท่ีได้
ด�าเนินการแล้ว	ดังต่อไปนี้

1.	 การประเมินความเสี่ยงของธุรกิจ	 เพื่อระบุการด�าเนินงานของ
บริษัทหรือบริษัทย่อยที่มีความเสี่ยงว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การคอร์รัปชั่น

	 	 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงได้จัดให้มีการประเมิน
ความเส่ียงของธุรกิจ	โดยได้รวมความเส่ียงในการทกุจริตเข้าไป
อยูใ่นความเสีย่งด้านการเงนิ	และมมีาตรการควบคมุโดยใช้ดชันี
ชี้วัดความเสี่ยงหลัก	(Key	Risk	Indicator	:	KRI)

2.	 การก�าหนดแนวปฏิบัติเพื่อควบคุม	ป้องกัน	และติดตามความ
เสี่ยงจากการคอร์รัปชั่น

	 	 บริษัทฯ	 มีนโยบายแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดส�าหรับใช้
ควบคุม	 ป้องกัน	 และติดตามความเส่ียงจากการคอร์รัปช่ันไว้
อย่างชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริง

3.	 การส่ือสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชั่น

	 	 บริษัทฯ	มีนโยบายไปรวมกับคู่มือการปฐมนิเทศพนักงาน	
เพือ่สือ่สารนโยบายและแนวปฏบิตัใินการต่อต้านคอร์รปัชัน่ให้
พนกังานทราบ	รวมถงึได้มีการประกาศนโยบายให้พนกังานรับ
ทราบทางอีเมล์และบอร์ดประชาสัมพันธ์

4.	 แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการ
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น

	 	 บริษัทฯ	 ให้ผู้ตรวจสอบภายในวางแผนการตรวจสอบ
ภายในในเรื่องดังกล่าวและน�ามาเสนอกับต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ	 เพื่อติดตามประเมินผล
การปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นดังกล่าว

5.	 การให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีที่ส�านักงาน
ให้ความเห็นชอบ	 สอบทานความครบถ้วนเพียงพอของ
กระบวนการทั้งหมด

	 ความครบถ้วนเพียงพอของกระบวนการทั้งหมดเป็นไปตาม
กระบวนการของผู้สอบบัญชีที่จะต้องมีการออกรายงานผลการตรวจ
สอบให้กับผู้บริหาร	 (Management	 Letter	 :	ML)	 หลังจากที่มีการ
ตรวจสอบหรอืสอบทานและออกงบการเงนิประจ�าไตรมาสและประจ�าปี	 
เพ่ือน�าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ	
ต่อไป
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

การควบคุมและการตรวจสอบภายใน  
และการบริหารจัดการความเสี่ยง11  

11.1 การควบคุมภายใน
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	ให้ความส�าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน	
จงึได้จดัให้มรีะบบการควบคมุภายในทีค่รอบคลมุทัง้ในด้านการเงนิ	การ
บริหาร	 การด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 เป็นไปตาม
กฎหมาย	ข้อบงัคบั	ระเบียบท่ีเกีย่วข้อง	และมุง่เน้นให้มกีารพฒันาอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของ	COSO	(The	Committee	
of	Sponsoring	Organization	of	Treadway	Commission)	
มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น	 เพื่อให้การด�าเนินงานด้านต่างๆ	 ของบริษัทฯ	 มี
ประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลมากที่สุด 

	 อีกทั้ง	 บริษัทฯ	 ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
ซ่ึงแต่งต้ังโดยคณะกรรมการบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	 นางสาวอรพัทธ์	 
พีระเดชาพันธ์,	 นายจิระพงษ์	 สันติภิรมย์กุล,	 นายบุญชัย	 โควพานิช,	
และ	 นางสาวพรธีรา	 รงคะศิริพันธ์	 ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการบริหาร
ความเสี่ยงขององค์กรอย่างเป็นระบบ	 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 
ซ่ึงคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งได้ก�าหนดนโยบายการบรหิารความ
เสี่ยง	การประเมิน	และวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กรทั้ง
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน	 เพื่อน�าไปถือปฏิบัติท่ัวทั้งองค์กรและ
ใช้ควบคุมความเสี่ยงองค์กร

	 นอกจากนี้	 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งท่ี	 3/2558	 เมื่อ
วันที่	12	มีนาคม	2558	ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในตามแนวทางของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก
ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(“ส�านักงาน	ก.ล.ต.”)	ซึ่งประกอบไปด้วย
ระบบควบคุมภายในในด้านต่างๆ	ทั้ง	5	ส่วน	ได้แก่	องค์กรและสภาวะ
แวดล้อม	 การบริหารความเสี่ยง	 การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร	 ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล	 และระบบการติดตาม	
และมีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและ
เหมาะสม

11.2 การตรวจสอบภายใน
	 บริษัท พีแอนด์แอล	อินเทอร์นอล	ออดิท	จ�ากัด	(“P&L”)	ผู้ตรวจ
สอบภายในของบริษัทฯ	 ได้เข้าตรวจสอบตั้งแต่ปี	 2553	 จนถึงปัจจุบัน	
และได้ติดตามผลการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ	
ระหว่างวันที	่9	กนัยายน	2557	ถงึ	3	ตลุาคม	2557	โดยได้รายงานผลการ
ตดิตามผลต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	ครัง้ที	่4/2557	เมือ่วนัที่	
13	พฤศจกิายน	2557	และได้อธบิายเพิม่เตมิรายละเอยีดของการด�าเนนิ
การแก้ไขต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	ครัง้ที	่4/2558	เมือ่วนัที	่ 

6	 กรกฎาคม	 2558	 ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในมีความเห็นว่า	 การควบคุม
ภายในที่บริษัทฯ	ได้ก�าหนดขึ้นมานั้น	มีระบบการควบคุมภายในในส่วน
สาระส�าคัญที่เพียงพอ	ที่จะท�าให้บริษัทฯ	บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน	 และเพ่ิมความเชื่อมั่นของผู้บริหารว่า
บริษัทฯมีระบบข้อมูลที่เชื่อถือได้	และไม่มีข้อผิดพลาดที่มีสาระส�าคัญ	

	 ซึ่งปัจจุบัน	P&L	ได้มอบหมายให้	นายธนภัทร	วงค์วิทย์	ต�าแหน่ง	
Internal	 Audit	 Supervisor	 เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติ
หน้าที่ผู ้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ	 คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคุณสมบัติของ	 P&L	และ	นายธนภัทร	 วงค์วิทย์	 แล้วเห็นว่า	 
มคีวามเหมาะสมเพยีงพอกบัการปฏบิตัหิน้าทีด่งักล่าว	เนือ่งจากมคีวาม
เป็นอิสระ	 และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบ
ภายในในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ	 มาเป็นระยะ	 6	 ปี	 อีกทั้ง	
นายธนภทัร	วงค์วทิย์	เคยเข้ารบัการอบรมในหลกัสตูรทีเ่กีย่วข้องกบัการ
ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน	 ได้แก่	 หลักสูตรประกาศนียบัตร 
ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย	(CPIAT)	รุ่นที่	21	เป็นต้น

	 ทั้งนี้	การพิจารณาและอนุมัติ	แต่งตั้ง	ถอดถอน	ผู้ตรวจสอบภายใน
ของบรษิทัฯ	จะต้องผ่านการอนมุติั	(หรอืได้รบัความเหน็ชอบ)	จากคณะ
กรรมการตรวจสอบ	

11.3 การบริหารจัดการความเสี่ยง
	 การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทฯ	 ผู้ลงทุนควรพิจารณาข้อมูล
ทัง้หมดของบรษิทัฯ	อย่างรอบคอบ	โดยเฉพาะอย่างยิง่ปัจจยัความเสีย่ง
ที่มีนัยส�าคัญต่างๆ	 ดังจะกล่าวต่อไปนี้	 อาจส่งผลกระทบในทางลบต่อ
กลุ่มบริษัทฯ	รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ	ที่บริษัทฯ	พิจารณาแล้วอาจ
เหน็ว่าในปัจจบุนัไม่มผีลกระทบในสาระส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิ	แต่ใน
อนาคตอาจกลายเป็นความเสีย่งทีส่่งผลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกจิของ
กลุ่มบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	อาจต้องเผชิญกับ
ความเสี่ยงอื่นๆ	ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้าได้	ดังนั้น	ผู้ลงทุนควรพิจารณา
ถึงปัจจัยความเสี่ยงอื่นนอกเหนือจากที่ปรากฏอยู่ในเอกสารฉบับนี้เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ

 11.3.1 ความเสี่ยงด้านการด�าเนินธุรกิจ
 ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการพึ่งพิงผู ้ผลิตและจัดจ�าหน่าย
วัตถุดิบรายใหญ่ 

	 วัตถุดบิหลกัในการผลติและจ�าหน่ายสาหร่ายแปรรปู	คอื	สาหร่าย	
ซึ่งบริษัทฯ	 สั่งซื้อสาหร่ายดังกล่าวจากต่างประเทศเป็นหลัก	 อัน
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ประกอบไปด้วย	 ประเทศเกาหลี	 เป็นส่วนใหญ่	 ซึ่งประเทศเกาหลี
เป็นประเทศผู้ผลิตและส่งออกสาหร่ายชั้นน�าของโลก	 โดยในช่วง	3 
ปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	 ได้สั่งซื้อสาหร่ายจากผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายใน
ประเทศเกาหลีคิดเป็นสัดส่วนรวมอยู่ท่ีประมาณมากกว่าร้อยละ	90 
ของมูลค่าการสั่งซื้อสาหร่ายทั้งหมดในแต่ละปี	ทั้งนี้	 หากพิจารณา
ถึงสดัส่วนการสัง่ซือ้สาหร่ายจากผูผ้ลติและจดัจ�าหน่ายวัตถุดบิแต่ละ
รายพบว่า	ในปี	2557	และปี	2558	บริษัทฯ	มียอดการสั่งซื้อสาหร่าย
จากผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายรายใหญ่ที่สุดคิดเป็นร้อยละ	59.55	 และ
ร้อยละ	67.57	 ของมูลค่าการสั่งซื้อสาหร่ายรวมทั้งหมด	ตามล�าดับ	
จงึอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจผลติสาหร่ายแปรรปูของบรษิทัฯ	มคีวามเสีย่ง
อันเนื่องมาจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่	ซึ่ง
ในกรณท่ีีผูผ้ลติและจดัจ�าหน่ายสาหร่ายไม่สามารถจดัหาสาหร่ายให้
แก่บริษัทฯ	ตามปริมาณ	ราคา	และคุณภาพที่ต้องการได้	ย่อมส่งผล 
กระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ	

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	ได้ก�าหนดแนวทางในการคัดเลือกผู้ผลิต
และจ�าหน่ายวัตถุดิบจากผู้ที่มีประสบการณ์ยาวนาน	มีชื่อเสียงเป็น
ที่ยอมรับในตลาด	และมีฐานะทางการเงินท่ีดี	 การกระจายการสั่ง
ซื้อสาหร่ายจากผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายสาหร่ายแต่ละราย	 เพ่ือลด
ความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากการพึง่พงิผูผ้ลติและจัดจ�าหน่ายวตัถดุบิ	
นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังได้รักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ผลิตและ 
จัดจ�าหน่ายในตลาดรายอื่นๆ	ที่ยังไม่ได้เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ	มาโดย
ตลอด	ด้วยการนัดพบปะพูดคยุ	แลกเปลีย่นข้อมลู	และไปเยีย่มเยียน
ผูผ้ลติและจดัจ�าหน่ายดงักล่าวอยู่เป็นระยะ	ซึง่หากเกิดกรณีทีบ่รษิทัฯ	
ประสบปัญหาจากคู่ค้าหลัก	 บริษัทฯ	 ก็สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบจาก 
ผู ้ผลิตและจัดจ�าหน่ายรายอื่นเข้ามาทดแทนได้โดยง่าย	 ดังน้ัน	
มาตรการต่างๆ	 เหล่านี้จะช่วยให้บริษัทฯ	 สามารถลดความเสี่ยงท่ี
อาจเกิดจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ลงได้

 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่
	 ในปีที่ผ่านมา	บริษัทฯ	ขายสินค้าขนมขบเคี้ยวต่างๆ	ของบริษัทฯ		
ให้กับร้านค้าปลีกรายใหญ่ในประเทศรายหนึ่งเป็นจ�านวนมาก	 โดย
บริษัทฯ	 มีรายได้จากการขายให้แก่คู ่ค้ารายดังกล่าวเป็นจ�านวน	
604.59	ล้านบาท	และ	570.78	ล้านบาท	หรือคิดเป็นร้อยละ	39.39 
และร้อยละ	34.19	ของรายได้จากการขายในประเทศ	ในปี	2557	และ
ปี	2558	ตามล�าดับ	ดังนั้นหากบริษัทฯ	ต้องสูญเสียคู่ค้ารายดังกล่าว
ไป	อาจมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ	อย่างมีนัยส�าคัญ	

	 อย่างไรก็ดี	 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ	 มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่ค้ารายนี้
มาโดยตลอด	โดยเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ	ตั้งแต่เริ่มด�าเนินธุรกิจ	อีกทั้ง	
บริษัทฯ	 ยังมีนโยบายที่จะลดระดับการพ่ึงพิงคู่ค้ารายดังกล่าว	 โดย
กระจายการขายสินค้าไปยังคู่ค้ากลุ่มอื่นๆ	มากขึ้น

 ความเสีย่งจากการพึง่พงิสนิค้าทีเ่กีย่วเนือ่งจาก สาหร่ายเป็นหลัก
	 ผลติภัณฑ์ของบรษิทัฯ	ในปัจจบุนัเป็นผลติภัณฑ์ทีเ่ก่ียวเนือ่งจาก
สาหร่ายเป็นหลัก	 โดยรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท
สาหร่ายของบริษัทฯ	ในปี	ปี	2557	และปี	2558	มีจ�านวน	2,547.36 
ล้านบาท	และ	3,354.40	ล้านบาท	หรือคดิเป็นร้อยละ	94.52	และร้อย
ละ	95.85	ของรายได้จากการขาย	ตามล�าดับ	ท�าให้บริษัทฯ	มีความ
เสี่ยงหากกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ	 เปลี่ยนรสนิยมการบริโภคหรือหมด
ความนิยมในการบริโภคสาหร่าย	ซึ่งอาจท�าให้บริษัทฯ	สูญเสียราย
ได้อย่างมีนัยส�าคัญ	

	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	 ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว	 โดย
บริษัทฯ	มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 โดยบริษัทฯ	มี
หน่วยงานวิจัยและพัฒนา และหน่วยงานพัฒนาธุรกิจ	 เพ่ือช่วยใน
การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค	คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับกลุ่ม
เป้าหมาย	และท�าการทดลองและวัดผลการท�าตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่
อย่างต่อเนื่อง	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีแผนการขยายธุรกิจใหม่ภาย
ใต้โมเดลธุรกิจ	From	Sea	to	Farm	กล่าวคือการขยายสายการผลิต
นอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากสาหร่ายซึ่งเป็นวัตถุดิบท่ีมา
จากทะเล	ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปวัตถุดิบพืชผลทางการเกษตร

 ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาเช่าท่ีดินท่ีส�านักงาน 
นพวงศ์
	 เน่ืองจากส�านักงานนพวงศ์ซึ่งเป็นท่ีตั้งของโรงงานของบริษัทฯ	 
ตั้งอยู่บนที่ดินเช่าหลายแปลง	หากบริษัทฯ	ไม่สามารถต่อสัญญาเช่า
ที่ดินดังกล่าวได้ไม่ว่าจะทุกแปลงหรือบางแปลง	 ก็อาจส่งผลให้การ
ด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 หยุดชะงัก	 ซึ่งอาจท�าให้บริษัทฯ	 สูญเสีย
รายได้และชื่อเสียง	โดยปัจจุบัน	บริษัทฯ	ได้เจรจาต่ออายุสัญญาเช่า
ส�าหรบัท่ีดินส่วนใหญ่ท่ีเป็นทีด่นิผนืหลกัท่ีใช้ในการด�าเนินธุรกิจของบ
ริษัทฯ	ซึ่งเป็นพื้นที่ตั้งของอาคาร	1	อาคาร	3	และอาคาร	4	เรียบร้อย
แล้ว	โดยผูใ้ห้เช่าได้ต่อสญัญาเช่าไปถึงปี	2563	รวมถึงให้ค�ามัน่ในการ
ต่ออายุสญัญาอกีเป็นระยะเวลา	9	-	12	ปีนบัจากปี	2563	ส�าหรบัทีด่นิ
ส่วนที่เหลือนั้น	มี	1	 ผืนที่ใช้ในการด�าเนินธุรกิจ	 (พื้นที่ตั้งของอาคาร	
2)	ซึ่งยังเหลืออายุสัญญาเช่าประมาณ	8	ปี	ส่วนผืนอื่นๆ	ที่เหลือจะ
ใช้เป็นลานจอดรถและโรงอาหารของพนักงาน	จึงยังไม่มีความเสี่ยง
ต่อการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ	ในระยะสัน้นี	้ทัง้น้ีหากสิน้อายุสญัญา
เช่าดังกล่าวแล้วกรรมสทิธ์ิในอาคารและส่วนต่อเติมอาคารจะตกเป็น
ของผู้ให้เช่า	โดย		บริษัทฯ	ไม่มีภาระต้องรับผิดชอบค่ารื้อถอนอาคาร

	 อย่างไรก็ตาม	บรษิทัฯ	ได้ตระหนักถึงความเสีย่งในการต่อสญัญา
เช่าดงักล่าวและอยู่ระหว่างการเจรจาท�าสญัญาระยะยาวกับผูใ้ห้เช่า
รายท่ีเหลอื	อกีทัง้บรษิทัฯ	ยังอยู่ระหว่างการสร้างโรงงานแห่งท่ีสองขึน้
ทีส่วนอตุสาหกรรมโรจนะ	ซึง่คาดว่าจะสามารถด�าเนนิการเชงิพาณิชย์
ได้ภายในปี	2559	และสามารถขยายเพ่ิมเตมิเพ่ือรองรับก�าลงัการผลติ
ในอนาคตได้	ซึง่หากมคีวามจ�าเป็นทีจ่ะต้องย้ายโรงงานไปยังโรงงาน
ที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	บริษัทฯ	สามารถที่จะย้ายเครื่องจักรจาก
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

โรงงานนพวงศ์ไปยังโรงงานโรจนะ	ซึง่มพ้ืีนท่ีเพียงพอท่ีจะรองรบัส่วน
การผลิตที่ย้ายมาได้	โดยสามารถปรับพื้นที่ให้รองรับในส่วนนี้ได้โดย
ง่าย	นอกจากน้ี	บรษิทัฯ	ยังมท่ีีดนิทีล่าดบวัหลวง	ซึง่หากมคีวามจ�าเป็น
ในการย้ายหรือขยายโรงงานเพิ่มเติม	บริษัทฯ	ก็สามารถพัฒนาที่ดิน
แปลงดังกล่าวให้เป็นโรงงานอีกแห่งได้	 ภายในระยะเวลาประมาณ	
6	 เดือน	 โดยผู้บริหารคาดว่าจะใช้เงินลงทุนไม่เกิน	300	 ล้านบาท	 
ท�าให้บริษัทฯ	 เชื่อมั่นว่าสามารถลดความเสี่ยงจากผลกระทบในการ
ไม่สามารถต่อสัญญาเช่าดังกล่าวได้	 และความเสี่ยงดังกล่าวจะไม่
ส่งผลต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	มากนัก

 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักท่ีใช้ใน 
การผลิต
	 ต้นทุนในการผลิตและจ�าหน่ายสาหร่ายแปรรูปของบริษัทฯ	 มา
จากต้นทุนค่าสาหร่ายเป็นหลัก	โดยใน	2557	และปี	2558	ต้นทุนค่า
สาหร่ายมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ	37.30	 และร้อยละ	35.93	ของต้นทุน
การผลิตรวมในแต่ละปีตามล�าดับ	 โดยจะเห็นได้ว่าต้นทุนสาหร่าย
คิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง	 ซึ่งหากราคาของสาหร่ายท่ีบริษัทฯ	 ใช้
ในการผลิตเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลต่อต้นทุนในการด�าเนินงานขอ
งบริษัทฯ	และท้ายที่สุดย่อมกระทบต่อความสามารถในการท�าก�าไร
ของบริษัทฯ	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงมีความเสี่ยงจากการปรับเพ่ิมข้ึนของ
ราคาสาหร่าย	

	 อย่างไรก็ตาม	บรษิทัฯ	ได้ด�าเนนิมาตรการต่างๆ	เพ่ือลดความเสีย่ง
ดังกล่าว	 โดยการเข้าท�าสัญญาซื้อวัตถุดิบกับผู้ผลิตและจัดจ�าหน่าย
สาหร่าย	 ซึ่งอายุสัญญาโดยท่ัวไปจะอยู่ท่ีประมาณ	1	 ปี	 โดยราย
ละเอยีดในสญัญาจะระบรุาคา	ปรมิาณ	และคณุภาพของสาหร่ายทีผู่้
ผลิตและจัดจ�าหน่ายต้องจัดส่งให้แก่บริษัทฯ	ตลอดอายุสัญญา	ทั้งนี้	
หากราคาสาหร่ายในตลาดสูงกว่าราคาที่ระบุไว้ในสัญญา	บริษัทฯ	ก็
จะได้เปรียบจากการเข้าท�าสัญญาดังกล่าวและมีต้นทุนอยู่ในระดับ
ที่ต�่ากว่าคู่แข่งรายอื่นที่สั่งซื้อสาหร่ายในราคาตลาด	ณ	 เวลาดัง
กล่าว	นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาวะตลาดกับ
ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายอยู่เป็นประจ�า	ท�าให้บริษัทฯ	สามารถประเมิน
สถานการณ์และก�าหนดราคาซื้อขายในสัญญาให้อยู่ในระดับท่ีค่อน
ข้างเหมาะสม	ซึ่งวิธีการต่างๆ	เหล่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงจากความ
ผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักลงได้

 ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม
	 ปัจจบุนัในตลาดสนิค้าประเภทขนมขบเคีย้วมผีูผ้ลติและจดัจ�าหน่าย
สาหร่ายแปรรูปอยู่หลายราย	 เนื่องจากธุรกิจสาหร่ายแปรรูปใช้เงิน
ลงทุนเริ่มแรกไม่มากนัก	 และสามารถด�าเนินงานได้ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่
ซับซ้อน	 ท�าให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาแข่งขันในตลาดได้โดยง่าย	
ทั้งในส่วนของผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายที่มีตราสินค้าเป็นของตนเอง	 โดย
วางขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางร้านสะดวกซื้อและห้างสรรพสินค้าทั่วไป	ซึ่ง
เป็นคูแ่ข่งทางตรงกบับรษิทัฯ	และผูผ้ลติและจ�าหน่ายทีไ่ม่ได้มตีราสนิค้า
เป็นของตนเอง	โดยวางขายผลิตภัณฑ์ตามร้านค้าท้องถิ่นและงานแสดง
สินค้าต่างๆ	อีกทั้ง	ลักษณะของผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูปที่อยู่ในระดับ

เดียวกันค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกัน	จึงส่งผลให้การแข่งขันในตลาดมี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 มีความได้เปรียบทางการแข่งขันค่อนข้าง
มาก	 เนื่องจากบริษัทฯ	 ถือเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจสาหร่ายแปรรูป
รายแรกๆ	ทีส่ามารถสร้างตราสนิค้าของตนเองขึน้มาได้จนเป็นทีย่อมรับ
ในอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง	 ท�าให้ผู้บริโภคเกิดการตระหนักรับรู้
และจดจ�าตราสินค้าของบริษัทฯ	ได้เป็นอย่างดี	ส่งผลให้ผู้บริโภคนึกถึง
ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ	 เป็นล�าดับต้นๆ	 เมื่อเทียบกับคู่แข่งในธุรกิจ
เดียวกัน	 ซึ่งท้ายท่ีสุดย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
สาหร่ายแปรรูปของผู้บริโภคแต่ละราย	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ได้ก�าหนด
งบประมาณในการท�าการตลาดแต่ละปี	 เพื่อประชาสัมพันธ์ตราสินค้า
และผลติภณัฑ์ของบรษัิทฯ	อย่างต่อเนือ่ง	ผ่านทางสือ่ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น
ทวีดิีจติอล	ทวีดีาวเทยีม	และอนิเทอร์เนต็	การจดักิจกรรมทางการตลาด
และส่งเสรมิการขาย	การเข้าไปร่วมเป็นผูส้นบัสนนุการจดัคอนเสร์ิตและ
โชว์ต่างๆ	 การจัดตั้งร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ให้เป็นช่องทางในการเข้าถึง
ผู้บริโภคเพิ่มเติม	 ซึ่งนโยบายที่กล่าวมานี้จะช่วยให้บริษัทฯ	 สามารถ
รักษาฐานลูกค้าเดิมไว้อย่างต่อเนื่อง	 เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันต่อไป
ในอนาคต	และขยายฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศออกไปในวงกว้าง
มากยิ่งขึ้น	ซึ่งนโยบายต่างๆ	เหล่านี้	ท�าให้ความเสี่ยงจากการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมของบริษัทฯ	อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 ความเสีย่งจากการด�าเนนิงานหยุดชะงกัเนือ่งมาจากเหตสุดุวสิยั
	 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 อาจหยุดชะงักได้	 เนื่องจาก
กระบวนการผลิตเกิดปัญหา	หรือทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบ
ธุรกิจได ้รับความเสียหาย	 หรือได ้รับผลกระทบร ้ายแรงจาก 
ภัยธรรมชาติและเหตุการณ์อื่นๆ	 เช่น	 เหตุการณ์ความไม่สงบทาง 
การเมือง,	อุบัติเหตุร้ายแรง,	การก่อการร้าย	 เป็นต้น	บริษัทฯ	จึงได้
วางแนวทางในการป้องกันและลดผลกระทบจากการด�าเนนิงานหยุด
ชะงกัเนือ่งมาจากเหตสุดุวิสยั	ด้วยการวิเคราะห์ความเสีย่งในการผลติ
ท้ังกระบวนการและควบคุมดูแลด้านอาชีวอนามัยในบริเวณโรงงาน
ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม	 โดยมีการจัดตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารระบบ
คุณภาพ	(Quality	Management	Representative	:	QMR)	เพื่อท�า
หน้าที่เป็นทีมที่ปรึกษาให้ค�าแนะน�าและตรวจสอบตามกระบวนการ
บริหารคุณภาพ	และควบคุมระบบคุณภาพให้มีประสิทธิผล	จัดให้มี
การตรวจสอบอาคารโรงงานและซักซ้อมการหนีไฟเป็นประจ�าทุกปี	
รวมถึงจัดให้มีหน่วยงานความปลอดภัย	 เพ่ือช่วยดูแลและปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมเพื่อลดเหตุสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้น

	 อย่างไรก็ตาม	แนวทางดังกล่าวอาจไม่สามารถรองรับผลกระ
ทบจากภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่นท่ีอาจเกิดขึ้นได้ท้ังหมด	 ดัง
นั้น	บริษัทฯ	 จึงได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยกับสถาบันประกันภัย
ที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง	และมีประสบการณ์ในการรับประกันภัยให้
แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ	ทั้งน้ีประเภทของการประกันภัยหลักที่บริษัทฯ	
จัดท�าไว้ประกอบไปด้วย	การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแบบ
พิเศษ	ซึ่งครอบคลุมถึงความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอา
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ประกันภัยเนื่องมาจาก	การปล้นทรัพย์	ภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย
อื่นๆ	และความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกอันเป็นผลมา
จากอุบัติเหตุจากการประกอบการท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินธุรกิจขอ
งบริษัทฯ	 รวมท้ังการประกันภัยคุ้มครองความรับผิดในการบริหาร
จดัการของบรษิทัฯ	ซึง่บรษิทัฯ	จะได้รบัค่าชดเชยหากเกิดเหตุดงักล่าว
ขึ้น	 จึงท�าให้ความเสี่ยงจากการด�าเนินงานหยุดชะงักเน่ืองมาจาก
เหตุสุดวิสัยของบริษัทฯ	ลดลงได้

11.3.2 ความเสี่ยงด้านการผลิต
 ความเสี่ยงทางด้านแรงงาน
	 กระบวนการผลิตของบริษัทฯ	 จ�าเป็นต้องใช้แรงงานในหลาย
ขั้นตอน	 ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการทอด	การย่าง	 และการบรรจุ	 ล้วน
ต้องอาศัยแรงงานในการด�าเนินการท้ังสิ้น	 ดังนั้น	 จ�านวนแรงงาน	
ประสทิธิภาพของแรงงาน	และต้นทนุค่าแรงเป็นปัจจยัส�าคญัท่ีส่งผล
ต่อธุรกิจของบริษัทฯ	โดยตรง	ทั้งนี้แรงงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ	เป็น
แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศไทย	ท�าให้แรงงาน
เหล่าน้ีสามารถโยกย้ายจากสถานประกอบการแห่งหน่ึงไปอีกแห่ง
หนึ่งได้โดยง่าย	 ภายหลังจากที่บริษัทฯ	 ได้ฝึกหัดวิธีการท�างานให้
เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว	 ส่งผลให้บริษัทฯ	ต้องเผชิญความเสี่ยงจากการ
ขาดแคลนแรงงานและสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพ	 ซึ่งท�าให้บริษัทฯ	
ต้องสิ้นเปลืองเวลาในการจัดหาแรงงานและฝึกอบรมทักษะใหม่	อีก
ทั้ง	 ภาครัฐได้ออกนโยบายปรับเพ่ิมอัตราค่าแรงข้ันต�่าอยู่เป็นระยะ	
ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ	มีความเสี่ยงจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าแรงอีก
ด้วย	

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	มีการว่าจ้างบริษัทภายนอกให้เข้ามาท�า
หน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการจดัหาแรงงานให้แก่บรษิทัฯ	เพ่ือความสะดวก
รวดเรว็และลดภาระของบรษิทัฯ	ในการจดัหาแรงงานรายวัน	เนือ่งจาก
แรงงานประเภทดังกล่าวมีอัตราการหมุนเวียนเข้าออกงานค่อนข้าง
สูง	อีกทั้งบริษัทฯ	ได้เข้าท�าสัญญาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดระบบ
และบริหารงานด้านบุคลากรให้เข้ามาดูแลรับผิดชอบประเมินผล
และจ่ายค่าตอบแทนให้แก่แรงงานแต่ละส่วนรวมกับหัวหน้างาน
ฝ่ายต่างๆ	 โดยตรง	 เพ่ือให้การจัดการด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไป
อย่างเหมาะสม	นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดอัตราค่าแรงให้อยู่ใน
ระดับที่แข่งขันได้	มีการให้สวัสดิการและผลตอบแทนที่จูงใจ	เพื่อให้
สามารถจัดหาแรงงานใหม่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ	และสามารถ
รักษาแรงงานท่ีมีฝีมือและประสบการณ์เอาไว้ได้	และยังมีการมอง
หาเทคโนโลยีใหม่ๆ	มาใช้ในการผลิต	 เช่น	 	 เครื่องจักรในการบรรจุ,	
อปุกรณ์ควบคมุอุณหภมูเิตาทอด	หรอืการปรบัสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานในสายการผลิต	ดังนั้น	บริษัทฯ	จึงเชื่อมั่นว่า	มาตรการในการ
บริหารความเสี่ยงที่กล่าวมาในข้างต้น	จะสามารถช่วยลดความเสี่ยง
ทางด้านแรงงานได้ในระดับหนึ่ง

	 ความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของสินค้าคงคลัง
	 สนิค้าคงคลงัของบรษิทัฯ	ประกอบไปด้วยสนิค้าส�าเรจ็รปู	วัตถุดบิ	
และภาชนะบรรจแุละหีบห่อเป็นหลกั	ซึง่สนิค้าคงคลงัเหล่านีจ้�าเป็นท่ี

จะต้องได้รับการดแูลรักษาทีเ่หมาะสม	และน�าไปใช้ประโยชน์ภายใน
ระยะเวลาอันสมควร	มิฉะน้ันสินค้าคงคลังดังกล่าวอาจเสื่อมสภาพ
ไปโดยไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่บริษัทฯ	ทั้งนี้ในส่วนของสินค้าส�าเร็จรูป
ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูปที่ยังไม่ได้จัดจ�าหน่ายหรือ
จัดส่งออกไป	 ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่าน้ีมีอายุของสินค้าจ�ากัดเช่นเดียว
กับผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่น	 โดยเฉลี่ยอายุของสินค้าจะอยู่ที่
ประมาณ	1	-	2	ปี	นับจากวันที่ผลิต	หากบริษัทฯ	ไม่สามารถจ�าหน่าย
หรอืจดัส่งสนิค้าออกไปภายในช่วงเวลาดงักล่าว	บรษิทัฯ	จะเสยีโอกาส
ในการสร้างรายได้และมีภาระที่จะต้องน�าสินค้าดังกล่าวไปท�าลาย	
ซึ่งเป็นเหตุให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากข้ึน	 ส�าหรับวัตถุดิบของ 
บรษิทัฯ	น้ัน	เป็นสาหร่ายทีบ่รษิทัฯ	สัง่ซือ้จากผูผ้ลติและจดัจ�าหน่ายทีม่ี
สญัญาการซือ้ขายระหว่างกัน	โดยสาหร่ายเหล่านีส้ามารถคงคณุภาพ
อยู่ได้ภายในระยะเวลา	1	 ปี	 หากบริษัทฯ	 ไม่สามารถน�าสาหร่าย 
ดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิต	สาหร่ายเหล่านั้นก็จะเสื่อมสภาพ
ไปและไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทางธุรกิจแก่บริษัทฯ	 ส่วน 
ผงปรุงรสสามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา	 6	 เดือน	 
นอกจากนี	้ในส่วนของภาชนะบรรจแุละหบีห่อนัน้สามารถคงคณุภาพ
อยู่ได้ภายในระยะเวลา	1	ปี	 และจ�าเป็นต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม	หากเก็บไว้ในทีที่ม่คีวามชืน้หรอือณุหภูมสิงูเกินไป	ย่อมจะ
ส่งผลให้บรรจภัุณฑ์ดงักล่าวได้รบัความเสยีหายและไม่สามารถน�าไป
ใช้งานได้	ส�าหรบัสนิค้าส�าเรจ็รปูในประเทศสามารถคงคณุภาพอยู่ได้
ภายในระยะเวลา	6	 เดือน	ส่วนสินค้าส�าเร็จรูปต่างประเทศสามารถ
คงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา	12	 เดือน	 เนื่องจากต้องค�านึงถึง
ระยะทางและเวลาในการขนส่งไปยังปลายทาง	ท�าให้สนิค้าส�าเร็จรปู 
ต่างประเทศต้องท�าบรรจภุณัฑ์ให้คงสภาพอยู่ได้นานกว่า	ดงัน้ัน	กล่าว
โดยรวมได้ว่า	บรษิทัฯ	เผชญิความเสีย่งจากการเสือ่มสภาพของสนิค้า
คงคลัง	โดยหากมีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ	ย่อมส่งผล 
กระทบท�าให้ก�าไรสุทธิของบริษัทฯ	ลดต�่าลง

	 อย่างไรก็ตาม	บริษทัฯ	ได้วางนโยบายบริหารจดัการสนิค้าคงคลงั
ทีเ่ป็นระบบและรัดกุม	เพ่ือป้องกันและลดความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดผลก
ระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว	 โดยในส่วนของสินค้าส�าเร็จรูปและ
วัตถุดิบนั้น	 บริษัทฯ	 จะมีการประเมินความต้องการของตลาดและ
วางแผนการผลิต	 เพ่ือให้สามารถก�าหนดช่วงเวลาและปริมาณการ
สั่งซื้อวัตถุดิบได้อย่างเหมาะสมและน�าไปใช้ในกระบวนการผลิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ	 ไม่มีวัตถุดิบคงเหลือส�าหรับกระบวนการผลิต
มากเกินความจ�าเป็น	รวมทัง้	ช่วยให้บรษิทัฯ	มปีรมิาณสนิค้าส�าเรจ็รปู
ทีส่อดคล้องกับความต้องการของผูบ้รโิภค	และระบายสนิค้าออกไปได้
อย่างทนัท่วงที	ส�าหรบัภาชนะบรรจแุละหบีห่อน้ัน	บรษิทัฯ	ก�าหนดให้มี
การจดัเก็บอย่างเป็นระเบยีบในคลงัสนิค้าทีม่อีากาศถ่ายเทได้สะดวก	
เพ่ือไม่ให้อณุหภูมใินคลงัสนิค้าสงูจนเกินไป	และจดัให้มกีารตรวจตรา
สภาพความชื้นอยู่เป็นระยะ	ดังนั้น	 การบริหารจัดการสินค้าคงคลัง
อย่างรอบคอบและควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานน้ันย่อมที่จะช่วย
ลดความเสีย่งจากการเสือ่มสภาพของสนิค้าคงคลงัของบริษทัฯ	ลงได้
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

 ความเสี่ยงทางด้านประสิทธิภาพในการผลิต
	 กระบวนการผลติเป็นขัน้ตอนทีม่คีวามส�าคัญอย่างยิง่ต่อการประสบ
ความส�าเร็จทางธุรกิจของบริษัทฯ	 ในการด�าเนินการผลิตของบริษัทฯ	
นั้น	จ�าเป็นต้องอาศัยแรงงานเป็นหลักเกือบทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการ
ทอด	การย่าง	การโรยผงปรุงรส	การทาซอส	และการบรรจุ	 ซึ่งการใช้
แรงงานคนในการผลตินัน้มโีอกาสทีจ่ะเกิดของเสยีได้ง่ายขึน้อยูก่บัความ
สามารถของพนักงานแต่ละคน	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังได้น�าเทคโนโลยี
เครื่องจักรมาใช้ประกอบในขั้นตอนของการล�าเลียงและบรรจุภัณฑ์	ซึ่ง
ต้องได้รบัการควบคมุดแูลจากพนกังานผูม้คีวามรู้ความช�านาญในการใช้
เครือ่งจกัรดงักล่าวเป็นอย่างด	ีเพือ่ไม่ให้เกดิความผดิพลาดหรอือบุตัเิหตุ
จากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรดังกล่าว	 ทั้งนี้หากแรงงานหรือพนักงาน
ในส่วนงานใดส่วนงานหนึง่ไม่สามารถรบัผดิชอบงานได้ตามปกตหิรอืไม่
สามารถปฏบิตังิานได้อย่างเตม็ที	่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิต
และการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ	ได้

	 ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงจ�าเป็นต้องมีการฝึกอบรมพนักงานเข้าใหม่ให้
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง	 เพื่อลดความเป็นไปได้ที่จะเกิดของ
เสยีขึน้ในสายการผลติ	และมกีารก�าหนดค่าตอบแทนตามผลการด�าเนนิ
งานเป็นรายบุคคล	 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานกันอย่าง
มีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งได้ว่าจ้างพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้
เทคโนโลยเีครือ่งจกัรเข้ามารบัผดิชอบในส่วนงานดงักล่าว	เพ่ือให้บรษัิทฯ	
สามารถด�าเนนิงานได้อย่างต่อเนือ่งและมปีระสทิธภิาพเพยีงพอทีจ่ะผลิต
สนิค้าได้ตามคณุภาพปรมิาณทีต้่องการ	นอกจากนี	้	การซ่อมบ�ารงุรกัษา
เครื่องจักรให้พร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอถือเป็นปัจจัยหน่ึงที่ส่งผลต่อ
ประสทิธภิาพในการผลติโดยตรง	บริษทัฯ	จงึได้ว่าจ้างพนกังานทีม่คีวาม
รู้ทางด้านการช่างให้เข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบด�าเนินการในการซ่อมบ�ารุง
รักษาทั่วไปให้แก่บริษัทฯ	 รวมถึง	 ได้จัดให้มีการตรวจสอบการใช้งาน
ของอปุกรณ์การผลติต่างๆ	ตามระยะเวลาทีก่�าหนดอย่างสม�า่เสมอ	และ
จัดให้มกีารบ�ารุงรักษาตามตารางบ�ารงุรกัษาเป็นประจ�า	เพือ่ให้มัน่ใจได้
ว่าการปฏบิตักิารในแต่ละส่วนงานของฝ่ายผลติจะสามารถบรรลุผลตาม
เป้าหมาย	และเป็นไปตามเกณฑ์การวดัประสทิธภิาพของโรงงาน	ซึง่การ
ด�าเนินตามวิธีการต่างๆ	 ที่กล่าวมาข้างต้นจะช่วยควบคุมความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพในการผลิตของบริษัทฯ	ให้อยู่ในระดับที่ค่อน
ข้างต�่า

 11.3.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน
 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง
ประเทศ
	 บริษัทฯ	ต้องเผชิญความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลก
เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	 เนื่องมาจากบริษัทฯ	มีการสั่งซื้อวัตถุดิบ
ประเภทสาหร่ายจากต่างประเทศและจ�าหน่ายสินค้าท้ังในประเทศ
และต่างประเทศ	ทั้งนี้ในสัญญาสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศและ
สัญญาส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศส่วนใหญ่จะก�าหนดไว้เป็น 
เงนิสกุลดอลลาร์สหรฐัฯ	โดยในปี	2557	และปี	2558	บรษิทัฯ	มสีดัส่วน
ต้นทนุการซือ้สาหร่ายต่างประเทศซึง่ใช้เงินตราต่างประเทศในการซือ้

อยู่ที่ร้อยละ	22.39	 และร้อยละ	22.61	 ของยอดขายรวมตามล�าดับ	 
ในขณะที่ยอดขายที่เป็นเงินตราต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	
33.56	และร้อยละ	25.11	ของยอดขายรวมตามล�าดับ	

	 อย่างไรก็ตาม	 เน่ืองจากบริษัทฯ	 ได้มีการก�าหนดราคาส่งออก
สินค้าไปขายยังต่างประเทศบางส่วนเป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ	
เช่นเดยีวกันกับราคาสัง่ซือ้วัตถุดบิ	ดงันัน้	ในกรณีท่ีค่าเงินบาทแขง็ขึน้
ย่อมส่งผลให้ส่วนหน่ึงของรายได้จากการจ�าหน่ายสนิค้าของบรษิทัฯ	มี
จ�านวนลดลง	ขณะเดียวกันต้นทุนค่าสาหร่ายที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตของบริษัทฯ	ก็จะลดลงไปด้วย	และในทางกลับกัน	กรณีที่ค่าเงิน
บาทอ่อนตัวจะท�าให้รายได้จากการขายและต้นทนุค่าวัตถุดบิประเภท
สาหร่ายปรับตัวเพ่ิมสูงขึ้นไปในทิศทางเดียวกัน	 ท้ังนี้	 การที่ต้นทุน
ค่าวัตถุดิบประเภทสาหร่าย	และราคาจ�าหน่ายสินค้าของบริษัทฯ	ม ี
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน	จะช่วยให้บริษัทฯ	
สามารถรักษาอัตราส่วนก�าไรข้ันต้นจากการด�าเนินธุรกิจให้มี
เสถียรภาพได้	นอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยังได้ใช้เครือ่งมอืทางการเงนิในการ
ป้องกนัความเสี่ยงดงักล่าวร่วมด้วย	เพือ่ป้องกนัความเสีย่งจากอตัรา
แลกเปลีย่น	โดยได้เข้าท�าสญัญาซือ้ขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า	
กับสถาบันการเงินภายในประเทศ	ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุสัญญาไม่เกิน	
1	ปี	 โดยวิธีการดังกล่าวสามารถช่วยลดความผันผวนของอัตราแลก
เปลีย่นเงนิตราต่างประเทศไปได้ในระดบัหน่ึง	และส่งผลให้ความเสีย่ง
ดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

 ความเสี่ยงจากการช�าระคืนเงินกู้ยืม
	 ปัจจุบันบริษัทฯ	 ได้มีการจัดหาเงินทุนบางส่วนมาจากเงินกู้ยืม
จากสถาบนัการเงนิ	และจากการออกตัว๋แลกเงนิ	เพ่ือใช้ในการด�าเนนิ
ธุรกิจตามปกติและลงทุนในโครงการใหม่	โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2557	บริษัทฯ	มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิ้น	332.06	ล้าน
บาท	ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น	290.16	 ล้านบาท	และเงินกู้ยืมระยะ
ยาว	41.90	ล้านบาท	นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังมีการระดมทุนในรูปแบบ
ของตั๋วแลกเงินอีก	49.56	ล้านบาท	ส่วน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2558	
บริษัทฯ	มีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิ้น	377.15	 ล้านบาท	
ซึ่งเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น	264.70	 ล้านบาท	และเงินกู้ยืมระยะยาว	
112.45	 ล้านบาท	ซึ่งภาระหนี้สินดังกล่าวท�าให้บริษัทฯ	 จ�าเป็นที่จะ
ต้องรกัษาสภาพคล่องให้เพยีงพอทีจ่ะสามารถช�าระคนืเงินต้นไดต้รง
ตามท่ีก�าหนดไว้ในสญัญากู้ยืมเงิน	และตัว๋แลกเงิน	เพ่ือไม่ให้การช�าระ
คนืเงนิกู้ยืมดงักล่าวส่งผลกระทบต่อความสามารถในการด�าเนนิงาน
และฐานะทางการเงินของบริษทัฯ	อย่างมนียัส�าคญั	ทัง้น้ี	สญัญากู้ยมื
เงินระหว่างบริษทัฯ	กับสถาบนัการเงินแต่ละรายได้ก�าหนดให้บรษิทัฯ	
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อก�าหนดต่างๆ	เช่น	การด�ารงอัตราส่วน
ความสามารถในการช�าระหนี้	 (DSCR	 :	 Debt	 Service	 Coverage	
Ratio)	อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	 (Debt	 to	 Equity	
Ratio)	เป็นต้น	ทัง้นี	้หากบรษิทัฯ	ไม่สามารถปฏิบตัติามเงือ่นไขหรอืข้อ
ก�าหนดดังกล่าวได้	 จะมีผลให้เจ้าหนี้เงินกู้สามารถเรียกเก็บดอกเบี้ย
ในอัตราดอกเบี้ยผิดเงื่อนไข	ก�าหนดเงื่อนไขอื่นใดเพ่ิมเติม	หรืออาจ
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ด�าเนินการยึดหลักประกันของบริษัทฯ	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง	
ฐานะทางการเงิน	และผลการด�าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ	อย่างมีนัย
ส�าคัญ

	 อย่างไรก็ตาม	 บริษัทฯ	 ได้ปฏิบัติตามเง่ือนไขและข้อก�าหนด 
ดังกล่าวมาโดยตลอด	 โดยสัญญาเงินกู้ของบริษัทฯ	มีข้อก�าหนดให้
อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีค�านวณจากงบการ
เงินเฉพาะกิจการประจ�าปีของบรษิทัฯ	ไม่เกนิ	3.5	เท่าในปี	2557	และ
ไม่เกิน	3.0	 เท่าในปี	2558	 เป็นต้นไป	 โดยอัตราส่วนของหนี้สินรวม 
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	อยู่ที่	2.33	 เท่า	ณ	สิ้นปี	2557	และ	
0.51	 เท่า	ณ	สิ้นปี	2558	 จึงเป็นไปตามข้อก�าหนดของสัญญาเงินกู้	
อีกทั้งสัญญาเงินกู้ยังก�าหนดให้อัตราส่วนความสามารถในการช�าระ
หน้ีท่ีค�านวณจากงบการเงินเฉพาะกิจการประจ�าปีของบริษัทฯ	 ไม่
น้อยกว่า	1.5	เท่าอกีด้วย	โดยอัตราส่วนความสามารถในการช�าระหนี้ 
ของบริษัทฯ	อยู่ที่	10.06	เท่าในปี	2557	และ	44.75	เท่า	ในปี	2558	จึง
เป็นไปตามข้อก�าหนดของสญัญาเงินกู้เช่นกันนอกจากนี	้บรษิทัฯ	ยังมี 
นโยบายในการบรหิารกระแสเงินสดทีร่ดักุม	เพ่ือรกัษาความสามารถ
ในการช�าระหนี้ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม	 ซึ่งสามารถช่วยลดความ
เสี่ยงจากการช�าระคืนหน้ีเงินกู้ยืมของบริษัทฯ	 ได้	 รวมท้ังพยายาม
รักษาความสัมพันธ์อันดีกับสถาบันการเงินต่างๆ	และนักลงทุนที่เข้า
ลงทุนในต๋ัวแลกเงินของบริษัทฯ	 ไว้อย่างต่อเน่ือง	 จากการที่บริษัทฯ	
ด�าเนินมาตรการต่างๆ	 ท่ีกล่าวมาในข้างต้น	บริษัทฯ	 เชื่อว่าจะท�าให้
ความเสี่ยงจากการช�าระคืนเงินกู้ยืมของกลุ่มบริษัทฯ	อยู่ในระดับต�่า

 

11.3.4 ความเสีย่งทีม่ผีลกระทบต่อสทิธหิรอืการลงทนุของผูถ้อื 
หลักทรัพย์
	 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ	 มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้น
มากกว่าร้อยละ	50
	 ณ	วันที่	30	ธันวาคม	2558	กลุ่มพีระเดชาพันธ์ถือหุ้นในบริษัทฯ	
จ�านวน	1,020	 ล้านหุ้น	คิดเป็นร้อยละ	73.91	 ของจ�านวนหุ้นท่ีออก
และช�าระแล้วของบรษิทัฯ	ซึง่สดัส่วนการถือหุ้นดงักล่าวจะท�าให้กลุม่
พีระเดชาพันธ์สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด	 
ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งการแต่งตัง้กรรมการ	หรอืการขอมติในเรือ่งอืน่ทีต้่อง
ใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ยกเว้นเรื่องท่ีกฎหมายหรือ
ข้อบังคับบริษัทฯ	ก�าหนดให้ต้องได้รับเสียง	3	 ใน	4	 ของที่ประชุมผู้
ถือหุ้น	ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียง
เพ่ือตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กลุ่มน้ีเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณา	

	 อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	 ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระรวมจ�านวน	3 
ท่าน	จากคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น	8	ท่าน	โดยปัจจุบันทั้ง	3	ท่าน	ได้
เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งคอยท�าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
การด�าเนินงานของบรษิทัฯ	ดงัน้ันจงึมกีารถ่วงดลุอ�านาจในการบรหิาร
จัดการในระดับที่เหมาะสม	 เพ่ือความโปร่งใสของการบริหารจัดการ
และเพื่อให้มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้		นอกจากนี้	บริษัทฯ	ยังจัด
ให้มฝ่ีายตรวจสอบภายในทีป่ฏบิตังิานเป็นอสิระตามความเหมาะสม
และขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ	โดยมีหน้าที่หลักในการดูแล
ระบบการควบคุมภายใน	และการตรวจสอบภายใน
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ
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ส่วนที่ 3
ฐานะการเงิน
และผลการ
ด�าเนินงาน



การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน13

	 คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัท	เถ้าแก่น้อย	ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ซึ่งจัดท�าขึ้นตาม
มาตรฐานการบญัชทีีรั่บรองทัว่ไป		เลอืกใช้นโยบายการบญัชทีีเ่หมาะสม	และถอืปฏบิตัอิย่างสม�า่เสมอ	รวมทัง้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเพียงพอ
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน	โดยผูส้อบบัญชไีด้สอบทานและตรวจสอบงบการเงนิและแสดงความเหน็ในรายงานของผู้สอบบญัชอีย่างไม่มเีงือ่นไข

	 คณะกรรมการบรษัิทได้จัดให้มีระบบบรหิารความเสีย่งและควบคมุภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสิทธผิล	เพือ่ให้มคีวามมัน่ใจได้ว่าข้อมลูทางบญัชี
มีความถูกต้อง	ครบถ้วน	ทันเวลา	และเพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน	ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	หรือการด�าเนินการที่ผิดปกติอย่าง
มีสาระส�าคัญ

	 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ	เพือ่ท�าหน้าทีส่อบทานรายงานทางการเงนิ	สอบทานระบบการควบคมุภายใน	การตรวจ
สอบภายใน	ระบบการบริหารความเสี่ยง	ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน	โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบปรากฏ
ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

	 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ
บริษัท	เถ้าแก่น้อย	ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทย่อย	ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2558	มีความเชื่อถือได้	โดยถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป	และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

	 ยุทธ	วรฉัตรธาร	 อิทธิพัทธ์	พีระเดชาพันธ์
	 ประธานกรรมการบริษัท	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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	 คณะกรรมการตรวจสอบบรษัิท	เถ้าแก่น้อย	ฟูด๊แอนด์มาร์เกต็ติง้	จ�ากัด	(มหาชน)	(“บรษิทั”)	ประกอบด้วยคณะกรรมการอสิระซึง่เป็นผูท้รงคุณวฒุิ	
จ�านวน	3	ท่าน	โดยมีนางวณี	ทัศนมณเฑียร	เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ	นายยุทธ	วรฉัตรธาร	และนายชัยยงค์	รัตนเจริญศิริ	เป็นกรรมการตรวจ
สอบ

	 กรรมการตรวจสอบทกุท่านมคีณุสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเป็นอสิระ
ในการปฏิบัติหน้าที่และได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามกฏบัตรคณะกรรรมการตรวจสอบ	 รวมถึงสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

	 ทัง้นีใ้นรอบระยะเวลาบญัชปีี	2558	ได้จดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ	จ�านวน	6	ครัง้	คณะกรรมการตรวจสอบทกุท่านเข้าร่วมประชมุ
ครบถ้วนทกุคร้ัง	และเป็นการร่วมประชมุกบัผูบ้รหิาร	ผูส้อบบัญชแีละผูต้รวจสอบภายในตามความเหมาะสม	ซึง่ผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ
มีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

 1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ�าปี2558	โดยได้สอบถามและรบัฟังค�าชีแ้จงจากผูบ้รหิาร	และผู้สอบบญัชี	ในเรือ่งความ
ถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน	 และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล	 รวมถึงรับทราบแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีประจ�าป	ี 2558	 ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคล้องกบัผูส้อบบัญชว่ีา	งบการเงนิดงักล่าวมคีวามถกูต้อง	เชือ่ถอืได้	และเป็นไปตามมาตรฐานบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป	
รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและเหมาะสมตามที่ควร	ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 2. สอบทานข้อมูลการด�าเนินงานและระบบควบคุมภายใน	เพือ่ประเมนิความเพยีงพอ	เหมาะสม	และประสทิธผิลของระบบควบคมุภายใน	อนั
จะช่วยส่งเสริมให้การด�าเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก�าหนดไว้	ซึ่งพิจารณาจากผลการประเมินระบบควบคุมภายในตามแนวทางที่ก�าหนด	โดย
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	ร่วมกับผู้สอบบัญชี	และผู้ตรวจสอบภายใน	โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
สอดคล้องกับผู้สอบบัญชี	และผู้ตรวจสอบภายในว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ	รวมทั้งมีระบบควบคุม	ติดตาม	ดูแล	การด�าเนิน
งานของบริษัทย่อยอย่างเหมาะสมเพียงพอ	และมีประสิทธิผล

 3. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยง	ให้มีความเชื่อมโยงกับระบบการควบคุมภายในเพื่อจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งบริษัทฯ	โดยได้	พิจารณา
สอบทานนโยบาย	ปัจจัยความเสีย่ง	แนวทางการบรหิารความเสีย่ง	รวมถงึความคบืหน้าของการบรหิารความเส่ียง	ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบมคีวาม
เห็นว่า	บริษทัมรีะบบการบรหิารความเสีย่ง	โดยมกีารก�าหนดวตัถปุระสงค์บ่งชีค้วามเสีย่ง	ประเมนิความเสีย่ง	จดัการความเสีย่ง	และตดิตามผลความ
คืบหน้า	มีการก�าหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�าคัญ	(Key	Risk	 Indicator	–	KRI)	ให้เหมาะสมตามสถานการณ์	มีการก�าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้	
และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 4. สอบทานการตรวจสอบภายใน	 โดยพิจารณาภารกิจ	ขอบเขตการปฏิบัติงาน	หน้าที่	 และความรับผิดชอบ	ความเป็นอิสระ	ของ	บริษัท	พี
แอนด์แอล	อินเทอร์นอล	ออดิท	จ�ากัด	ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

	 อีกทั้งได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติการแก้ไขกฎบัตรงานตรวจสอบภายในให้เหมาะสม	ทันสมัย	 และสอดคล้องกับคู่มือแนวทางการตรวจสอบ
ภายในของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย	และได้อนมุตัแิผนการตรวจสอบประจ�าปี	ทีจ่ดัขึน้ตามความเส่ียงระดับองค์กร	คณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็นว่า	บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ	เหมาะสม	และมีประสิทธิผล	เป็นไปตามมาตรฐานสากล

รายงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ14
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

 5. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในส่วนของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท	รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนดของบริษัท	และข้อผูกพันที่บริษัทมีต่อบุคคลภายนอก	ซึ่ง
จาการสอบทานไม่พบประเด็นที่เป็นสาระส�าคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	ข้อก�าหนด	และข้อผูกพันที่บริษัทมีต่อบุคคลภายนอก

 6. สอบทานและให้ความเหน็ต่อรายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์	รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูของรายการ
ดังกล่าว	 ตามข้อก�าหนดคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า	
รายการค้าหรือธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทและบริษัทที่เก่ียวข้องที่มีสาระส�าคัญ	 เป็นรายการที่สมเหตุสมผล	 และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อ
การด�าเนินธุรกิจของบริษัท	รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

 7. การสอบทานการตรวจสอบการทุจริต	 บริษัทได้จัดให้มีระบบรับข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสของบุคคลภายนอก	 นอกเหนือจากการรับข้อ
ร้องเรียนภายในของพนักงาน	โดยสามารถร้องเรียนได้โดยตรงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร	แจ้งผ่านทาง	E-Mail	Address	ของผู้รับข้อร้องเรียน	
ท�าเป็นจดหมายปิดผนึกตรงถึงผู้รับข้อร้องเรียน	ผ่านเว็บไซต์	www.taokaenoi.co.th	และแจ้งผ่าน	E-mail	:	whistleblower@taokaenoi.co.th	
ถึงผู้บังคับบัญชา	ผู้อ�านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	หรือกรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด	ซึ่งในปี	2558	ไม่มีข้อร้องเรียนผ่าน
ระบบ

 8. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชีประจ�าปี2559	 เพื่อน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและขอพิจารณา
อนุมัติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2559	ต่อไป	ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน	ความเป็นอิสระและความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนแล้ว	 เห็นควรเสนอแต่งตั้งนางสาววิสสุตา	จริยธนากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3853	หรือ	นางพูนนารถ	เผ่าเจริญ	ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่	 5238	 หรือ	 นางสาวมณี	 รัตนบรรณกิจ	 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	 5313	 แห่งบริษัทส�านักงาน	 อีวาย	 จ�ากัด	 เป็นผู้สอบบัญชีของ 
บริษัทประจ�าปี	2559	พร้อมด้วยค่าสอบบัญชีของบริษัท	และบริษัทย่อยเป็นจ�านวนเงินรวม	2,600,000	บาท	โดยในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา	 
ผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้	 ความสามารถในวิชาชีพ	 และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆ	 รวมทั้งมี
ความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานรวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ	กับบริษัท	และบริษัทย่อย

	 วณี	ทัศนมณเฑียร
	 ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การวิเคราะห์ผลการด�าเนินงาน
และฐานะการเงิน15

15.1 ผลการด�าเนินงาน
 รายได้
	 บริษัทฯ	 และบริษัทย่อย	มีรายได้จากการขายในปี	 2557	 เป็น
จ�านวน	2,695.0	ล้านบาท และ	ในปี	2558	เป็นจ�านวน	3,499.7	ล้าน
บาท เพ่ิมขึน้ร้อยละ	29.86 จากปีก่อน	โดยยอดขายในประเทศเพ่ิมข้ึน	
134.7	 ล้านบาท	หรือร้อยละ	8.78	 จากปีก่อน	 เป็นผลมาจากตลาด
นักท่องเท่ียวและยอดบริโภคในประเทศปรับตัวสูงขึ้น	ส่วนยอดขาย
ต่างประเทศเพิ่มขึ้น	670.1	ล้านบาท	หรือร้อยละ	57.76 จากปีก่อน	
โดยประเทศจีนเพิ่มขึ้น	526.2	ล้านบาท	หรือร้อยละ	168.7	เนื่องจาก 
บรษิทัฯ	ให้ความส�าคญักับตลาดจนีตัง้แต่ช่วงไตรมาส	4	ปี	2557และ

แบรนด์	‘เถ้าแก่น้อย’	เริ่มเป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น	ส่งผลให้ยอด
ขายเพิ่มขึ้น	ในส่วนตลาดอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น	51.7	ล้านบาท	คิดเป็น
ร้อยละ	 33.49	มาจากการฟื้นตัวจากปัญหารายละเอียดการน�าเข้า
และค่าเงินรูเปียอินโดนีเซียที่อ่อนค่าในช่วงปี	 2557	และตลาดกลุ่ม
ประเทศ	CLMV	(กัมพูชา	ลาว	เมียนมาร์	และเวียดนาม) เพิ่มขึ้น	54.6 
ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	79.42	ในขณะที่ตลาดตลาดมาเลเซียมียอด
ลดลง	31.3	ล้านบาท	หรือร้อยละ	17.38 เนื่องจากมีการเริ่มใช้ระบบ
ภาษี	GST	(Good	and	Service	Tax)	ในวันที่	1	เมษายน	2558	ท�าให้
ยอดขายลดลงในช่วงเปลี่ยนผ่านดังกล่าว

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้

รายการ

2555 2556 2557 2558

ล้านบาท  ร้อยละ  ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าเถ้าแก่น้อย 2,395.7 94.23 2,640.9 97.07 2,620.3 96.11 3,413.3 97.10

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น 99.9 3.93 74.7 2.75 74.6 2.74 86.5 2.46

รวมรายได้จากการจ�าหน่าย 2,495.6 98.16 2,715.6 99.82 2,695.0 98.85 3,499.7 99.56

รายได้อื่น 46.8 1.84 5.0 0.18 31.3 1.15 15.5 0.44

รายได้รวม 2,542.4 100.00 2,720.6 100.00 2,726.3 100.00 3,515.2 100.00

	 รายได้จากการขายคิดเป็นเกอืบทัง้หมดของรายได้รวม	โดยสัดส่วนของรายได้จากการขายเทยีบกับรายได้รวมในปี	2557	อยูท่ีร้่อยละ	98.85	และ
ปี	2558	อยู่ที่ร้อยละ	99.56		ซึ่งรายได้อื่นในปี	2557	จ�านวน	31.3	ล้านบาท	ประกอบด้วย	ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	จ�านวน	9.0	ล้านบาท	และเงิน
ขอคืนภาษีอากรจากการสงวนสิทธิ์	BOI	จ�านวน	13.4	ล้านบาท	ซึ่งเป็นเงินคืนในส่วนของปลายปี	2555	และปี	2556	ด้วย	ส่วนรายได้อื่นในปี	2558	
จ�านวน	15.5	ล้านบาท	ประกอบด้วย	ก�าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน	จ�านวน	6.3	ล้านบาท	และเงินขอคืนภาษีอากรจากการสงวนสิทธิ์	BOI	จ�านวน	2.6	
ล้านบาท

ตารางแสดงโครงสร้างรายได้จากการจ�าหน่าย

รายการ

2555 2556 2557 2558

ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

สาหร่ายทอด 1,743.0	 69.84	 1,869.0	 68.82	 1,759.2	 65.28	 	2,060.6	 	58.88	

สาหร่ายย่าง 	450.1 18.04	 	574.8	 21.17	 	660.3	 24.50	 	1,171.3	 	33.47	

สาหร่ายเทมปุระ 	91.1	 	3.65	 	105.7	 	3.89	 	81.2	 	3.01	 81.3	 2.32

สาหร่ายอบ 	84.3	 	3.38	 	68.4	 	2.52	 	46.7	 	1.73	 41.2	 1.18	
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การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

รายการ

2555 2556 2557 2558

ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	ภายใต้
ตราสินค้าเถ้าแก่น้อย1 	27.1	 	1.09	 	23.0	 	0.85	 73.0	 2.71	 58.9	 1.68

ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่น2 				99.9	 			4.00	 				74.7 		2.75	 74.6	 2.77 86.5	 2.47

รวมรายได้จากการจ�าหน่าย  2,495.6 100.00 2,715.6 100.00 2,695.0 100.00 3,499.7 100.00

หมายเหตุ	:	 1.	 ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	ภายใต้ตราสินค้าเถ้าแก่น้อย	ได้แก่	เถ้าแก่ป๊อป	ว้อนท์มอร์	ซีโรลฟาร์ม	เป็นต้น	

	 	 	 2.	 ผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าอื่นๆ	ได้แก่ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวและของฝากต่างๆ	ที่จ�าหน่ายในร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์	เช่น	ผลไม้อบแห้ง	เป็นต้น

	 จากตารางแสดงโครงสร้างรายได้จากการจ�าหน่าย	 จะเห็นได้ว่ารายได้จากการจ�าหน่ายเกือบทั้งหมดมาจากรายได้จากผลิตภัณฑ์ภายใต้
ตราสินค้าเถ้าแก่น้อย	โดยในปี	2557	ร้อยละ	65.28	ของรายได้จากการจ�าหน่ายเป็นรายได้จากสาหร่ายทอด	และร้อยละ	24.50	เป็นรายได้จาก
สาหร่ายย่าง	ทั้งนี้	สาหร่ายย่างเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีการเติบโตรวดเร็วที่สุด		โดยในปี	2557	มีการเติบโตขึ้นถึงร้อยละ	14.87	จากปีก่อนหน้า	
ส่วนปี	2558	ร้อยละ	58.88	ของรายได้จากการจ�าหน่ายเป็นรายได้จากสาหร่ายทอด	และร้อยละ	33.47	เป็นรายได้จากสาหร่ายย่าง	ซึ่งสาหร่าย
ย่างยังคงเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุด	โดยเติบโตสูงขึ้นถึงร้อยละ	77.39	จากปีก่อนหน้า	เนื่องจากผลิตภัณฑ์ได้รับความนิยม
อย่างมากในประเทศจีน

รายการ

2555 2556 2557 2558

ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

งบก�าไรขาดทุน

รายได้จากการขาย 2,495.6 100.0 2,715.6 100.0 2,695.0 100.0 3,499.7 100.0

ต้นทุนขาย (1,788.1) (71.65) (1,783.0) (65.66) (1,778.6) (66.0) (2,259.5) (64.56)

ก�าไรขั้นต้น 707.5 28.35 932.6 34.34 916.4 34.0 1,240.3 35.44

 ต้นทุนขาย 
	 งบการเงินรวมของบรษัิทฯ	แสดงต้นทนุขายปี	2557	เท่ากบั	1,778.6	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	66.00	ของรายได้จากการขายและปี	2558	เท่ากบั	
2,259.5	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	64.56	ของรายได้จากการขาย	โดยการปรับลดลงของอัตราส่วนต้นทุนขายในปี	2558	เป็นผลมาจากการควบคุม
ต้นทนุวตัถดุบิ	การเพิม่ประสทิธผิลการผลติ	รวมถึงการปรบัลดอตัราส่วนสญูเสยีท�าให้ต้นทนุการผลติต�า่ลง	การเปลีย่นวธิกีารซือ้น�า้มนัปาล์มจากการ
ซื้อเป็นปี๊ปเปลี่ยนเป็นการแทงก์	ซึ่งช่วยลดราคาต่อหน่วยและการควบคุมปริมาณการใช้	รวมถึงการต่อรองราคาวัตถุดิบหลักกับคู่ค้าได้ดียิ่งขึ้น

รายการ

2555 2556 2557 2558

ล้านบาท  ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

งบก�าไรขาดทุน

รายได้จากการขาย 2,495.6 100.0 2,715.6 100.0 2,695.0 100.0 3,499.7 100.0

ค่าใช้จ่ายในการขาย (441.9) (17.1) (556.6) (20.50) (490.7) (18.21) (528.2) (15.09)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (139.8) (5.60) (190.5) (7.23) (182.7) (6.78) (215.7) (6.16)

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 125.8 5.04 179.6 6.61 243.0 9.02 496.4 14.15
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 ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
	 ค่าใช้จ่ายในการขายในปี	2557	เท่ากับ	490.7	ล้านบาท	คิดเป็น
ร้อยละ	18.21	ของรายได้จากการขาย	และปี	2558	เท่ากับ	528.2	ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ	15.09	ของรายได้จากการขาย	โดยค่าใช้จ่ายใน
การขายต่อรายได้ท่ีลดลงมสีาเหตสุ�าคญัมาจาก ยอดขายต่างประเทศ
มีอัตราการเติบโตสูงกว่าในประเทศ	ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายต่อ 
ยอดขายต�่ากว่าขายในประเทศค่อนข้างมาก	นอกจากน้ีบริษัทมีการ
ควบคมุค่าใช้จ่ายทางขายและการตลาดต่อยอดขายให้เป็นไปตามงบ
ประมาณที่ตั้งไว้	โดยมีการเจรจาต่อรอง	และจัดรายการส่งเสริมการ
ขายที่สามารถสร้างยอดขายส่วนเพิ่มได้อย่างเหมาะสม	

	 ทั้งนี้การควบคุมการใช้จ่ายดังกล่าว	 ไม่ท�าให้บริษัทฯ	 สูญเสียส่วน
แบ่งการตลาด	โดยในปี	2558	บริษัทฯ	ยังคงสามารถครองส่วนแบ่งการ
ตลาดในประเทศอยู่ที่ร้อยละ	61.5	ขณะที่คู่แข่งอยู่ที่ร้อยละ	17.5,	6.6,	
และ	4.0	ตามล�าดับ

YR 2015

Taokaenoi
61.5%

Masita
17.5%

Other
8.1%

Seleco 6.6%

Tawandang 4.0%
Teelek 1.2%

Norita 1.1%

ที่มาข้อมูล:	AC	Nielsen	2558

	 ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ	ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี	2557	
เท่ากับ	182.7	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	6.78	ต่อรายได้จากการขาย	
และปี	2558	เท่ากับ	215.7	ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ	6.16	ของราย
ได้จากการขาย	 โดยค่าใช้จ่ายหลักเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกับบุคลากร	
ซึ่งมีการปรับเพ่ิมเงินเดือนประจ�าปี	 และการรับพนักงานใหม่เพ่ิมขึ้น	
แต่น้อยกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของยอดขาย	ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	มีการ
ควบคุมตามงบประมาณท่ีก�าหนดไว้	 ท�าให้ค่าใช้จ่ายรวมของบริษัท
ต่อรายได้จากการขาย

15.2 ฐานะการเงิน
 สินทรัพย์ 
	 เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินในงบการเงินรวมของบริษัทฯ	พบ
ว่ามีสินทรัพย์ท้ังหมด	ณ	สิ้นปี	 2557	และ	2558	 เท่ากับ	1,276.70	
ล้านบาท	และ	 2,814.9	 ล้านบาท	ตามล�าดับ	 โดยการเพ่ิมขึ้นของ
สินทรัพย์รวมในปี	2558	นั้นมีสาเหตุส�าคัญคือการเพิ่มขึ้นของเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด	ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการการขาย
หุ้นเพิ่มทุนของบริษัท	และที่ดิน	อาคาร	และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	จากการ
ลงทุนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่	ณ	สวนอตุสาหกกรมโรจนะ	รวมถึงการ
ลงทุนเพิ่มในส่วนโรงงานนพวงศ์	

	 โดย	ณ	สิน้ปี	2558	รายการส�าคญัของสนิทรัพย์ในงบการเงินรวม
ของบริษทัฯ	ประกอบด้วยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด	1,475.6	
ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	52.42	ของสินทรัพย์รวม	ที่ดิน	อาคาร	และ
อุปกรณ์	จ�านวน	549.6	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	19.53	ของสินทรัพย์
รวม	และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจ�านวน	417.8	ล้านบาท	คิดเป็น
ร้อยละ	14.84	ของสินทรัพย์รวม

 หนี้สิน
	 ณ	สิน้ปี	2557	และ	2558	งบการเงินรวมของบรษิทัฯ	แสดงหนีส้นิ
รวมจ�านวน	924.1	และ	971.0	ล้านบาท	ตามล�าดับ	การเพิ่มขึ้นของ
หนี้สินรวม	ณ	สิ้นปี	2558	นั้นมีปัจจัยหลักคือการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืม
ระยะยาว	โดยเป็นการเบิกวงเงินสินเชื่อจากธนาคารเพื่อใช้ในการซื้อ 
ที่ดิน	 อุปกรณ์	 และก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่	ณ	สวนอุตสาหกรรม 
โรจนะ	ก่อนได้รับเงินจากการขายหุ้นเพิ่มทุน

	 ทั้งนี้	ณ	สิ้นปี	2558	รายการหลักของหนี้สินในงบการเงินรวมของ 
บรษิทัฯ	คอืเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่จ�านวน	475.9	ล้านบาท	คดิเป็น 
ร้อยละ	49.01	ของหนี้สินรวม	 เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารจ�านวน	
264.7	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	27.26	ของหนี้สินรวม	และเงินกู้ยืม
ระยะยาวจ�านวน	98.4	ล้านบาท	คดิเป็นร้อยละ	10.13	ของหน้ีสนิรวม

 ส่วนของผู้ถือหุ้น
	 ณ	สิ้นปี	2558	งบการเงินรวมของบริษัทฯ	แสดงส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมเท่ากับ	2,814.9	ล้านบาท	 เพ่ิมข้ึน	 1,538.2	ล้านบาทจากสิ้นป	ี
2557	โดยมีสาเหตุหลักมาจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากมูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้หุ้นละ	0.25	สตางค์	และมูลค่าที่ได้จากการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
หุน้ละ	4.00	บาท	หกัด้วยค่าใช้จ่ายในการด�าเนินการ	คงเหลอื	1,315.4	
ล้านบาท	และทุนที่ออกและช�าระแล้ว	เพิ่มจาก	255.0	ล้านบาท	เป็น	
345.0	ล้านบาท	คิดเป็น	90	ล้านบาท
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รายงานของผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน) 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืน ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์
มาร์เก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกต้องตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจําเป็นเพ่ือให้สามารถจัดทํางบ
การเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญช ี
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ 
รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญหรือไม่ 

การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญของงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เก่ียวข้องกับการจัดทําและ
การนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ 
แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการการตรวจสอบรวมถึง
การประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่
จัดทําข้ึนโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม  
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รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานประจ�าปี 2558 71



 2

ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของข้าพเจ้า 

ความเห็น 
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและกระแสเงิน
สดสําหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ
เฉพาะของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

 
 
 
สุมาลี รีวราบัณฑิต 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ์ 2559 
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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 1,475,572,154    68,063,397        1,439,244,109    51,238,304        

ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 7, 8 417,806,408      468,080,712      454,248,133      507,935,363      

สินค้าคงเหลือ 9 197,319,086      227,999,422      187,824,401      214,968,484      

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 10 31,463,952        17,595,890        30,794,020        16,656,398        

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,122,161,600    781,739,421      2,112,110,663    790,798,549      

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกัน 11 36,657,410        36,282,973        36,657,410        36,282,973        

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 -                      -                      40,034,073        40,034,073        

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 13 39,745,095        39,745,095        39,745,095        39,745,095        

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 14 549,604,696      391,325,996      535,914,177      369,298,690      

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 15 10,622,957        9,289,801          10,331,536        8,661,088          

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 27 12,443,005        4,347,396          8,284,342          4,273,607          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 16 43,629,844        13,968,104        39,098,423        7,815,725          

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 692,703,007      494,959,365      710,065,056      506,111,251      

รวมสินทรัพย์ 2,814,864,607    1,276,698,786    2,822,175,719    1,296,909,800    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน้ีสินหมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 17 264,701,479 290,155,896 264,701,479 290,155,896

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 8, 18 475,915,783      450,791,338      459,002,817      440,349,752      

เงินกู้ยืมระยะส้ันอื่น 19 -                      49,555,044        -                      49,555,044        

เงินกู้ยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี 20 14,055,991        8,719,859          14,055,991        8,719,859          

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ่งปี 21 4,984,816          16,118,572        3,635,955          14,833,172        

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 66,745,493        35,046,279        65,847,114        34,904,237        

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 22 25,565,477        13,104,825        24,876,792        12,666,225        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 851,969,039      863,491,813      832,120,148      851,184,185      

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกู้ยืมระยะยาว 20 98,391,937        33,183,600        98,391,937        33,183,600        

หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 21 13,343,118        22,374,309        11,984,589        19,666,919        

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 23 6,323,370          3,864,469          6,121,275          3,739,032          

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น 965,927            1,201,576          -                      -                      

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 119,024,352      60,623,954        116,497,801      56,589,551        

รวมหน้ีสิน 970,993,391      924,115,767      948,617,949      907,773,736      

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 

     หุ้นสามัญ 1,380,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท

        (2557: 300,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 345,000,000      300,000,000      345,000,000      300,000,000      

   ทุนท่ีออกและชําระแล้ว

     หุ้นสามัญ 1,380,000,000 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท

        (2557: 255,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 24 345,000,000      255,000,000      345,000,000      255,000,000      

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 24 1,315,440,000    -                      1,315,440,000    -                      

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว 

      สํารองตามกฎหมาย - บริษัทฯ 25 34,500,000        30,000,000        34,500,000        30,000,000        

      สํารองตามกฎหมาย - บริษัทย่อย 282,249            282,249            -                      -                      

   ยังไม่ได้จัดสรร 148,648,967      67,300,770        178,617,770      104,136,064      

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,843,871,216    352,583,019      1,873,557,770    389,136,064      

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,814,864,607    1,276,698,786    2,822,175,719    1,296,909,800    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)74



การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557

กําไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย 3,499,748,289  2,694,962,112  3,430,272,098  2,632,231,444  

กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 6,273,013        8,998,224        6,315,010        8,985,115        

รายได้อ่ืน 9,252,266        22,340,550      13,657,491      26,521,265      

รวมรายได้ 3,515,273,568  2,726,300,886  3,450,244,599  2,667,737,824  

ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขาย 2,259,497,264  1,778,605,657  2,236,443,896  1,755,835,229  

ค่าใช้จ่ายในการขาย 528,187,969     490,723,910     506,618,176     456,729,266     

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 215,672,456     182,657,471     199,642,719     165,996,044     

รวมค่าใช้จ่าย 3,003,357,689  2,451,987,038  2,942,704,791  2,378,560,539  

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 511,915,879     274,313,848     507,539,808     289,177,285     

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (16,718,614)     (19,594,443)     (16,322,717)     (19,336,808)     

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 495,197,265     254,719,405     491,217,091     269,840,477     

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 27 (98,249,068)     (56,140,975)     (101,135,385)    (55,740,454)     

กําไรสําหรับปี 396,948,197     198,578,430     390,081,706     214,100,023     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนภายหลัง
   ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย -

      สุทธิจากภาษีเงินได้ 23 -                    1,315,094        -                    1,275,867        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 396,948,197     199,893,524     390,081,706     215,375,890     

กําไรต่อหุ้น 29
กําไรต่อหุ้นข้ันพื้นฐาน

   กําไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (บาท) 0.38               0.19               0.37               0.21               

   จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (หุ้น) 1,051,561,644  1,020,000,000  1,051,561,644  1,020,000,000  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของ

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ บริษัทฯ บริษัทย่อย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2557 160,000,000     -                    22,661,691      282,249          73,945,555      256,889,495     

กําไรสําหรับปี -                    -                    -                    -                    198,578,430     198,578,430     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี -                    -                    -                    -                    1,315,094        1,315,094        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                    -                    -                    -                    199,893,524     199,893,524     

ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 24) 95,000,000      -                    -                    -                    95,000,000      

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                    -                    -                    -                    (199,200,000)    (199,200,000)    

โอนกําไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร

   เป็นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25) -                    -                    7,338,309        -                    (7,338,309)       -                    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 255,000,000     -                    30,000,000      282,249          67,300,770      352,583,019     

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2558 255,000,000     -                    30,000,000      282,249          67,300,770      352,583,019     

กําไรสําหรับปี -                    -                    -                    -                    396,948,197     396,948,197     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี -                    -                    -                    -                    -                    -                    

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                    -                    -                    -                    396,948,197     396,948,197     

ออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 24) 90,000,000      1,315,440,000  -                    -                    -                    1,405,440,000  

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                    -                    -                    -                    (311,100,000)    (311,100,000)    

โอนกําไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร

   เป็นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25) -                    -                    4,500,000        -                    (4,500,000)       -                    

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 345,000,000     1,315,440,000  34,500,000      282,249          148,648,967     1,843,871,216  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
สําหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม
กําไรสะสม 

จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)76



การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า จัดสรรแล้ว - รวมส่วนของ

และชําระแล้ว หุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 160,000,000      -                     22,661,691        95,298,483        277,960,174      

กําไรสําหรับปี -                     -                     -                     214,100,023      214,100,023      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี -                     -                     -                     1,275,867          1,275,867          

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                     -                     -                     215,375,890      215,375,890      

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 24) 95,000,000        -                     -                     -                     95,000,000        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                     -                     -                     (199,200,000)     (199,200,000)     

โอนกําไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร

   เป็นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25) -                     -                     7,338,309          (7,338,309)         -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 255,000,000      -                     30,000,000        104,136,064      389,136,064      

-                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 255,000,000      -                     30,000,000        104,136,064      389,136,064      

กําไรสําหรับปี -                     -                     -                     390,081,706      390,081,706      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี -                     -                     -                     -                     -                     

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                     -                     -                     390,081,706      390,081,706      

ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 24) 90,000,000        1,315,440,000    -                     -                     1,405,440,000    

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                     -                     -                     (311,100,000)     (311,100,000)     

โอนกําไรสะสมท่ียังไม่ได้จัดสรร

   เป็นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 25) -                     -                     4,500,000          (4,500,000)         -                     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 345,000,000      1,315,440,000    34,500,000        178,617,770      1,873,557,770    

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี 495,197,265     254,719,405     491,217,091     269,840,477     

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสด

   รับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 72,244,666      65,684,148      66,144,776      59,610,182      

   ตัดจําหน่ายอุปกรณ์ 5,078,084        6,378,599        812,534          6,371,423        

   ตัดจําหน่ายส่วนเกิน (ส่วนลด) จากสัญญาซ้ือขาย

      เงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (172,765)         261,263          (172,765)         261,263          

   ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 2,921,343        (344,419)         2,921,343        (156,825)         

   การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ 13,654,891      581,314          12,757,728      994,545          

   กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์ (587,789)         (38,295)           (1,066,263)       (273,943)         

   โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ -                    (4,498,877)       -                    (4,498,877)       

   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดข้ึนจริง 710,882          (9,549,955)       710,882          (9,571,159)       

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,732,501        1,817,782        2,655,843        1,765,185        

   สํารองประมาณการหน้ีสินจากคดีฟ้องร้อง -                    4,851,171        -                    4,851,171        

   รายได้ดอกเบี้ย (1,068,463)       (1,247,461)       (957,101)         (1,141,405)       

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย 15,527,806      17,655,524      15,363,204      17,604,812      

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงใน

   สินทรัพย์และหนี้สินดําเนินงาน 606,238,421     336,270,199     590,387,272     345,656,849     

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ่มข้ึน) ลดลง

   ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 47,484,361 (77,718,365)     50,897,287      (92,742,865)     

   สินค้าคงเหลือ 17,025,445      (2,519,168)       14,386,355      (4,674,733)       

   สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (13,862,881)     (3,367,077)       (14,132,192)     (3,554,508)       

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน (1,634,541)       3,213,330        (3,205,540)       2,695,488        

หนี้สินดําเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน (5,185,711)       72,254,689      (11,118,625)     80,070,407      

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 12,354,903      (1,094,716)       12,104,818      (1,278,058)       

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 662,419,997     327,038,892     639,319,375     326,172,580     

   จ่ายสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (273,600)         -                    (273,600)         -                    

   จ่ายภาษีเงินได้ (66,099,913)     (40,879,515)     (65,657,943)     (40,783,770)     

   จ่ายดอกเบี้ย (14,889,162)     (17,837,964)     (14,889,162)     (17,787,251)     

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 581,157,322     268,321,413     558,498,670     267,601,559     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
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(หน่วย: บาท)

2558 2557 2558 2557

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกันเพิ่มข้ึน (374,437)         (47,515)           (374,437)         (47,515)           

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพย์เพิ่มข้ึน (81,970,951)     (67,118,667)     (81,346,037)     (63,073,091)     

ซ้ือที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (149,960,718)    (96,929,115)     (148,697,652)    (87,440,372)     

ซ้ือสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (3,226,200)       (2,120,000)       (3,226,200)       (2,120,000)       

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 3,429,228        26,500,743      3,358,308        20,203,346      

จ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน -                    (4,000,000)       -                    -                    

รับชําระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เก่ียวข้องกัน -                    25,500,000      -                    20,000,000      

ดอกเบี้ยรับ 1,157,732        1,257,732        1,046,370        1,178,614        

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (230,945,346)    (116,956,822)    (229,239,648)    (111,299,018)    

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง (25,005,776)     (27,356,011)     (25,005,776)     (27,356,011)     

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นอ่ืน -                    30,000,000      -                    30,000,000      

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นอ่ืน (50,000,000)     (30,000,000)     (50,000,000)     (30,000,000)     

เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 112,447,928     26,350,000      112,447,928     26,350,000      

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (41,903,459)     (5,197,095)       (41,903,459)     (5,197,095)       

ชําระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน (23,941,912)     (15,103,514)     (22,491,910)     (14,791,727)     

เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 1,440,000,000  95,000,000      1,440,000,000  95,000,000      

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น (43,200,000)     -                    (43,200,000)     -                    

เงินปันผลจ่าย (311,100,000)    (199,200,000)    (311,100,000)    (199,200,000)    

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 1,057,296,781  (125,506,620)    1,058,746,783  (125,194,833)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มข้ึนสุทธิ 1,407,508,757  25,857,971      1,388,005,805  31,107,708      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 68,063,397      42,205,426      51,238,304      20,130,596      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 1,475,572,154  68,063,397      1,439,244,109  51,238,304      

  

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
รายการที่มิใช่เงินสด

   ซ้ืออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าการเงิน 2,000,000        25,376,616      2,000,000        21,072,038      

   ซ้ืออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 39,667,695      10,442,263      39,093,330      10,406,365      

   โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือสินทรัพย์ไปบัญชีอุปกรณ์ 53,891,688      83,949,121      53,366,774      75,569,712      

   โอนท่ีดินไปบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน -                    39,745,095      -                    39,745,095      

   ดอกเบี้ยจ่ายที่ถือเป็นต้นทุนของสินทรัพย์ 1,655,592        -                    1,655,592        -                    

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม 
สําหรบัปสีิ้นสดุวันที ่31 ธันวาคม 2558 

1. ข้อมูลทั่วไป 
 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งจัดต้ัง

และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหน่ายสาหร่ายทะเลทอด 
ย่าง อบและขนมขบเคี้ยวที่มีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบ ที่อยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯซึ่งเป็น
สํานักงานใหญ่อยู่ที่ 12/1 หมู่ 4 ตําบลหน้าไม้ อําเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีสํานักงานสาขา 6 แห่ง (2557: 5 แห่ง) ในจังหวัดนนทบุรี จังหวัด
ปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 
2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี 

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 
กันยายน 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการบัญชี 
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 
 ก) งบการเงินรวมน้ีได้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จํากัด 

(มหาชน) (ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อยที่จัดต้ังขึ้นในประเทศไทย (ซึ่งต่อไปน้ีรวม
เรียกว่า “กลุ่มบริษัทฯ”) ดังต่อไปน้ี  

  อัตราร้อยละ 
ชื่อบริษทั ลักษณะธรุกิจ ของการถือหุ้น 

  2558 2557 
  ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั เถ้าแก่นอ้ย เรสเตอรองท์ แอนด์  
แฟรนไชส์ จํากดั 

จําหน่ายขนมขบเค้ียวและ    
ของฝาก 

100 100 

บริษทั ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ จาํกัด จําหน่ายขนมขบเค้ียว 100 100 
บริษทั เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์          
ซัพพลาย จํากดั  

ผลิตและจําหน่ายผงปรงุ

อาหาร   
100 100 

ข) บริษัทฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือบริษัทย่อยได้ หากบริษัทฯมีสิทธิได้รับหรือมี
ส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อํานาจในการส่ังการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้  

2

ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแต่วันท่ีบริษัทฯมีอํานาจ
ในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทําข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ตัดออกจาก  งบ
การเงินรวมนี้แล้ว 

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตมี

รายละเอียด ดังนี้ 
 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษัทฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่

ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้
มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่
กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกําหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้
กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอย
รับรู้ในกําไรขาดทุนก็ได้   

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯรับรู้รายการ
กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
อยู่แต่เดิมแล้ว 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม 

โดยใช้แทนเน้ือหาเกี่ยวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกําหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับน้ีเปลี่ยนแปลงหลักการ
เก่ียวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอํานาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้
ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่ เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการที่ เข้าไปลงทุนและตนสามารถใช้อํานาจในการส่ังการกิจกรรมท่ีส่ง 
ผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนน้ันได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออก
เสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหน่ึงก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ
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ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแต่วันที่บริษัทฯมีอํานาจ
ในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทย่อยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จัดทําขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใช้นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
เช่นเดียวกันกับของบริษัทฯ 

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ตัดออกจาก  งบ
การเงินรวมนี้แล้ว 

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตามวิธีราคาทุน 
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีบัญชีปัจจุบันและที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตมี

รายละเอียด ดังน้ี 
 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 กลุ่มบริษัทฯได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และฉบับใหม่ที่

ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 
มกราคม 2558 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รบัการปรับปรุงหรือจัดให้
มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผู้ใช้
มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่
กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 มาตรฐานฉบับปรับปรุงน้ีกําหนดให้กิจการต้องรับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้
กิจการเลือกรับรู้รายการดังกล่าวทันทีในกําไรขาดทุน หรือในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือทยอย
รับรู้ในกําไรขาดทุนก็ได้   

 มาตรฐานฉบับปรับปรุงดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้เน่ืองจากกลุ่มบริษัทฯรับรู้รายการ
กําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
อยู่แต่เดิมแล้ว 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 เรื่อง งบการเงินรวม  
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทํางบการเงินรวม 

โดยใช้แทนเน้ือหาเกี่ยวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกําหนดอยู่ในมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับที่ 27 เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับน้ีเปลี่ยนแปลงหลักการ
เก่ียวกับการพิจารณาว่าผู้ลงทุนมีอํานาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ผู้
ลงทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการที่ เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการที่ เข้าไปลงทุนและตนสามารถใช้อํานาจในการส่ังการกิจกรรมท่ีส่ง 
ผลกระทบต่อจํานวนเงินผลตอบแทนน้ันได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออก
เสียงโดยรวมน้อยกว่ากึ่งหน่ึงก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจ
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อย่างมากในการทบทวนว่ากลุ่มบริษัทฯมีอํานาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้อง
นําบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทํางบการเงินรวมบ้าง 

 การเปลี่ยนแปลงหลักการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับส่วนได้เสียในกิจการ

อ่ืน  
 มาตรฐานฉบับน้ีกําหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทย่อย 

การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับน้ีจึงไม่มีผลกระทบ
ทางการเงินต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 มาตรฐานฉบับน้ีกําหนดแนวทางเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยข้อมูลที่เก่ียวกับการ

วัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหน้ีสินใดตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอ่ืน กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมน้ันตามหลักการของ
มาตรฐานฉบับน้ีและใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใช้มาตรฐานฉบับ
นี้  

 มาตรฐานฉบับน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของกลุ่มบริษัทฯ  

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 
 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง 

(ปรับปรุง 2558) และฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีรวมจํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพ่ือให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับปรับปรุงและฉบับใหม่ รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ  

4. นโยบายการบญัชีที่สาํคญั 
4.1 การรับรู้รายได้ 
 ขายสินค้า 
 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทฯได้โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่มีนัยสําคัญของความ

เป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกํากับสินค้าโดยไม่รวม
ภาษมีูลค่าเพ่ิมสําหรับสินค้าที่ได้ส่งมอบหลังจากหักส่วนลดและสินค้ารับคืนแล้ว 

 ดอกเบ้ียรับ 
 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง 
 เงินปันผลรับ 
 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันที่มี

สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจํากัด
ในการเบิกใช้ 

4.3 ลูกหนี้การค้า 
 ลูกหนี้การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหน้ี 

4.4 สินค้าคงเหลือ 
 สินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด

จะตํ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริงตามวิธีเข้าก่อน
ออกก่อน และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต 

 สินค้าซื้อมาเพ่ือขาย วัตถุดิบ ส่วนประกอบและผงปรุง ภาชนะบรรจุและหีบห่อ และอะไหล่และวัสดุ

โรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 
และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ 

4.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน เมื่อมีการ
จําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึก

ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษัทฯบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทํารายการ 
ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อ

การด้อยค่า (ถ้ามี) 

 บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ใน

ส่วนของกําไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนออกจากบัญชี 

 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่า

เผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดังนี้ 
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันที่มี

สภาพคล่องสูง ซึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวันที่ได้มาและไม่มีข้อจํากัด
ในการเบิกใช้ 

4.3 ลูกหนี้การค้า 
 ลูกหน้ีการค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ กลุ่มบริษัทฯบันทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้ ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหน้ี 

4.4 สินค้าคงเหลือ 
 สินค้าสําเร็จรูปและสินค้าระหว่างผลิตแสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใด

จะตํ่ากว่า ราคาทุนดังกล่าววัดมูลค่าตามวิธีต้นทุนมาตรฐานซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนจริงตามวิธีเข้าก่อน
ออกก่อน และประกอบด้วยต้นทุนวัตถุดิบ แรงงานและค่าโสหุ้ยในการผลิต 

 สินค้าซื้อมาเพ่ือขาย วัตถุดิบ ส่วนประกอบและผงปรุง ภาชนะบรรจุและหีบห่อ และอะไหล่และวัสดุ

โรงงานแสดงมูลค่าตามราคาทุนวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 
และจะถือเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนการผลิตเมื่อมีการเบิกใช้ 

4.5 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน เมื่อมีการ
จําหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึก

ในส่วนของกําไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษัทฯบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมต้นทุนการทํารายการ 
ภายหลังการรับรู้รายการเริ่มแรก บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อ

การด้อยค่า (ถ้ามี) 

 บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ใน

ส่วนของกําไรหรือขาดทุนในปีที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนออกจากบัญชี 

 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่า

เผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี) 

 ค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดังน้ี 
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ส่วนปรับปรุงที่ดิน  9 ปี 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร  20 ปี และตามอายุคงเหลือของสัญญาเช่าที่ดิน

สําหรับสินทรพัย์ที่ได้มาในปี 2558 
เครื่องจักรและอุปกรณ์  5 ปี  และ 10 ปี 
เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สํานักงาน  3 ปี และ 5 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 

 ค่าเสื่อมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน  

 ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างติดต้ังและก่อสร้าง 

 กลุ่มบริษัทฯตัดรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ออกจากบัญชีเมื่อจําหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะ

ไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจําหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกําไรหรือ

ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์จะรับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อกลุ่มบริษัทฯตัดรายการ

สินทรัพย์น้ันออกจากบัญชี 
4.8 ต้นทุนการกู้ยืม 
 ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ที่ใช้ในการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ต้องใช้ระยะเวลานานใน

การแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้นจะอยู่
ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามที่มุ่งประสงค์ ส่วนต้นทุนการกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ต้นทุนการกู้ยืมประกอบด้วยดอกเบ้ียและต้นทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นจากการกู้ยืมน้ัน 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 สินทรัพย์ไม่มี ตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า  

ของสินทรัพย์น้ัน (ถ้ามี) 
 กลุ่มบริษัทฯตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จํากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้

ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีข้อบ่งช้ีว่า
สินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า กลุ่มบริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่าย
ของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไร
หรือขาดทุน 

 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ มีอายุการให้ประโยชน์ 3 ปี และ 10 ปี 
4.10 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯหรือ

ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 
 นอกจากน้ี บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึง บริษัทร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสําคัญ กรรมการหรือ
พนักงานของบริษัทฯที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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4.11 สัญญาเช่าระยะยาว  
 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอน

ไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่า
ใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วน
ดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญา
เช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า  

 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

4.12 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่

ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนที่ เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ

ดําเนินงาน 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย ์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทฯรับรู้ขาดทุน

จากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

นั้น ทั้งน้ี มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจําหน่ายของสินทรัพย์หรือ

มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า  

 กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุน  

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์มีข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการท่ีใช้กําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้ง

ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพ่ิมขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)84
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4.11 สัญญาเช่าระยะยาว  
 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ได้โอน

ไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจํานวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่า
ใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินระยะยาว ส่วน
ดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญา
เช่าการเงินจะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ที่เช่า  

 สัญญาเช่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กับผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใช้จ่ายในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า 

4.12 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวัดมูลค่าด้วยสกุลเงินที่

ใช้ในการดําเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนที่ เกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ

ดําเนินงาน 

4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย ์

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯจะทําการประเมินการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและ

อุปกรณ์หรือสินทรัพย์ไม่มีตัวตนหากมีข้อบ่งช้ีว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจด้อยค่า กลุ่มบริษัทฯรับรู้ขาดทุน

จากการด้อยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์

นั้น ทั้งน้ี มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึง มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจําหน่ายของสินทรัพย์หรอื

มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า  

 กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกําไรหรือขาดทุน  

 หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์มีข้อบ่งช้ีที่แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพย์ที่รับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง กลุ่มบริษัทฯจะประมาณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของ

สินทรัพย์นั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ประมาณการท่ีใช้กําหนดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนภายหลังจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครั้ง

ล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่เพ่ิมขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่

รายงานประจ�าปี 2558 85
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สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที่ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในงวด

ก่อนๆ กลุ่มบริษัทฯจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยังส่วนของ

กําไรหรือขาดทุนทันที 
4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน 
 กลุ่มบริษัทฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิด

รายการ 
 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน 
 โครงการสมทบเงิน 
 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสม

และเงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก
สินทรัพย์ของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิด
รายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน  
 กลุ่มบริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่ง

กลุ่มบริษัทฯถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 
 กลุ่มบริษัทฯคํานวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานโดยใช้วิธีคิดลดแต่

ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เช่ียวชาญอิสระได้ทําการประเมิน
ภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 ในการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นครั้งแรกในปี 
2554 กลุ่มบริษัทฯเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหน้ีสินที่รับรู้ ณ วันเดียวกันตาม
นโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรงภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่นํา
มาตรฐานการบัญชีนี้มาถือปฏิบัติ 

4.15 ประมาณการหนี้สิน 
 กลุ่มบริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต

ได้เกิดข้ึนแล้วและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากลุ่มบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพ่ือ
ปลดเปลื้องภาระผูกพันน้ันและสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันน้ันได้อย่างน่าเช่ือถือ  

4.16 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
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 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ

สินทรัพย์และหน้ีสิน  ณ  วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน 
ที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษัทฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่
รับรู้สินทรัพ ย์ภาษี เงิน ได้รอการตัดบัญ ชีสํ าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ี ใช้หั กภาษี  รวมทั้ ง 
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทฯจะมีกําไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียัง
ไม่ได้ใช้น้ัน 

 กลุ่มบริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทฯจะ
ไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ 

 กลุ่มบริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  

4.17 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะ
ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหน่าย
ด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา 

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อ

โอนหนี้สินให้ผู้อ่ืน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วม
ในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่มีลักษณะ
เดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทฯจะประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด  

 ลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินใน 
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังน้ี 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)86
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 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 กลุ่มบริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้แก่หน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดย
คํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 กลุ่มบริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวระหว่างราคาตามบัญชีของ

สินทรัพย์และหน้ีสิน  ณ  วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน 
ที่เกี่ยวข้องน้ัน โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน  

 กลุ่มบริษัทฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างช่ัวคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่
รับ รู้สินทรัพย์ภาษี เงิน ได้รอการตัดบัญ ชีสํ าหรับผลแตกต่างช่ัวคราวท่ี ใช้หั กภาษี  รวมทั้ ง 
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กลุ่มบริษัทฯจะมีกําไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียัง
ไม่ได้ใช้นั้น 

 กลุ่มบริษัทฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลา
รายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทฯจะ
ไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ 

 กลุ่มบริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้นหากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของผู้ถือหุ้น  

4.17 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 
 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีตามสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าจะถูกแปลงค่าตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ 

วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กําไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศดังกล่าวจะ
ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุน ส่วนเกินหรือส่วนลดท่ีเกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหน่าย
ด้วยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญา 

4.18 การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาทีจ่ะต้องจ่ายเพื่อ

โอนหนี้สินให้ผู้อ่ืน โดยรายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วม
ในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า กลุ่มบริษัทฯใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เก่ียวข้องกําหนดให้ต้องวัดมูลค่า
ด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีลักษณะ
เดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ กลุ่มบริษัทฯจะประมาณมูลค่า
ยุติธรรมโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด  

 ลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินใน 
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

รายงานประจ�าปี 2558 87
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 ระดับ 1  ใช้ข้อมูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพย์หรือหน้ีสินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง 
 ระดับ 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ

ทางอ้อม 
 ระดับ 3 ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณ

ขึ้น  
 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทฯจะประเมินความจําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดับ

ช้ันของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพย์และหน้ีสินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดข้ึนประจํา 

5. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 
 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองที่มีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผล
กระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ และการประมาณการท่ีสําคัญมี
ดังนี้ 

 สัญญาเช่า 
 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหารได้

ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทฯได้โอนหรือ
รับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรือไม่ 

 ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 
 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลพินิจในการประมาณการผล

ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีตอายุของหน้ี
ที่คงค้างและสภาวะเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในขณะน้ัน เป็นต้น 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงฐานะการเงินที่ไม่มีการซื้อ

ขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัว
แปรท่ีใช้ในแบบจําลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด โดยคํานึงถึงความเสี่ยง
ทางด้านเครดิต (ทั้งของธนาคารฯและคู่สญัญา) สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลง
ของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่
ใช้ในการคํานวณอาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินและการเปิดเผย
ลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสื่อมราคา 
 ในการคํานวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้

ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมื่อเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 
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 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น ในการนี้ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเก่ียวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจําเป็นต้อง
ประมาณการว่ากลุ่มบริษัทฯควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจํานวนเท่าใด โดย
พิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการน้ัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะและอัตราการเปล่ียนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็นต้น 

 คดีฟ้องร้อง 
 บริษัทฯมีหน้ีสินที่อาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเช่ือมั่นว่าค่าความเสียหายจะเกิดขึ้นไม่เกินกว่าประมาณการ
หน้ีสินจากคดีความฟ้องร้องที่บริษัทฯได้บันทึกไว้ในงบการเงิน 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เงินสด 830 742 150 160 
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ 1,474,043 66,629 1,438,395 50,386 
เงินฝากประจํา 699 692 699 692 
รวม 1,475,572 68,063 1,439,244 51,238 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําของกลุ่มบริษัทฯมีอัตราดอกเบ้ีย
ระหว่างร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 0.90 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 1.10 ต่อปี) และเฉพาะ
บริษัทฯมีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 0.90 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 
1.10 ต่อปี) 
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 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั้น ในการน้ี ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเก่ียวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 กลุ่มบริษัทฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและ

ขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคต
เพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างช่ัวคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจําเป็นต้อง
ประมาณการว่ากลุ่มบริษัทฯควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นจํานวนเท่าใด โดย
พิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  
 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์

ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆในการประมาณการน้ัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้น
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะและอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็นต้น 

 คดีฟ้องร้อง 
 บริษัทฯมีหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการ

ประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องแล้วและเช่ือมั่นว่าค่าความเสียหายจะเกิดขึ้นไม่เกินกว่าประมาณการ
หน้ีสินจากคดีความฟ้องร้องที่บริษัทฯได้บันทึกไว้ในงบการเงิน 

6. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เงินสด 830 742 150 160 
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย์ 1,474,043 66,629 1,438,395 50,386 
เงินฝากประจํา 699 692 699 692 
รวม 1,475,572 68,063 1,439,244 51,238 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําของกลุ่มบริษัทฯมีอัตราดอกเบ้ีย
ระหว่างร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 0.90 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 1.10 ต่อปี) และเฉพาะ
บริษัทฯมีอัตราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 0.90 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.125 ถึงร้อยละ 
1.10 ต่อปี) 
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7. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน  
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ     
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 17 - 16,989 16,332 
ค้างชําระ     
 1 - 90 วัน   - - 25,057 16,698 
 91 - 180 วัน - - - 10,994 
 181 - 270 วัน - - - 2,430 
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 17 - 42,046 46,454 

 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ลูกหน้ีการค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ     
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ 344,612 351,680 340,793 347,021 
ค้างชําระ     
 1 - 90 วัน   67,835 108,685 65,612 106,827 
 91 - 180 วัน 3,703 454 3,703 454 
 181 - 270 วัน 1,073 - 1,073 - 
 มากกว่า 271 วัน 1,689 3,525 1,463 3,299 
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 418,912 464,344 412,644 457,601 
รวมลูกหนี้การค้า 418,929 464,344 454,690 504,055 
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (3,755) (795) (3,529) (569) 
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 415,174 463,549 451,161 503,486 
ลูกหน้ีอื่น     
ดอกเบ้ียค้างรับ - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 144 232 143 232 
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 7 2,234 864 2,626 
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 2,481 2,066 2,080 1,591 
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 2,632 4,532 3,087 4,449 
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 417,806 468,081 454,248 507,935 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯไม่มีลูกหนี้การค้าที่นําไปเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก
ธนาคารฯ (2557: 82.2 ล้านบาท) 
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8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 รายช่ือ ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จํากัด      บริษัทย่อย 
บริษัท ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ จาํกัด บริษัทย่อย 
บริษัท เอ็นซีพี เทรดด้ิงแอนด์ซัพพลาย จํากัด บริษัทย่อย 
บริษัท ทเว็นต้ีโฟร์ โปรเจ็คส์ จํากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน 
บริษัท ไทย ฟอร์เวิร์ด บิวด้ิง จํากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน 
บริษัท ดร. โทบิ จํากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน 
บริษัท เจน ซี อินสไปร์ คอรป์อเรช่ัน จํากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน 
บริษัท ชุบชีวา จํากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันเหล่าน้ัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)   
ขายสินค้า - - 85,687 54,106 ราคาทุนบวกกําไรส่วนเพ่ิมในอัตราเฉลี่ย

ร้อยละ 21 (2557: ราคาทุนบวกกําไร

ส่วนเพ่ิมในอัตราเฉล่ียร้อยละ 26) 
รายได้ค่าบริการด้านบัญชีและ

การเงิน 
- - 3,344 3,072 คํานวณตามต้นทุนจริงบวกกําไรส่วนเพ่ิม 

รายได้ค่าบริการและสาธารณูปโภค - - 1,510 1,510 อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
ซื้อสินค้า - - 123,651 87,827 ราคาทุนบวกกําไรส่วนเพ่ิมในอัตราเฉลี่ย

ร้อยละ 6 (2557: ราคาทุนบวกกําไรส่วน

เพ่ิมในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3) 
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย - - 6,605 4,149 อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน      
ขายสินค้า 67 - 67 - ราคาทุนบวกกําไรส่วนเพ่ิมในอัตราเฉลี่ย

ร้อยละ 50 
รายได้ค่าบริการด้านบัญชีและ

การเงิน 
240 1,696 240 1,696 คํานวณตามต้นทุนจริงบวกกําไรส่วนเพ่ิม 

ค่าส่งเสริมการขายรับ 22 175 - 145 อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ - 504 - 461 อัตราร้อยละ 1.50 - 2.55 ต่อปี 
ซื้อสินค้า 514 980 500 619 ราคาทุนบวกกําไรส่วนเพ่ิมในอัตราเฉลี่ย

ร้อยละ 24 (2557: ราคาทุนบวกกําไร

ส่วนเพ่ิมในอัตราเฉล่ียร้อยละ 32) 
ซื้อสินทรัพย์ 2,200 - 2,200 - ราคาใกล้เคียงราคาตลาด 
ค่าเช่าจ่าย 1,965 1,995 405 540 อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 439 - 439 - ราคาทุนบวกกําไรส่วนเพ่ิม 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)90



การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

12

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน 
 ลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 รายช่ือ ลักษณะความสัมพันธ์ 
บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จํากัด      บริษัทย่อย 
บริษัท ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ จาํกัด บริษัทย่อย 
บริษัท เอ็นซีพี เทรดด้ิงแอนด์ซัพพลาย จํากัด บริษัทย่อย 
บริษัท ทเว็นต้ีโฟร์ โปรเจ็คส์ จํากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน 
บริษัท ไทย ฟอร์เวิร์ด บิวด้ิง จํากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน 
บริษัท ดร. โทบิ จํากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน 
บริษัท เจน ซี อินสไปร์ คอรป์อเรช่ัน จํากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน 
บริษัท ชุบชีวา จํากัด ผู้ถือหุ้น/กรรมการร่วมกัน 

 ในระหว่างปี กลุ่มบริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวข้องกัน รายการธุรกิจ
ดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวข้องกันเหล่าน้ัน ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 2558 2557 2558 2557  
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ได้ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)   
ขายสินค้า - - 85,687 54,106 ราคาทุนบวกกําไรส่วนเพ่ิมในอัตราเฉลี่ย

ร้อยละ 21 (2557: ราคาทุนบวกกําไร

ส่วนเพ่ิมในอัตราเฉล่ียร้อยละ 26) 
รายได้ค่าบริการด้านบัญชีและ

การเงิน 
- - 3,344 3,072 คํานวณตามต้นทุนจริงบวกกําไรส่วนเพ่ิม 

รายได้ค่าบริการและสาธารณูปโภค - - 1,510 1,510 อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
ซื้อสินค้า - - 123,651 87,827 ราคาทุนบวกกําไรส่วนเพ่ิมในอัตราเฉลี่ย

ร้อยละ 6 (2557: ราคาทุนบวกกําไรส่วน

เพ่ิมในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3) 
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย - - 6,605 4,149 อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวข้องกัน      
ขายสินค้า 67 - 67 - ราคาทุนบวกกําไรส่วนเพ่ิมในอัตราเฉลี่ย

ร้อยละ 50 
รายได้ค่าบริการด้านบัญชีและ

การเงิน 
240 1,696 240 1,696 คํานวณตามต้นทุนจริงบวกกําไรส่วนเพ่ิม 

ค่าส่งเสริมการขายรับ 22 175 - 145 อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
ดอกเบี้ยรับ - 504 - 461 อัตราร้อยละ 1.50 - 2.55 ต่อปี 
ซื้อสินค้า 514 980 500 619 ราคาทุนบวกกําไรส่วนเพ่ิมในอัตราเฉลี่ย

ร้อยละ 24 (2557: ราคาทุนบวกกําไร

ส่วนเพ่ิมในอัตราเฉล่ียร้อยละ 32) 
ซื้อสินทรัพย์ 2,200 - 2,200 - ราคาใกล้เคียงราคาตลาด 
ค่าเช่าจ่าย 1,965 1,995 405 540 อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 439 - 439 - ราคาทุนบวกกําไรส่วนเพ่ิม 
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 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มี
รายละเอียด ดังน้ี  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 7)   
ลูกหนี้การค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
 บริษัทย่อย - - 42,046 46,454 
 บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  17 - - - 
รวม 17 - 42,046 46,454 
ลูกหนี้อ่ืน - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
 บริษัทย่อย - - 864 409 
 บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  7 2,234 - 2,217 
รวม 7 2,234 864 2,626 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหน้ีอื่น  - กิจการที่เก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 18)   
เจ้าหนี้การค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   บริษัทย่อย  - - 13,085 17,389 
   บริษัทท่ีเกี่ยวข้องกัน  9 121 - 82 
รวม 9 121 13,085 17,471 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน     
   บริษัทย่อย - - 241 1,300 
   บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน  511 5 511 - 
รวม 511 5 752 1,300 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 
 ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 กลุ่มบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่

ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปน้ี 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 30,074 31,233 28,345 29,639 
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,968 2,043 1,964 2,038 
รวม 32,042 33,276 30,309 31,677 

  
 ภาระค้ําประกันโดยกรรมการ 
 กรรมการของบริษัทฯค้ําประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารโดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการ 

ค้ําประกัน 
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9. สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให ้เป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้ับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สินค้าสําเร็จรูป 29,157 46,914 (1,424) (1,901) 27,733 45,013 
สินค้าสําเร็จรูประหว่างทาง 6,290 269 - - 6,290 269 
สินค้าระหว่างผลิต 5,880 9,999 (2,512) (154) 3,368 9,845 
วัตถุดิบ 105,868 60,620 (1,393) (253) 104,475 60,367 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 53,844 78,661 (12,064) (1,351) 41,780 77,310 
ส่วนประกอบและผงปรงุ 10,345 11,101 (565) (644) 9,780 10,457 
อะไหล่และวัสดุโรงงาน 2,700 3,510 - - 2,700 3,510 
วัตถุดิบระหวา่งทาง 1,193 21,228 - - 1,193 21,228 
รวม 215,277 232,302 (17,958) (4,303) 197,319 227,999 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให ้เป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้ับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สินค้าสําเร็จรูป 24,285 38,540 (1,304) (1,815) 22,981 36,725 
สินค้าสําเร็จรูประหว่างทาง 6,290 268 - - 6,290 268 
สินค้าระหว่างผลิต 5,880 9,987 (2,513) (154) 3,367 9,833 
วัตถุดิบ 100,766 56,786 (814) (13) 99,952 56,773 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 53,216 77,919 (11,539) (1,351) 41,677 76,568 
ส่วนประกอบและผงปรงุ 10,892 11,607 (565) (644) 10,327 10,963 
อะไหล่และวัสดุโรงงาน 2,037 2,610 - - 2,037 2,610 
วัตถุดิบระหวา่งทาง 1,193 21,228 - - 1,193 21,228 
รวม 204,559 218,945 (16,735) (3,977) 187,824 214,968 

ในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริษัทฯได้บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับเป็นจํานวนเงิน 18.0 ล้านบาท (2557: 4.3 ล้านบาท) เฉพาะบริษัทฯ: 16.7 ล้านบาท (2557: 4.0 
ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขาย และได้กลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็น
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจํานวนเงิน 4.3 ล้านบาท (2557: 3.7 ล้านบาท) เฉพาะบริษัทฯ: 4.0 ล้านบาท 
(2557: 3.0 ล้านบาท) โดยนําไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี 

 

 

 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)92



การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

15

9. สินค้าคงเหลือ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให ้เป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้ับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สินค้าสําเร็จรูป 29,157 46,914 (1,424) (1,901) 27,733 45,013 
สินค้าสําเร็จรูประหว่างทาง 6,290 269 - - 6,290 269 
สินค้าระหว่างผลิต 5,880 9,999 (2,512) (154) 3,368 9,845 
วัตถุดิบ 105,868 60,620 (1,393) (253) 104,475 60,367 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 53,844 78,661 (12,064) (1,351) 41,780 77,310 
ส่วนประกอบและผงปรงุ 10,345 11,101 (565) (644) 9,780 10,457 
อะไหล่และวัสดุโรงงาน 2,700 3,510 - - 2,700 3,510 
วัตถุดิบระหวา่งทาง 1,193 21,228 - - 1,193 21,228 
รวม 215,277 232,302 (17,958) (4,303) 197,319 227,999 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  

ราคาทุน 
รายการปรับลดราคาทุนให ้เป็น

มูลค่าสุทธิท่ีจะไดร้ับ สินค้าคงเหลือ - สุทธิ 
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
สินค้าสําเร็จรูป 24,285 38,540 (1,304) (1,815) 22,981 36,725 
สินค้าสําเร็จรูประหว่างทาง 6,290 268 - - 6,290 268 
สินค้าระหว่างผลิต 5,880 9,987 (2,513) (154) 3,367 9,833 
วัตถุดิบ 100,766 56,786 (814) (13) 99,952 56,773 
ภาชนะบรรจุและหีบห่อ 53,216 77,919 (11,539) (1,351) 41,677 76,568 
ส่วนประกอบและผงปรงุ 10,892 11,607 (565) (644) 10,327 10,963 
อะไหล่และวัสดุโรงงาน 2,037 2,610 - - 2,037 2,610 
วัตถุดิบระหวา่งทาง 1,193 21,228 - - 1,193 21,228 
รวม 204,559 218,945 (16,735) (3,977) 187,824 214,968 

ในระหว่างปี 2558 กลุ่มบริษัทฯได้บันทึกการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะ
ได้รับเป็นจํานวนเงิน 18.0 ล้านบาท (2557: 4.3 ล้านบาท) เฉพาะบริษัทฯ: 16.7 ล้านบาท (2557: 4.0 
ล้านบาท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนขาย และได้กลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็น
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นจํานวนเงิน 4.3 ล้านบาท (2557: 3.7 ล้านบาท) เฉพาะบริษัทฯ: 4.0 ล้านบาท 
(2557: 3.0 ล้านบาท) โดยนําไปหักจากมูลค่าของสินค้าคงเหลือที่รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในระหว่างปี 
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10. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน  

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษีมูลค่าเพ่ิมรอเรียกคืน 21,974 5,938 21,465 5,405 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัตถุดิบ 1,860 7,942 1,859 7,942 
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 7,494 3,227 7,334 2,869 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 136 489 136 440 
รวม 31,464 17,596 30,794 16,656 

11. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 
 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจําซึ่งบริษัทฯได้นําไปคํ้าประกันวงเงินสินเช่ือจาก

ธนาคาร 
12.  เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 เงินลงทุนในบริษัทย่อยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

   (หน่วย: พันบาท) 
 ทุนเรียกชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

บริษัท 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   

บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์      
  แอนด์ แฟรนไชส์ จํากัด 

 
35,000 

 
35,000 

 
100 

 
100 

 
35,000 

 
35,000 

บริษัท ว้อนท์มอร์ อินดัสตรี้ จํากัด 5,000 5,000 100 100 4,543 4,543 
บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้งแอนด์  
  ซัพพลาย จํากัด 

 
1,000 

 
1,000 

 
100 

 
100 

 
491 

 
491 

รวม     40,034 40,034 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯไม่มีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยข้างต้น 
13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 ในระหว่างปี 2557 บริษัทฯได้โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์จากบัญชีที่ดินซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2557 จํานวนเงิน 39.7 ล้านบาท ไปเป็นบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน ทั้งน้ี เน่ืองจาก
บริษัทฯได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์การใช้และมีความประสงค์ที่จะจําหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวในอนาคต 

 บริษัทฯได้จัดให้มีการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนดังกล่าวโดยผู้ประเมินราคาอิสระ โดย
ใช้เกณฑ์ราคาตลาด (Market Approach) ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจํานวน
เงิน 42.1 ล้านบาท (2557: 42.1 ล้านบาท) 

 บริษัทฯได้นําอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
จํานวนเงิน 36.2 ล้านบาท (2557: 36.2 ล้านบาท) ไปจดจํานองเพ่ือคํ้าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวที่ได้รับ
จากธนาคาร ทั้งน้ี บริษัทฯได้ไถ่ถอนสินทรัพย์ดังกล่าวแล้วทั้งจํานวนเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 
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14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ที่ดินและ อาคารและ เคร่ืองจักร เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ และเคร่ืองใช้  ระหว่างติดต้ัง  
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สํานักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
1 มกราคม 2557 57,664 88,105 251,061 59,737 22,652 38,687 517,906 
ซื้อเพ่ิม 58,585 377 29,486 11,027 3,734 109,188 212,397 
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย - (5,385) (31,802) (6,088) (2,254) - (45,529) 
โอนไปอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน (39,745) - - - - - (39,745) 

โอนเข้า (ออก) - 41,129 47,826 14,008 - (102,963) - 
31 ธันวาคม 2557 76,504 124,226 296,571 78,684 24,132 44,912 645,029 
ซื้อเพ่ิม 5,400 65 5,615 7,988 9,115 206,894 235,077 
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย - - (21,464) (14,834) (6,225) - (42,523) 
ดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุน - - - - - 1,656 1,656 
โอนเข้า (ออก) - 44,615 33,600 6,269 - (84,484) - 
31 ธันวาคม 2558 81,904 168,906 314,322 78,107 27,022 168,978 839,239 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ที่ดินและ อาคารและ เคร่ืองจักร เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ และเคร่ืองใช้  ระหว่างติดต้ัง  
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สํานักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2557 539 9,496 154,133 30,656 7,359 - 202,183 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับป ี 223 4,801 41,956 12,583 4,318 - 63,881 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับ
ส่วนที่จําหน่าย/       

  
  

 ตัดจําหน่าย - (732) (5,806) (3,997) (1,826) - (12,361) 
31 ธันวาคม 2557 762 13,565 190,283 39,242 9,851 - 253,703 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับป ี 223 8,890 41,404 14,970 4,865 - 70,352 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับ
ส่วนที่จําหน่าย/       

  
  

 ตัดจําหน่าย - - (20,902) (9,602) (3,917) - (34,421) 
31 ธันวาคม 2558 985 22,455 210,785 44,610 10,799 - 289,634 
ค่าเผื่อการด้อยค่า        
1 มกราคม 2557 - 2,912 1,586 - - - 4,498 
โอนกลับระหว่างปี - (2,912) (1,586) - - - (4,498) 
31 ธันวาคม 2557 - - - - - - - 
31 ธันวาคม 2558 - - - - - - - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2557  75,742 110,661 106,288 39,442 14,281 44,912 391,326 
31 ธันวาคม 2558 80,919 146,451 103,537 33,497 16,223 168,978 549,605 
ค่าเสื่อมราคาสําหรบัปี        
2557 (จํานวน 47.0 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 63,881 
2558 (จํานวน 48.4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 70,352 

 
   (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดินและ อาคารและ เคร่ืองจักร เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ และเคร่ืองใช้  ระหว่างติดต้ัง  
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สํานักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 
ราคาทุน         
1 มกราคม 2557 57,664 86,990 250,008 41,320 22,652 37,934 496,568 
ซื้อเพ่ิม 58,585 377 24,623 6,121 3,385 97,475 190,566 
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย - (5,385) (27,376) (1,335) (2,254) - (36,350) 
โอนไปอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน (39,745) - - - - - (39,745) 

โอนเข้า (ออก) - 41,130 39,240 10,127 - (90,497) - 
31 ธันวาคม 2557 76,504 123,112 286,495 56,233 23,783 44,912 611,039 
ซื้อเพ่ิม 5,400 65 5,160 6,117 9,115 206,894 232,751 
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย - - (21,464) (3,756) (6,225) - (31,445) 
ดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุน - - - - - 1,656 1,656 
โอนเข้า (ออก) - 44,615 33,600 6,269 - (84,484) - 
31 ธันวาคม 2558 81,904 167,792 303,791 64,863 26,673 168,978 814,001 
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2557 539 9,366 153,787 21,578 7,358 - 192,628 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับป ี 223 4,700 40,618 8,415 4,264 - 58,220 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)94



การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

17

14. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ที่ดินและ อาคารและ เคร่ืองจักร เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ และเคร่ืองใช้  ระหว่างติดต้ัง  
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สํานักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
1 มกราคม 2557 57,664 88,105 251,061 59,737 22,652 38,687 517,906 
ซื้อเพ่ิม 58,585 377 29,486 11,027 3,734 109,188 212,397 
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย - (5,385) (31,802) (6,088) (2,254) - (45,529) 
โอนไปอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน (39,745) - - - - - (39,745) 

โอนเข้า (ออก) - 41,129 47,826 14,008 - (102,963) - 
31 ธันวาคม 2557 76,504 124,226 296,571 78,684 24,132 44,912 645,029 
ซื้อเพ่ิม 5,400 65 5,615 7,988 9,115 206,894 235,077 
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย - - (21,464) (14,834) (6,225) - (42,523) 
ดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุน - - - - - 1,656 1,656 
โอนเข้า (ออก) - 44,615 33,600 6,269 - (84,484) - 
31 ธันวาคม 2558 81,904 168,906 314,322 78,107 27,022 168,978 839,239 
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ที่ดินและ อาคารและ เคร่ืองจักร เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ และเคร่ืองใช้  ระหว่างติดต้ัง  
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สํานักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2557 539 9,496 154,133 30,656 7,359 - 202,183 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับป ี 223 4,801 41,956 12,583 4,318 - 63,881 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับ
ส่วนที่จําหน่าย/       

  
  

 ตัดจําหน่าย - (732) (5,806) (3,997) (1,826) - (12,361) 
31 ธันวาคม 2557 762 13,565 190,283 39,242 9,851 - 253,703 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับป ี 223 8,890 41,404 14,970 4,865 - 70,352 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับ
ส่วนที่จําหน่าย/       

  
  

 ตัดจําหน่าย - - (20,902) (9,602) (3,917) - (34,421) 
31 ธันวาคม 2558 985 22,455 210,785 44,610 10,799 - 289,634 
ค่าเผื่อการด้อยค่า        
1 มกราคม 2557 - 2,912 1,586 - - - 4,498 
โอนกลับระหว่างปี - (2,912) (1,586) - - - (4,498) 
31 ธันวาคม 2557 - - - - - - - 
31 ธันวาคม 2558 - - - - - - - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2557  75,742 110,661 106,288 39,442 14,281 44,912 391,326 
31 ธันวาคม 2558 80,919 146,451 103,537 33,497 16,223 168,978 549,605 
ค่าเสื่อมราคาสําหรบัปี        
2557 (จํานวน 47.0 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 63,881 
2558 (จํานวน 48.4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 70,352 

 
   (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดินและ อาคารและ เคร่ืองจักร เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ และเคร่ืองใช้  ระหว่างติดต้ัง  
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สํานักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 
ราคาทุน         
1 มกราคม 2557 57,664 86,990 250,008 41,320 22,652 37,934 496,568 
ซื้อเพ่ิม 58,585 377 24,623 6,121 3,385 97,475 190,566 
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย - (5,385) (27,376) (1,335) (2,254) - (36,350) 
โอนไปอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน (39,745) - - - - - (39,745) 

โอนเข้า (ออก) - 41,130 39,240 10,127 - (90,497) - 
31 ธันวาคม 2557 76,504 123,112 286,495 56,233 23,783 44,912 611,039 
ซื้อเพ่ิม 5,400 65 5,160 6,117 9,115 206,894 232,751 
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย - - (21,464) (3,756) (6,225) - (31,445) 
ดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุน - - - - - 1,656 1,656 
โอนเข้า (ออก) - 44,615 33,600 6,269 - (84,484) - 
31 ธันวาคม 2558 81,904 167,792 303,791 64,863 26,673 168,978 814,001 
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2557 539 9,366 153,787 21,578 7,358 - 192,628 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับป ี 223 4,700 40,618 8,415 4,264 - 58,220 

รายงานประจ�าปี 2558 95
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(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ที่ดินและ อาคารและ เคร่ืองจักร เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ และเคร่ืองใช้  ระหว่างติดต้ัง  
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สํานักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเสื่อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2557 539 9,496 154,133 30,656 7,359 - 202,183 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับป ี 223 4,801 41,956 12,583 4,318 - 63,881 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับ
ส่วนที่จําหน่าย/       

  
  

 ตัดจําหน่าย - (732) (5,806) (3,997) (1,826) - (12,361) 
31 ธันวาคม 2557 762 13,565 190,283 39,242 9,851 - 253,703 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับป ี 223 8,890 41,404 14,970 4,865 - 70,352 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับ
ส่วนที่จําหน่าย/       

  
  

 ตัดจําหน่าย - - (20,902) (9,602) (3,917) - (34,421) 
31 ธันวาคม 2558 985 22,455 210,785 44,610 10,799 - 289,634 
ค่าเผื่อการด้อยค่า        
1 มกราคม 2557 - 2,912 1,586 - - - 4,498 
โอนกลับระหว่างปี - (2,912) (1,586) - - - (4,498) 
31 ธันวาคม 2557 - - - - - - - 
31 ธันวาคม 2558 - - - - - - - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2557  75,742 110,661 106,288 39,442 14,281 44,912 391,326 
31 ธันวาคม 2558 80,919 146,451 103,537 33,497 16,223 168,978 549,605 
ค่าเสื่อมราคาสําหรบัปี        
2557 (จํานวน 47.0 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 63,881 
2558 (จํานวน 48.4 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 70,352 

 
   (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดินและ อาคารและ เคร่ืองจักร เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ และเคร่ืองใช้  ระหว่างติดต้ัง  
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สํานักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 
ราคาทุน         
1 มกราคม 2557 57,664 86,990 250,008 41,320 22,652 37,934 496,568 
ซื้อเพ่ิม 58,585 377 24,623 6,121 3,385 97,475 190,566 
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย - (5,385) (27,376) (1,335) (2,254) - (36,350) 
โอนไปอสังหาริมทรัพย์
เพ่ือการลงทุน (39,745) - - - - - (39,745) 

โอนเข้า (ออก) - 41,130 39,240 10,127 - (90,497) - 
31 ธันวาคม 2557 76,504 123,112 286,495 56,233 23,783 44,912 611,039 
ซื้อเพ่ิม 5,400 65 5,160 6,117 9,115 206,894 232,751 
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย - - (21,464) (3,756) (6,225) - (31,445) 
ดอกเบี้ยที่ถือเป็นต้นทุน - - - - - 1,656 1,656 
โอนเข้า (ออก) - 44,615 33,600 6,269 - (84,484) - 
31 ธันวาคม 2558 81,904 167,792 303,791 64,863 26,673 168,978 814,001 
ค่าเสื่อมราคาสะสม        
1 มกราคม 2557 539 9,366 153,787 21,578 7,358 - 192,628 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับป ี 223 4,700 40,618 8,415 4,264 - 58,220 

19

   (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดินและ อาคารและ เคร่ืองจักร เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ และเคร่ืองใช้  ระหว่างติดต้ัง  
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สํานักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับ
ส่วนที่จําหน่าย/        
ตัดจําหน่าย - (732) (5,424) (1,126) (1,826) - (9,108) 

31 ธันวาคม 2557 762 13,334 188,981 28,867 9,796 - 241,740 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับป ี 223 8,790 39,397 11,384 4,795 - 64,589 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับ
ส่วนที่จําหน่าย/        
ตัดจําหน่าย - - (20,902) (3,423) (3,917) - (28,242) 

31 ธันวาคม 2558 985 22,124 207,476 36,828 10,674 - 278,087 
ค่าเผื่อการด้อยค่า        
1 มกราคม 2557 - 2,912 1,586 - - - 4,498 
โอนกลับระหว่างปี - (2,912) (1,586) - - - (4,498) 
31 ธันวาคม 2557 - - - - - - - 
31 ธันวาคม 2558 - - - - - - - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2557 75,742 109,778 97,514 27,366 13,987 44,912 369,299 
31 ธันวาคม 2558 80,919 145,668 96,315 28,035 15,999 168,978 535,914 
ค่าเสื่อมราคาสําหรบัปี        
2557 (จํานวน 46.7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 58,220 
2558 (จํานวน 48.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 64,589 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอาคารโรงงานระหว่างก่อสร้างเป็นจํานวนเงิน 
129.4 ล้านบาท (2557: ไม่มี) ซึ่งบริษัทฯได้ใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคารเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารโรงงานดังกล่าว ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯได้รวมต้นทุนการ
กู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของโครงการเป็นจํานวนเงิน 1.6 ล้านบาท โดยคํานวณจากอัตราการต้ังขึ้นเป็นทุน
ในอัตราร้อยละ 4.1 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯมียอดคงเหลือของเครื่องจักรและยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้
สัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจํานวนเงิน 23.9 ล้านบาท (2557: 45.6 ล้านบาท) 
เฉพาะบริษัทฯ: 20.7 ล้านบาท (2557: 41.5 ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯมีอุปกรณ์จํานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งาน
อยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงิน 118.5 ล้านบาท 
(2557: 69.6 ล้านบาท) เฉพาะบริษัทฯ: 115.3 ล้านบาท (2557: 68.7 ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ต้ังอยู่บนที่ดินเช่าโดยมี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจํานวนเงิน 78.8 ล้านบาท (2557: 63.5 ล้านบาท) ภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน
ดังกล่าว บริษัทฯจะต้องโอนกรรมสิทธ์ิของอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เช่าเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง 

 บริษัทฯได้นําที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวนเงิน 
259.1 ล้านบาท (2557: 60.7 ล้านบาท) ไปจดจํานองเพ่ือค้ําประกันเงินกู้ยืมระยะยาวที่ได้รับจาก
ธนาคาร 
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   (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดินและ อาคารและ เคร่ืองจักร เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ และเคร่ืองใช้  ระหว่างติดต้ัง  
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สํานักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับ
ส่วนที่จําหน่าย/        
ตัดจําหน่าย - (732) (5,424) (1,126) (1,826) - (9,108) 

31 ธันวาคม 2557 762 13,334 188,981 28,867 9,796 - 241,740 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับป ี 223 8,790 39,397 11,384 4,795 - 64,589 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับ
ส่วนที่จําหน่าย/        
ตัดจําหน่าย - - (20,902) (3,423) (3,917) - (28,242) 

31 ธันวาคม 2558 985 22,124 207,476 36,828 10,674 - 278,087 
ค่าเผื่อการด้อยค่า        
1 มกราคม 2557 - 2,912 1,586 - - - 4,498 
โอนกลับระหว่างปี - (2,912) (1,586) - - - (4,498) 
31 ธันวาคม 2557 - - - - - - - 
31 ธันวาคม 2558 - - - - - - - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2557 75,742 109,778 97,514 27,366 13,987 44,912 369,299 
31 ธันวาคม 2558 80,919 145,668 96,315 28,035 15,999 168,978 535,914 
ค่าเสื่อมราคาสําหรบัปี        
2557 (จํานวน 46.7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 58,220 
2558 (จํานวน 48.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 64,589 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอาคารโรงงานระหว่างก่อสร้างเป็นจํานวนเงิน 
129.4 ล้านบาท (2557: ไม่มี) ซึ่งบริษัทฯได้ใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคารเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารโรงงานดังกล่าว ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯได้รวมต้นทุนการ
กู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของโครงการเป็นจํานวนเงิน 1.6 ล้านบาท โดยคํานวณจากอัตราการต้ังข้ึนเป็นทุน
ในอัตราร้อยละ 4.1 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯมียอดคงเหลือของเครื่องจักรและยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้
สัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจํานวนเงิน 23.9 ล้านบาท (2557: 45.6 ล้านบาท) 
เฉพาะบริษัทฯ: 20.7 ล้านบาท (2557: 41.5 ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯมีอุปกรณ์จํานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งาน
อยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงิน 118.5 ล้านบาท 
(2557: 69.6 ล้านบาท) เฉพาะบริษัทฯ: 115.3 ล้านบาท (2557: 68.7 ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ต้ังอยู่บนท่ีดินเช่าโดยมี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจํานวนเงิน 78.8 ล้านบาท (2557: 63.5 ล้านบาท) ภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน
ดังกล่าว บริษัทฯจะต้องโอนกรรมสิทธ์ิของอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เช่าเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง 

 บริษัทฯได้นําที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวนเงิน 
259.1 ล้านบาท (2557: 60.7 ล้านบาท) ไปจดจํานองเพ่ือค้ําประกันเงินกู้ยืมระยะยาวที่ได้รับจาก
ธนาคาร 

  

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)96



การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ
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   (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดินและ อาคารและ เคร่ืองจักร เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย์  
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง และ และเคร่ืองใช้  ระหว่างติดต้ัง  
 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สํานักงาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับ
ส่วนที่จําหน่าย/        
ตัดจําหน่าย - (732) (5,424) (1,126) (1,826) - (9,108) 

31 ธันวาคม 2557 762 13,334 188,981 28,867 9,796 - 241,740 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับป ี 223 8,790 39,397 11,384 4,795 - 64,589 
ค่าเส่ือมราคาสําหรับ
ส่วนที่จําหน่าย/        
ตัดจําหน่าย - - (20,902) (3,423) (3,917) - (28,242) 

31 ธันวาคม 2558 985 22,124 207,476 36,828 10,674 - 278,087 
ค่าเผื่อการด้อยค่า        
1 มกราคม 2557 - 2,912 1,586 - - - 4,498 
โอนกลับระหว่างปี - (2,912) (1,586) - - - (4,498) 
31 ธันวาคม 2557 - - - - - - - 
31 ธันวาคม 2558 - - - - - - - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธันวาคม 2557 75,742 109,778 97,514 27,366 13,987 44,912 369,299 
31 ธันวาคม 2558 80,919 145,668 96,315 28,035 15,999 168,978 535,914 
ค่าเสื่อมราคาสําหรบัป ี        
2557 (จํานวน 46.7 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 58,220 
2558 (จํานวน 48.1 ล้านบาท รวมอยู่ในต้นทุนการผลิต ส่วนที่เหลือรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร) 64,589 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอาคารโรงงานระหว่างก่อสร้างเป็นจํานวนเงิน 
129.4 ล้านบาท (2557: ไม่มี) ซึ่งบริษัทฯได้ใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวจากธนาคารเพื่อใช้ในการ
ก่อสร้างอาคารโรงงานดังกล่าว ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯได้รวมต้นทุนการ
กู้ยืมเข้าเป็นราคาทุนของโครงการเป็นจํานวนเงิน 1.6 ล้านบาท โดยคํานวณจากอัตราการต้ังขึ้นเป็นทุน
ในอัตราร้อยละ 4.1 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯมียอดคงเหลือของเครื่องจักรและยานพาหนะซึ่งได้มาภายใต้
สัญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจํานวนเงิน 23.9 ล้านบาท (2557: 45.6 ล้านบาท) 
เฉพาะบริษัทฯ: 20.7 ล้านบาท (2557: 41.5 ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯมีอุปกรณ์จํานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งาน
อยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจํานวนเงิน 118.5 ล้านบาท 
(2557: 69.6 ล้านบาท) เฉพาะบริษัทฯ: 115.3 ล้านบาท (2557: 68.7 ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ต้ังอยู่บนที่ดินเช่าโดยมี
มูลค่าสุทธิตามบัญชีเป็นจํานวนเงิน 78.8 ล้านบาท (2557: 63.5 ล้านบาท) ภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน
ดังกล่าว บริษัทฯจะต้องโอนกรรมสิทธ์ิของอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้เช่าเมื่อสัญญาสิ้นสุดลง 

 บริษัทฯได้นําที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จํานวนเงิน 
259.1 ล้านบาท (2557: 60.7 ล้านบาท) ไปจดจํานองเพ่ือค้ําประกันเงินกู้ยืมระยะยาวที่ได้รับจาก
ธนาคาร 

  

รายงานประจ�าปี 2558 97
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน   
 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558   
ราคาทุน 18,435 16,350 
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม (7,812) (6,018) 
มูลค่าตามบัญชี - สทุธิ 10,623 10,332 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557   
ราคาทุน 15,208 13,124 
หัก: ค่าตัดจําหน่ายสะสม (5,918) (4,463) 
มูลค่าตามบัญชี - สทุธิ 9,290 8,661 

 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนสําหรับปี 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

มูลค่าตามบัญชีต้นปี 9,290 8,973 8,661 7,931 
ซื้อเพ่ิม 3,226 2,120 3,226 2,120 
ค่าตัดจําหน่าย (1,893) (1,803) (1,555) (1,390) 
มูลค่าตามบัญชีปลายปี 10,623 9,290 10,332 8,661 

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

เงินมัดจําและเงินประกัน 6,262 6,939 1,861 997 
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์ 34,488 6,409 34,388 6,409 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,880 620 2,849 410 
รวม 43,630 13,968 39,098 7,816 
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17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 
(หน่วย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวม/             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 3.00 - 3.10 3.40 - 3.60 152,475 177,788 
ทรัสต์รีซที 2.00 - 3.30 2.00 - 3.70 112,226 110,571 
ต๋ัวเรียกเก็บเงินขาออกภายใต้
เลตเตอร์ออฟเครดิต - 6.75 - 1,797 

รวม   264,701 290,156 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารคํ้าประกันโดยกรรมการของบริษัทฯ เงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากประจําของบริษัทฯ และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกรรมการบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารคํ้าประกันโดยกรรมการของบริษัทฯ เงินฝาก
ประจําของบริษัทฯ ลูกหน้ีการค้าบางส่วนและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกรรมการบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจํานวน
เงิน 1,295.0 ล้านบาท และ 17.8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2557: 673.8 ล้านบาท และ 9.2 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา) 

18.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 9 121 13,085 17,471 
เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 245,818 258,432 220,257 233,016 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย- กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 511 5 752 1,300 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 189,910 181,790 185,816 178,157 
เจ้าหน้ีค่าซื้อสนิทรัพย์ - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 39,668 10,443 39,093 10,406 
รวม 475,916 450,791 459,003 440,350 
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17. เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร 
(หน่วย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 
งบการเงินรวม/             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 3.00 - 3.10 3.40 - 3.60 152,475 177,788 
ทรัสต์รีซที 2.00 - 3.30 2.00 - 3.70 112,226 110,571 
ต๋ัวเรียกเก็บเงินขาออกภายใต้
เลตเตอร์ออฟเครดิต - 6.75 - 1,797 

รวม   264,701 290,156 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารคํ้าประกันโดยกรรมการของบริษัทฯ เงินฝาก
ออมทรัพย์และเงินฝากประจําของบริษัทฯ และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกรรมการบริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคารคํ้าประกันโดยกรรมการของบริษัทฯ เงินฝาก
ประจําของบริษัทฯ ลูกหน้ีการค้าบางส่วนและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างของกรรมการบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจํานวน
เงิน 1,295.0 ล้านบาท และ 17.8 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา (2557: 673.8 ล้านบาท และ 9.2 ล้าน
เหรียญสหรัฐอเมริกา) 

18.  เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 9 121 13,085 17,471 
เจ้าหน้ีการค้า - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 245,818 258,432 220,257 233,016 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย- กิจการท่ีเกี่ยวข้องกัน 511 5 752 1,300 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 189,910 181,790 185,816 178,157 
เจ้าหน้ีค่าซื้อสนิทรัพย์ - กิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน 39,668 10,443 39,093 10,406 
รวม 475,916 450,791 459,003 440,350 
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 ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทฯได้ชําระคืนเงินกู้ยืมวงเงินที่ 1 ถึง 3 ทั้งจํานวนก่อนวันครบกําหนดชําระ
ตามสัญญาโดยไม่มีภาระค่าธรรมเนียมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชําระคืนดังกล่าว 

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังน้ี 
(หน่วย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2558  41,904 
บวก: กู้เพ่ิม  112,448 
หัก: ชําระคืนเงินกู้  (41,904) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558  112,448 

 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 บริษัทฯได้เบิกใช้วงเงินสินเช่ือจํานวนเงิน 112.4 ล้านบาท ภายใต้สัญญา
กู้ยืมเงินแบบมีหลักประกันในวงเงิน 400.0 ล้านบาทกับธนาคารแห่งหน่ึงลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการซื้อที่ดิน อุปกรณ์และก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่ ทั้งน้ี บริษัทฯต้องปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดํารงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ให้เป็นไปตาม
สัญญา เป็นต้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจํานวนเงิน 
287.6 ล้านบาท (2557: ไม่มี) 

21. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 19,587 41,297 16,745 37,005 
หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดจําหน่าย (1,259) (2,804) (1,124) (2,505) 
รวม 18,328 38,493 15,621 34,500 
หัก: ส่วนที่ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ่งปี (4,985) (16,119) (3,636) (14,833) 
ส่วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี 13,343 22,374 11,985 19,667 

 กลุ่มบริษัทฯได้ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพ่ือเช่าเคร่ืองจักรและยานพาหนะซึ่งใช้ในการ
ดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี  

 ในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2558 บริษัทฯได้ชําระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินทั้ง
จํานวนก่อนวันครบกําหนดชําระตามสัญญาเป็นจํานวนหลายฉบับ พร้อมค่าธรรมเนียมทางการเงินที่
เกี่ยวข้องตามท่ีบริษัทลีสซิ่งเรียกเก็บ 

  
 

22

19.  เงินกู้ยืมระยะสั้นอ่ืน 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
ต๋ัวแลกเงิน - ราคาตามมูลค่า - 50,000 
หัก: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหน้า - (445) 
สุทธิ - 49,555 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เงินกู้ยืมระยะสั้นอ่ืนของบริษัทฯเป็นต๋ัวแลกเงินซึ่งคิดดอกเบ้ียในอัตรา  ร้อย
ละ 4.0 ต่อปี โดยมีกําหนดชําระคืนในเดือนมีนาคม 2558 เงินกู้ยืมระยะสั้นน้ีไม่มีหลักทรัพย์ค้ํา 

20. เงินกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: พันบาท) 

    งบการเงินรวม/ 
  อัตราดอกเบ้ีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้   (ร้อยละต่อปี) การชําระคืน 2558 2557 
1  5.625(1) ชําระคืนเป็นงวดทุกเดือนๆละไม่ต่ํากว่า 275,000   
    บาท เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 จนถึงเดือน

กุมภาพันธ์ 2561 - 11,230 
2  5.63(2) ชําระคืนเป็นงวดทุกเดือนๆละไม่ต่ํากว่า 166,667   
    บาท เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 จนถึงเดอืน

มิถุนายน 2560 - 5,000 
3  5.13(3) ชําระคืนเป็นงวดทุกเดือนๆละไม่ต่ํากว่า 338,000 

บาท เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจกิายน 2557 จนถึง
เดือนเมษายน 2564 - 25,674 

4  4.10(4) ชําระคืนเป็นงวดทุกเดือนๆละ 4,685,330 บาท  
เริ่มตัง้แต่เดือนตุลาคม 2559 จนถึงเดือนกันยายน 
2561 112,448 - 

รวม 112,448 41,904 
หัก: ส่วนที่ถงึกาํหนดชําระภายในหนึ่งปี  (14,056) (8,720) 
ส่วนที่ถงึกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งป ี 98,392 33,184 

 (1) ปีท่ี 1 ถึง 3 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบร้อยละ 1 ต่อปี ปีท่ี 4 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบร้อยละ 1.5 
ต่อปี ปีท่ี 5 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบร้อยละ 0.5 ต่อปี 

 (2) คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบร้อยละ 1.5 ต่อปี 

 (3) ปีท่ี 1 ถึง 2 คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบร้อยละ 1.75 ต่อปี ปีท่ี 3 ถึง 4 คิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ MLR ลบ   
ร้อยละ 1.5 ต่อปี ปีท่ี 5 เป็นต้นไปคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบร้อยละ 1.25 ต่อปี 

 (4) คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ลบร้อยละ 2.75 ต่อปี  23

 ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทฯได้ชําระคืนเงินกู้ยืมวงเงินที่ 1 ถึง 3 ทั้งจํานวนก่อนวันครบกําหนดชําระ
ตามสัญญาโดยไม่มีภาระค่าธรรมเนียมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการชําระคืนดังกล่าว 

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังน้ี 
(หน่วย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2558  41,904 
บวก: กู้เพ่ิม  112,448 
หัก: ชําระคืนเงินกู้  (41,904) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558  112,448 

 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 บริษัทฯได้เบิกใช้วงเงินสินเช่ือจํานวนเงิน 112.4 ล้านบาท ภายใต้สัญญา
กู้ยืมเงินแบบมีหลักประกันในวงเงิน 400.0 ล้านบาทกับธนาคารแห่งหนึ่งลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการซื้อที่ดิน อุปกรณ์และก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่ ทั้งน้ี บริษัทฯต้องปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดํารงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ให้เป็นไปตาม
สัญญา เป็นต้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจํานวนเงิน 
287.6 ล้านบาท (2557: ไม่มี) 

21. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 19,587 41,297 16,745 37,005 
หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดจําหน่าย (1,259) (2,804) (1,124) (2,505) 
รวม 18,328 38,493 15,621 34,500 
หัก: ส่วนที่ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ่งปี (4,985) (16,119) (3,636) (14,833) 
ส่วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี 13,343 22,374 11,985 19,667 

 กลุ่มบริษัทฯได้ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพ่ือเช่าเคร่ืองจักรและยานพาหนะซึ่งใช้ในการ
ดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี  

 ในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2558 บริษัทฯได้ชําระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินทั้ง
จํานวนก่อนวันครบกําหนดชําระตามสัญญาเป็นจํานวนหลายฉบับ พร้อมค่าธรรมเนียมทางการเงินที่
เก่ียวข้องตามท่ีบริษัทลีสซิ่งเรียกเก็บ 
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 ในเดือนธันวาคม 2558 บริษัทฯได้ชําระคืนเงินกู้ยืมวงเงินที่ 1 ถึง 3 ทั้งจํานวนก่อนวันครบกําหนดชําระ
ตามสัญญาโดยไม่มีภาระค่าธรรมเนียมทางการเงินที่เก่ียวข้องกับการชําระคืนดังกล่าว 

 การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังน้ี 
(หน่วย: พันบาท) 

  งบการเงินรวม/ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที ่1 มกราคม 2558  41,904 
บวก: กู้เพ่ิม  112,448 
หัก: ชําระคืนเงินกู้  (41,904) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2558  112,448 

 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 บริษัทฯได้เบิกใช้วงเงินสินเช่ือจํานวนเงิน 112.4 ล้านบาท ภายใต้สัญญา
กู้ยืมเงินแบบมีหลักประกันในวงเงิน 400.0 ล้านบาทกับธนาคารแห่งหน่ึงลงวันที่ 26 สิงหาคม 2558 
เพ่ือวัตถุประสงค์ในการซื้อที่ดิน อุปกรณ์และก่อสร้างอาคารโรงงานแห่งใหม่ ทั้งน้ี บริษัทฯต้องปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดํารงสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ อัตราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนความสามารถในการชําระหนี้ให้เป็นไปตาม
สัญญา เป็นต้น 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีวงเงินกู้ยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้เป็นจํานวนเงิน 
287.6 ล้านบาท (2557: ไม่มี) 

21. หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 19,587 41,297 16,745 37,005 
หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดจําหน่าย (1,259) (2,804) (1,124) (2,505) 
รวม 18,328 38,493 15,621 34,500 
หัก: ส่วนที่ถึงกาํหนดชําระภายในหนึ่งปี (4,985) (16,119) (3,636) (14,833) 
ส่วนที่ถึงกําหนดชําระเกินกว่าหนึ่งปี 13,343 22,374 11,985 19,667 

 กลุ่มบริษัทฯได้ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพ่ือเช่าเคร่ืองจักรและยานพาหนะซึ่งใช้ในการ
ดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ถึง 5 ปี  

 ในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม 2558 บริษัทฯได้ชําระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินทั้ง
จํานวนก่อนวันครบกําหนดชําระตามสัญญาเป็นจํานวนหลายฉบับ พร้อมค่าธรรมเนียมทางการเงินที่
เกี่ยวข้องตามท่ีบริษัทลีสซิ่งเรียกเก็บ 

  
 

รายงานประจ�าปี 2558 101



24

 กลุ่มบริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดังนี้  
(หน่วย: พันบาท) 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นต่ําท่ีตอ้งจา่ยท้ังสิ้น
ตามสัญญาเช่า 

5,649 13,938 19,587 4,199 12,546 16,745 

ดอกเบี้ยตามสญัญาเช่าการเงินรอการตัดบญัชี  (664) (595) (1,259) (563) (561) (1,124) 
มูลค่าปจัจบุันของจํานวนเงินข้ันต่าํท่ีต้องจา่ย       
 ท้ังสิ้นตามสัญญาเช่า 4,985 13,343 18,328 3,636 11,985 15,621 

 (หน่วย: พันบาท) 
 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2557 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 5 ปี รวม ไม่เกิน 1 ป ี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นต่ําท่ีตอ้งจา่ยท้ังสิ้น
ตามสัญญาเช่า 

17,495 23,802 41,297 16,045 20,960 37,005 

ดอกเบี้ยตามสญัญาเช่าการเงินรอการตัดบญัชี  (1,376) (1,428) (2,804) (1,212) (1,293) (2,505) 
มูลค่าปจัจบุันของจํานวนเงินข้ันต่าํท่ีต้องจา่ย       
 ท้ังสิ้นตามสัญญาเช่า 16,119 22,374 38,493 14,833 19,667 34,500 

22.  หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

เจ้าหน้ีกรมสรรพากร 5,203 4,158 4,848 3,854 
ประมาณการหน้ีสินสําหรับคดีฟ้องร้อง 6,231 6,231 6,231 6,231 
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า 7,123 1,610 6,866 1,610 
เจ้าหน้ีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 679 426 679 426 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,329 680 6,253 545 
รวม 25,565 13,105 24,877 12,666 
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23. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน   
 จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่งเป็นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน     ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดังนี้ 
 (หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ต้นปี 4,611 5,185 4,476 5,043 
ต้นทุนบรกิารในปัจจุบัน  1,843 966 1,780 928 
ต้นทุนดอกเบี้ย 143 104 139 100 
ขาดทุน (กําไร) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับส่วนที่เกดิจาก:     

การเปล่ียนแปลงข้อสมมตดิ้านประชากรศาสตร ์ - (233) - (202) 
การเปล่ียนแปลงข้อสมมตทิางการเงิน  - 381 - 368 
การปรับปรงุจากประสบการณ์ - (1,792) - (1,761) 

รวม - (1,644) - (1,595) 
ผลประโยชน์ที่จา่ยในระหว่างปี (274) - (274) - 

ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 6,323 4,611 6,121 4,476 
หนี้สินในช่วงเปล่ียนแปลงที่ยังไม่รับรู ้ - (747) - (737) 

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 6,323 3,864 6,121 3,739 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่รับรู้ในส่วนของกําไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้  
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ต้นทุนบรกิารในปัจจุบัน  1,843 966 1,780 928 
ต้นทุนดอกเบี้ย 143 104 139 100 
หนี้สินในช่วงเปล่ียนแปลงที่รับรู้ในปี  747 747 737 737 

รวม 2,733 1,817 2,656 1,765 

รายการที่ค่าใชจ้่ายดังกล่าวถกูรับรูใ้นส่วนของกําไรหรือขาดทนุ    
ต้นทุนขาย  1,788 1,211 1,738 1,187 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  945 606 918 578 

รวม 2,733 1,817 2,656 1,765 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 กลุ่มบริษัทฯมีผลกําไร (สุทธิจากขาดทุน) จากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ ซึ่งรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมเป็น
จํานวนเงิน 1,315 พันบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 1,276 พันบาท) 

 กลุ่มบริษัทฯคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็นจํานวนเงิน 
50 พันบาท (2557: 274 พันบาท) เฉพาะบริษัทฯ: 50 พันบาท (2557: 274 พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของกลุ่มบริษัทฯเท่ากับ 27.2 ปี (2557 : 27.2 ปี) เฉพาะบริษัทฯ: 26.9 ปี (2557: 26.9 ปี) 
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 สมมติฐานท่ีสําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สรุปได้ดังนี้ 
 งบการเงนิรวม/  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อัตราคิดลด 3.3 3.3 
อัตราการขึ้นเงินเดือน 3.5 และ 6.0 3.5 และ 6.0 
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน   
   พนักงานรายวัน 0 ถึง 40 0 ถึง 40 
   พนักงานรายเดือน 0 ถึง 30 0 ถึง 30 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานท่ีสําคัญต่อมูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปได้ดังนี้ 

 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมขึ้น (ลดลง) เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 
อัตราคิดลด   

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (615.1) (592.6) 
ลดลงร้อยละ 1 716.0 688.7 

อัตราการขึ้นเงินเดือน   
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1 758.5 730.0 
ลดลงร้อยละ 1 (662.3) (638.4) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน   
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 20 ของฐานแต่ละช่วงอายุ (1,337.6) (1,290.1) 
ลดลงร้อยละ 20 ของฐานแต่ละช่วงอายุ 2,056.1 1,969.4 

 
24. ทุนเรือนหุ้น 

ก)  ในเดือนกันยายนและพฤศจกิายน 2557 บริษัทฯได้รับเงินค่าหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจากผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯเป็นจํานวนเงินรวม 95 ล้านบาท บริษัทฯได้จดทะเบียนหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้วเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2557 

ข)  ในเดือนกรกฎาคม 2558 บริษัทฯได้จดทะเบียนการลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์ตามมติอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2558 โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน้ี 
- การลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 300 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 300 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 

เป็น 255 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 255 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) 
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- การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 255 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 255 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท) เป็น 345 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 345 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่จํานวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

ค)   ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทฯได้จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของ
บริษัทฯกับกระทรวงพาณิชย์ตามมติอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเมื่อวันที่ 3 
กันยายน 2558 ซึ่งอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 
0.25 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัทฯเปลี่ยนแปลงเป็น 
1,380 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 345 ล้านบาท และ 1,020 ล้าน
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมมูลค่าท้ังสิ้น 255 ล้านบาท ตามลําดับ 

ง)  ในระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 360 
ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4 บาท แก่ประชาชนท่ัวไป บริษัทฯได้รับชําระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าว
แล้วทั้งจํานวนเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น - 
สุทธิจากภาษีเงินได้จํานวนเงิน 34.6 ล้านบาทได้แสดงโดยหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญใน   งบ
แสดงฐานะการเงิน บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนชําระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเร่ิมซื้อขายในวันที่ 3 ธันวาคม 2558  

25.  สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้อง

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผล ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรร
สํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย บริษัทย่อย
ต้องจัดสรรทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนผลกําไรซึ่งบริษัทย่อยทํามาหาได้ ทุกคราวท่ี
จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสํารองน้ันจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย 
สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผล 
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- การเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิม 255 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 255 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 
บาท) เป็น 345 ล้านบาท (หุ้นสามัญ 345 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่จํานวน 90 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท 

ค)   ในเดือนกันยายน 2558 บริษัทฯได้จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของ
บริษัทฯกับกระทรวงพาณิชย์ตามมติอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเมื่อวันที่ 3 
กันยายน 2558 ซึ่งอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 
0.25 บาท ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและชําระแล้วของบริษัทฯเปลี่ยนแปลงเป็น 
1,380 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 345 ล้านบาท และ 1,020 ล้าน
หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้น 255 ล้านบาท ตามลําดับ 

ง)  ในระหว่างวันที่ 25 ถึง 27 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจํานวน 360 
ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4 บาท แก่ประชาชนท่ัวไป บริษัทฯได้รับชําระเงินค่าหุ้นเพ่ิมทุนดังกล่าว
แล้วทั้งจํานวนเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ค่าใช้จ่ายทางตรงท่ีเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น - 
สุทธิจากภาษีเงินได้จํานวนเงิน 34.6 ล้านบาทได้แสดงโดยหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญใน   งบ
แสดงฐานะการเงิน บริษัทฯได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนชําระแล้วดังกล่าวกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามัญของบริษัทฯเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเร่ิมซื้อขายในวันที่ 3 ธันวาคม 2558  

25.  สํารองตามกฎหมาย 
 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้อง

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผล ในปัจจุบัน บริษัทฯได้จัดสรร
สํารองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนแล้ว 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของประเทศไทย บริษัทย่อย
ต้องจัดสรรทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจํานวนผลกําไรซึ่งบริษัทย่อยทํามาหาได้ ทุกคราวที่
จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสํารองน้ันจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย 
สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผล 
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26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ  
 รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สําคัญดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์อืน่ของ
พนักงาน 585,613 484,110 562,350 456,470 

ค่าเส่ือมราคา 70,352 63,881 64,589 58,220 
ค่าตัดจําหน่าย 1,893 1,803 1,555 1,390 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนนิงาน 24,715 29,358 21,317 23,673 
ค่าขนส่ง 64,832 48,123 64,713 47,856 
ค่าสาธารณูปโภคและพลังงานเชื้อเพลิง 37,410 31,520 36,731 30,483 
ค่าส่งเสริมการขายและการตลาด 352,057 317,409 357,513 315,838 
วัตถุดิบและวัสดส้ิุนเปลืองใช้ไป 1,681,431 1,292,767 1,680,787 1,292,145 
การเปล่ียนแปลงในสินค้าสําเร็จรูปและ              
สินค้าระหว่างผลิต 15,855 9,959 12,340 10,529 

 
27. ภาษีเงินได้ 
 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้ 

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษีเงินไดป้ัจจุบัน     
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี 106,345 56,186 105,145 55,994 
ภาษีเงินไดร้อการตัดบัญชี      
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิด         

ผลแตกต่างช่ัวคราวและการกลับรายการ  
ผลแตกต่างช่ัวคราว (8,096) (45) (4,010) (254) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน             
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 98,249 56,141 101,135 55,740 

จํานวนภาษีเงินได้ที่เก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดังนี้  

(หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ 

กําไรจากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย - 329 - 319 
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รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
กําไรทางบัญชีกอ่นภาษีเงินได้นิติบุคคล 495,197 254,719 491,217 269,840 
     
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กําไรทางบัญชีกอ่นภาษีเงินได้นิติบุคคล                 

คูณอัตราภาษี 99,039 50,944 98,243 53,968 
ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหว่างกัน (164) 225 - - 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีไม่ได้ 

บันทึกไว้แต่นํามาใช้ประโยชน์ในระหว่างปี (592) - - - 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีไม่ได้บันทึกใน

ระหว่างปี 33 1,879 - - 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเริ่มบันทึก 

ในระหว่างป ี (4,027) - - - 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:     

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 4,365 2,743 3,292 2,222 
ค่าใช้จ่ายท่ีมีสิทธิหักได้เพ่ิมขึ้น (398) (372) (398) (372) 
อ่ืนๆ (7) 722 (2) (78) 

รวม 3,960 3,093 2,892 1,772 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ท่ีแสดงอยู่ใน                        

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 98,249 56,141 101,135 55,740 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 918 289 873 289 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 3,592 861 3,347 795 
ผลแตกต่างชั่วคราวของสัญญาเช่าการเงิน 1,298 997 1,211 997 
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง 1,246 1,246 1,246 1,246 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,265 755 1,224 748 
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า 136 85 136 85 
ขาดทุนทางภาษียังไม่ได้ใช้ 3,741 - - - 
อ่ืนๆ 247 114 247 114 

รวม 12,443 4,347 8,284 4,274 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่

ยังไม่ได้ใช้จํานวนเงิน 0.4 ล้านบาท (2557: 21.3 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
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รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เป็นดังนี้ 
(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
กําไรทางบัญชีกอ่นภาษีเงินได้นิติบุคคล 495,197 254,719 491,217 269,840 
     
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
กําไรทางบัญชีกอ่นภาษีเงินได้นิติบุคคล                 

คูณอัตราภาษี 99,039 50,944 98,243 53,968 
ผลกระทบทางภาษีจากการตัดรายการระหว่างกัน (164) 225 - - 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีไม่ได้ 

บันทึกไว้แต่นํามาใช้ประโยชน์ในระหว่างปี (592) - - - 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีไม่ได้บันทึกใน

ระหว่างปี 33 1,879 - - 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ีเริ่มบันทึก 

ในระหว่างป ี (4,027) - - - 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:     

ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 4,365 2,743 3,292 2,222 
ค่าใช้จ่ายท่ีมีสิทธิหักได้เพ่ิมขึ้น (398) (372) (398) (372) 
อ่ืนๆ (7) 722 (2) (78) 

รวม 3,960 3,093 2,892 1,772 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ท่ีแสดงอยู่ใน                        

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 98,249 56,141 101,135 55,740 

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้ 
 (หน่วย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 918 289 873 289 
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 3,592 861 3,347 795 
ผลแตกต่างชั่วคราวของสัญญาเช่าการเงิน 1,298 997 1,211 997 
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง 1,246 1,246 1,246 1,246 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 1,265 755 1,224 748 
ขาดทุนท่ียังไม่เกิดขึ้นจากสัญญาซ้ือขายเงินตรา

ต่างประเทศล่วงหน้า 136 85 136 85 
ขาดทุนทางภาษียังไม่ได้ใช้ 3,741 - - - 
อ่ืนๆ 247 114 247 114 

รวม 12,443 4,347 8,284 4,274 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทย่อยมีรายการผลแตกต่างช่ัวคราวที่ใช้หักภาษีและขาดทุนทางภาษีที่

ยังไม่ได้ใช้จํานวนเงิน 0.4 ล้านบาท (2557: 21.3 ล้านบาท) ที่บริษัทย่อยไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอ
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การตัดบัญชี เน่ืองจากบริษัทย่อยพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทย่อยอาจไม่มีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียง

พอที่จะนําผลแตกต่างช่ัวคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ข้างต้นมาใช้ประโยชน์ได้ 
 บริษัทย่อยมีผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ที่ไม่ได้บันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจํานวนเงิน 

0.4 ล้านบาท (2557: 21.0 ล้านบาท) ซึ่งจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการให้ประโยชน์ภายในปี 2563 
(2557: ภายในปี 2562) 

28. การส่งเสริมการลงทุน 
 บริษัทฯได้รับสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตผลิตภัณฑ์จาก

สาหร่ายและผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากแป้งโดยการอนุมัติของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนภายใต้
เง่ือนไขต่างๆท่ีกําหนดไว้ บริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่มีสาระสําคัญดังต่อไปนี้ 

บัตรส่งเสริมเลขที ่ 1433/2553 1514(2)/2554 2155(2)/2554 2103(2)/2557 
 สิทธิประโยชน์สําคัญที่ได้รับ     
1. ได้ รับยกเว้นอากรขาเข้าสํ าหรับ

เครื่อ งจักรตาม ท่ีคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ 

ได้รับ 
(สิ้นสุดแล้ว) 

 

ได้รับ 
 

ได้รับ 
(ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) 

ได้รับ 

     
2. ได้รับยกเว้นภาษี เงินได้ นิติบุคคล

สํ าห รั บ กํ า ไรสุ ท ธิ ท่ี ได้ จ าก ก าร
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม 

- 8 ปี           
(ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) 

 

7 ปี           
(ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) 

8 ปี           
(ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) 

3. ได้ รับยกเว้นอากรขาเข้าสํ าหรับ
วัตถุดิบและวัสดุจําเป็นท่ีต้องนําเข้า
จากต่างประเทศเพื่อใช้ในการผลิต
เพ่ือการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี 
นับตั้งแต่วันนําเข้าวันแรก และได้รับ
การขยายเวลาการได้รับสิทธิ 

ได้รับ ได้รับ 
(ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) 

ได้รับ 
(ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) 

ได้รับ 
(ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) 

4. ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับของท่ี
นําเข้ามาเพ่ือส่ งกลับออกไปเป็น
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันท่ีนําเข้าคร้ัง
แรก และได้รับการขยายเวลาการ
ได้รับสิทธิ 

ได้รับ ได้รับ 
(ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) 

ได้รับ 
(ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) 

ได้รับ 
(ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) 

29.  กําไรต่อหุ้น  
 กําไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจํานวนถัวเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักของหุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี และได้ปรับจํานวนหุ้น
สามัญสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามสัดส่วนที่เปลี่ยนไปของจํานวนหุ้นสามัญที่เกิดจาก
การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท ตามมติของที่
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินข้อ 24 ค) โดยถือเสมือนว่าการแตกหุ้นได้เกิดขึ้นต้ังแต่วันเริ่มต้นของงวดแรกที่เสนอรายงาน 

30. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของกลุ่มบริษัทฯที่ผู้มีอํานาจตัดสินใจ

สูงสุดด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม่ําเสมอเพ่ือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน 
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เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้  
1) ส่วนงานขนมขบเคี้ยว เป็นส่วนงานท่ีเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายสาหร่ายทะเลทอด ย่าง อบและขนม

ขบเคี้ยวที่มีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก 
2) ส่วนงานร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นส่วนงานท่ีเป็นร้านค้าปลีกจําหน่ายขนมขบเคี้ยว อาหาร

และเครื่องด่ืม  
3) ส่วนงานผงปรุงรสอาหาร เป็นส่วนงานที่เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายผงปรุงรสสําหรับการผลิตสาหร่าย

ทะเลให้แก่บริษัทฯเป็นหลัก 
 กลุ่มบริษัทฯไม่มีการรวมส่วนงานดําเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานข้างต้น 
 ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงค์

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทฯประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน สินทรัพย์รวมและ
หน้ีสินรวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน สินทรัพย์
รวมและหน้ีสินรวมในงบการเงิน  

 การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี
สําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก 

 ข้อมูลรายได้ กําไร (ขาดทุน) สินทรัพย์รวมและหน้ีสินรวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทฯสําหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

ส่วนงาน ส่วนงาน   ส่วนงาน  
การตัดรายการ

บัญช ี งบการเงิน 
 ขนมขบเคี้ยว แฟรนไชส์ฯ ผงปรุงอาหาร รวมส่วนงาน ระหว่างกัน รวม 
รายได้จากลูกค้าภายนอก 3,344 156 - 3,500 - 3,500 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 86 1 123 210 (210) - 
ดอกเบี้ยรับ 1 - - 1 - 1 
ดอกเบี้ยจ่าย (15) - - (15) - (15) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย (66) (5) (1) (72) - (72) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (101) 4 (1) (98) - (98) 
 
กําไรของส่วนงาน 390 2 4 396 1 397 
 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 2,825 60 27 2,912 (97) 2,815 
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนที่ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน

และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 199 (10) - 189 - 189 
       
หนี้สินรวมของส่วนงาน 949 58 20 1,027 (56) 971 
  
 
 

 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)108



การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ
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เพ่ือวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน กลุ่มบริษัทฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ โดยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้น 3 ส่วนงาน ดังนี้  
1) ส่วนงานขนมขบเคี้ยว เป็นส่วนงานท่ีเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายสาหร่ายทะเลทอด ย่าง อบและขนม

ขบเคี้ยวที่มีสาหร่ายเป็นส่วนประกอบทั้งตลาดในประเทศและตลาดส่งออก 
2) ส่วนงานร้านอาหารและเคร่ืองด่ืม เป็นส่วนงานท่ีเป็นร้านค้าปลีกจําหน่ายขนมขบเคี้ยว อาหาร

และเครื่องดื่ม  
3) ส่วนงานผงปรุงรสอาหาร เป็นส่วนงานที่เป็นผู้ผลิตและจําหน่ายผงปรุงรสสําหรับการผลิตสาหร่าย

ทะเลให้แก่บริษัทฯเป็นหลัก 
 กลุ่มบริษัทฯไม่มีการรวมส่วนงานดําเนินงานเป็นส่วนงานที่รายงานข้างต้น 
 ผู้มีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพ่ือวัตถุประสงค์

ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กลุ่มบริษัทฯประเมินผล
การปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน สินทรัพย์รวมและ
หน้ีสินรวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน สินทรัพย์
รวมและหนี้สินรวมในงบการเงิน  

 การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชี
สําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก 

 ข้อมูลรายได้ กําไร (ขาดทุน) สินทรัพย์รวมและหน้ีสินรวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทฯสําหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดังต่อไปนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 

ส่วนงาน ส่วนงาน   ส่วนงาน  
การตัดรายการ

บัญช ี งบการเงิน 
 ขนมขบเคี้ยว แฟรนไชส์ฯ ผงปรุงอาหาร รวมส่วนงาน ระหว่างกัน รวม 
รายได้จากลูกค้าภายนอก 3,344 156 - 3,500 - 3,500 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 86 1 123 210 (210) - 
ดอกเบี้ยรับ 1 - - 1 - 1 
ดอกเบี้ยจ่าย (15) - - (15) - (15) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย (66) (5) (1) (72) - (72) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (101) 4 (1) (98) - (98) 
 
กําไรของส่วนงาน 390 2 4 396 1 397 
 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 2,825 60 27 2,912 (97) 2,815 
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนที่ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน

และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 199 (10) - 189 - 189 
       
หนี้สินรวมของส่วนงาน 949 58 20 1,027 (56) 971 
  
 
 

 

รายงานประจ�าปี 2558 109



33

 (หน่วย: ล้านบาท) 
 สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

ส่วนงาน ส่วนงาน  ส่วนงาน  
การตัดรายการ

บัญช ี งบการเงิน 
 ขนมขบเคี้ยว แฟรนไชส์ฯ ผงปรุงอาหาร รวมส่วนงาน ระหว่างกัน รวม 
รายได้จากลูกค้าภายนอก 2,578 117 - 2,695 - 2,695 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 55 - 89 144 (144) - 
ดอกเบี้ยรับ 1 - - 1 - 1 
ดอกเบี้ยจ่าย (18) - - (18) - (18) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย (60) (5) (1) (66) - (66) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (56) - - (56) - (56) 
สํารองประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง (5) - - (5) - (5) 
โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 4 - - 4 - 4 
 
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 213 (13) - 200 (1) 199 
 
สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 1,300 60 25 1,385 (108) 1,277 
การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่   ไม่

รวมเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 96 5 - 101 - 101 
       
หนี้สินรวมของส่วนงาน 908 59 22 989 (65) 924 

 กลุ่มบริษัทฯดําเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังน้ัน รายได้ สินทรัพย์และหน้ีสิน ที่
แสดงอยู่ในงบการเงินรวม จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว 

 รายได้จากลูกค้าภายนอกกําหนดขึ้นตามสถานท่ีต้ังของลูกค้าสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
และ 2557 มีดังต่อไปนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
ประเทศ 2558 2557 

ไทย 1,669 1,535 
จีน 838 312 
อินโดนีเซีย 206 155 
มาเลเซีย 149 180 
ฮ่องกง 110 109 
สิงคโปร์ 103 103 
ไต้หวัน 77 80 
อ่ืนๆ 348 221 
รวม 3,500 2,695 

 สําหรับปี 2558 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จํานวน 3 ราย เป็นจํานวนเงิน 1,499 ล้านบาท 
(2557: จํานวน 2 ราย เป็นจํานวนเงิน 1,043 ล้านบาท) ซึ่งมาจากส่วนงานขนมขบเคี้ยว 
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31. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 7 
ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริษัท
ฯ ในระหว่างปี 2558 บริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจํานวนเงิน 5.6 ล้านบาท (2557: 4.3 
ล้านบาท) 

32. เงินปันผลจ่าย 
               
เงินปันผล 

 
อนุมัติโดย 

 
จํานวนหุ้น 

เงินปันผลจ่าย  
ต่อหุ้น 

 
เงินปันผลจ่าย 

  (พันหุ้น) (บาท) (พันบาท) 
เงินปันผลสําหรบัปี 2556 ที่ประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุน้   

เมื่อวันที่ 18 มนีาคม 2557 160,000 0.125 20,000 
เงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับ
ปี 2557 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 160,000 0.56 89,600 

เงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับ
ปี 2557 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 160,000 0.56 89,600 

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2557    199,200 
     
เงินปันผลสําหรบัปี 2557 ที่ประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุน้   

เมื่อวันที่ 24 มนีาคม 2558 255,000 0.38 96,900 
เงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับ
ปี 2558 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 255,000 0.50 127,500 

เงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับ
ปี 2558 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 1,020,000 0.085 86,700 

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2558   311,100 

33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
33.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวนเงิน 134.1 ล้านบาท 

(2557: 2.1 ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์และการก่อสร้างอาคารโรงงาน 
33.2 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและบริการ 
 กลุ่มบริษัทฯได้ทําสัญญาเช่าที่ดิน พ้ืนที่ในอาคารและสํานักงาน และสัญญาบริการ อายุของสัญญามี

ระยะเวลาต้ังแต่ 1 ถึง 18 ปี  
 กลุ่มบริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นตํ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้สัญญาข้างต้น ดังนี้ 
 
 
 

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)110



การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ
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31. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
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เมื่อวันที่ 18 มนีาคม 2557 160,000 0.125 20,000 
เงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับ
ปี 2557 
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ปี 2557 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
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เงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับ
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ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ
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33. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 
33.1 ภาระผูกพันเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯมีภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุนจํานวนเงิน 134.1 ล้านบาท 
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(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชําระ 
31 ธันวาคม 

2558 
31 ธันวาคม 

2557 
31 ธันวาคม 

2558 
31 ธันวาคม 

2557 
       ภายใน 1 ปี 28.1 16.8 21.0 6.7 
       มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 
ปี 

31.5 22.3 24.9 13.1 

       มากกว่า 5 ปี 18.0 8.8 18.0 8.8 

33.3 ภาระผูกพันเก่ียวกับสัญญาซ้ือวัตถุดิบ 
 บริษัทฯได้ทําสัญญาซื้อขายวัตถุดิบล่วงหน้ากับบริษัทในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลา ปริมาณและราคา

ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯไม่มีภาระผูกผันตามสัญญา
ดังกล่าว  

33.4 การค้ําประกัน 
  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยู่เป็น

จํานวนเงิน 3.2 ล้านบาท (2557: 2.9 ล้านบาท) ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยหนังสือคํ้าประกันเพ่ือคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้าและอ่ืนๆ  

33.5 คดีฟ้องร้อง 

ก) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 บริษัทฯถูกฟ้องเป็นจําเลยโดยบริษัทแห่งหน่ึงในคดีแพ่งเก่ียวกับการ

ผิดสัญญา บริษัทดังกล่าวได้ฟ้องต่อศาลให้บริษัทฯชดใช้ค่าเสียหายเป็นจํานวนเงิน 1.4 ล้านบาท 
บริษัทฯได้บันทึกประมาณการหน้ีสินสําหรับเงินชดเชยค่าเสียหายจาํนวนเงิน 1.4 ล้านบาทในงบ

กําไรขาดทุนปี 2553 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ศาลช้ันต้นได้มีคําพิพากษายกคําฟ้องของ

โจทก์ ต่อมาเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ศาลอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษาให้บริษัทฯชําระเงินแก่โจทก์

เป็นจํานวนเงิน 1.4 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้อง อย่างไรก็
ตาม เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 บริษัทฯได้ยื่นฎีกาคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ เพ่ือขอให้

ศาลฎีกาพิจารณาข้อเท็จจริงอีกครั้งหน่ึง ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559 ศาลฎีกามีคําสั่งยก

คําร้องและไม่รับฎีกา  คดีนี้จึงถึงท่ีสุดตามคําพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ดังน้ัน บริษัทฯต้องชําระ

เงินชดเชยค่าเสียหายที่ได้บันทึกไว้แก่โจทก์เป็นจํานวนเงินรวม 1.9 ล้านบาท 

ข)  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 บริษัทฯถูกฟ้องเป็นจําเลยโดยบริษัทแห่งหน่ึงในคดีแพ่งเก่ียวกับการ

ผิดสัญญาเช่าอาคารโรงงาน บริษัทดังกล่าวได้ฟ้องต่อศาลให้บริษัทฯชดใช้ค่าเสียหายเป็นจํานวน

เงิน 6.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชําระ

ให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น และค่าเสียหายเพิ่มเติมในอัตราเดือนละ 50,000 บาทต่อยูนิตที่เช่านับจาก

วันฟ้องจนกว่าการดําเนินการซ่อมแซมอาคารโรงงานแล้วเสร็จหรือจนกว่าบริษัทฯชําระ

ค่าเสียหายข้างต้นเสร็จสิ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 ศาลได้นัดไกล่เกลี่ยโดยบริษัทฯ

เสนอจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นจํานวนเงิน 1.5 ล้านบาท แต่โจทก์เรียกร้องให้บริษัทฯ

ชดใช้ค่าเสียหายจํานวนเงิน 5.0 ล้านบาทจึงจะถอนฟ้องคดีดังกล่าว ทําให้ไม่สามารถตกลงกันได้ 
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ผู้บริหารของบริษัทฯได้ประเมินและเช่ือว่าคดีดังกล่าวอาจจะทําให้เกิดผลเสียหายไม่เกินจํานวน

เงินที่โจทก์เรียกร้อง บริษัทฯจึงได้บันทึกประมาณการหน้ีสินสําหรับเงินชดเชยค่าเสียหายจํานวน

เงิน 5.0 ล้านบาทในงบการเงินปี 2557 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ศาลช้ันต้นได้มีคํา

พิพากษาให้บริษัทฯชําระค่าเสียหายทั้งสิ้น 4.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชําระค่าเสียหายให้แก่โจทย์เสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลช้ันต้นเพ่ือขอให้ศาลอุทธรณ์พิจารณา

ข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ศาลอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษาให้บริษัทฯชําระค่าเสียหายทั้งสิ้นเป็น

จํานวนเงิน 0.9 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะ

ชําระค่าเสียหายให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 บริษัทฯได้ย่ืนฎีกาคํา

พิพากษาของศาลช้ันต้นและศาลอุทธรณ์เพ่ือขอให้ศาลฎีกาพิจารณาอีกครั้งหน่ึง จนถึงวันที่ใน

รายงานน้ี บริษัทฯยังไม่ได้จ่ายค่าเสียหายดังกล่าว และคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 

34. ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับช้ันของ
มูลค่ายุติธรรม ดังนี้ 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - 42.1 - 42.1 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม  

35. เครื่องมือทางการเงิน 

35.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เคร่ืองมือทางการเงินที่สําคัญของกลุ่มบริษัทฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหน้ี เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม กลุ่มบริษัทฯมีความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ

เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังน้ี 
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

 กลุ่มบริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีและเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงน้ีโดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ
จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสําคัญจากการให้สินเช่ือดังกล่าว  นอกจากน้ี การให้
สินเช่ือของกลุ่มบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่
จํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือ มูลค่าตามบัญชี
ของลูกหน้ีและเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ผู้บริหารของบริษัทฯได้ประเมินและเช่ือว่าคดีดังกล่าวอาจจะทําให้เกิดผลเสียหายไม่เกินจํานวน

เงินที่โจทก์เรียกร้อง บริษัทฯจึงได้บันทึกประมาณการหน้ีสินสําหรับเงินชดเชยค่าเสียหายจํานวน

เงิน 5.0 ล้านบาทในงบการเงินปี 2557 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557 ศาลช้ันต้นได้มีคํา

พิพากษาให้บริษัทฯชําระค่าเสียหายทั้งสิ้น 4.5 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชําระค่าเสียหายให้แก่โจทย์เสร็จสิ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2557 บริษัทฯได้ยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลช้ันต้นเพ่ือขอให้ศาลอุทธรณ์พิจารณา

ข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ศาลอุทธรณ์ได้มีคําพิพากษาให้บริษัทฯชําระค่าเสียหายทั้งสิ้นเป็น

จํานวนเงิน 0.9 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะ

ชําระค่าเสียหายให้แก่โจทก์เสร็จสิ้น ต่อมาเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 บริษัทฯได้ยื่นฎีกาคํา

พิพากษาของศาลช้ันต้นและศาลอุทธรณ์เพ่ือขอให้ศาลฎีกาพิจารณาอีกครั้งหน่ึง จนถึงวันที่ใน

รายงานน้ี บริษัทฯยังไม่ได้จ่ายค่าเสียหายดังกล่าว และคดียังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา 

34. ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีสินทรัพย์ที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับช้ันของ
มูลค่ายุติธรรม ดังน้ี 

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 
อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน - 42.1 - 42.1 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม  

35. เครื่องมือทางการเงิน 

35.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เคร่ืองมือทางการเงินที่สําคัญของกลุ่มบริษัทฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การ
แสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้และเจ้าหน้ี เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืม กลุ่มบริษัทฯมีความเสี่ยงที่เก่ียวข้องกับ

เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวและมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังน้ี 
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ 

 กลุ่มบริษัทฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือที่เก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีและเงินให้กู้ยืม ฝ่ายบริหารควบคุม
ความเสี่ยงน้ีโดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือที่เหมาะสม ดังนั้นกลุ่มบริษัทฯ
จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายที่เป็นสาระสําคัญจากการให้สินเช่ือดังกล่าว  นอกจากน้ี การให้
สินเช่ือของกลุ่มบริษัทฯไม่มีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุ่มบริษัทฯมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยู่
จํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่กลุ่มบริษัทฯอาจต้องสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือ มูลค่าตามบัญชี
ของลูกหน้ีและเงินให้กู้ยืมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงิน 

 

รายงานประจ�าปี 2558 113



37

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย  
 กลุ่มบริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ียที่สําคัญอันเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากธนาคารและเงินกู้ยืมที่มี

ดอกเบี้ย สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอัตราดอกเบ้ียที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมี
อัตราดอกเบ้ียคงที่ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบัน  

 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพย์
และหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดหรือวันที่มีการกําหนด
อัตราดอกเบ้ียใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ได้ดังนี้            
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไม่มี   
  มากกว่า ปรับขึ้นลง อัตรา  อัตรา 
 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคา

ตลาด 
ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

  (ร้อยละต่อป)ี 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - 1,437 38 1,476 0.125 - 0.90 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อ่ืน - - - 418 418 - 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 37 - - - 37 0.25 - 1.30 
 38 - 1,437 456 1,931  
       
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 265 - - - 265 2.00 - 3.30 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อ่ืน  - - - 476 476 - 
เงินกู้ยืมระยะยาว - - 112 - 112 4.10 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 5 13 - - 18 4.47 - 5.85 
 270 13 112 476 871  

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไม่มี   
  มากกว่า ปรับขึ้นลง อัตรา  อัตรา 
 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคา

ตลาด 
ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

  (ร้อยละต่อป)ี 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - 45 22 68 0.125 - 1.10 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อ่ืน - - - 468 468 - 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 36 - - - 36 1.15 - 2.00 
 37 - 45 490 572  
       
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 290 - - - 290 2.00 - 6.75 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อ่ืน  - - - 451 451 - 
เงินกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 50 - - - 50 4.00 
เงินกู้ยืมระยะยาว - - 42 - 42 5.13 - 5.63 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 16 22 - - 38 2.67 - 5.78 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไม่มี   
  มากกว่า ปรับขึ้นลง อัตรา  อัตรา 
 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคา

ตลาด 
ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

  (ร้อยละต่อป)ี 
 356 22 42 451 871  

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไม่มี   
  มากกว่า ปรับขึ้นลง อัตรา  อัตรา 
 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคา

ตลาด 
ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - 1,401 37 1,439 0.125 - 0.90 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - - - 454 454 - 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 37 - - - 37 0.25 - 1.30 
 38 - 1,401 491 1,930  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 265 - - - 265 2.00 - 3.30 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน  - - - 459 459 - 
เงินกู้ยืมระยะยาว - - 112 - 112 4.10 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 4 12 - - 16 4.47 - 5.85 
 269 12 112 459 852  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไม่มี   
  มากกว่า ปรับขึ้นลง อัตรา  อัตรา 
 ภายใน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี ตามราคา

ตลาด 
ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - 29 21 51 0.125 - 1.10 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - - - 508 508 - 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 36 - - - 36 1.15 - 2.00 
 37 - 29 529 595  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 290 - - - 290 2.00 - 6.75 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน  - - - 440 440 - 
เงินกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 50 - - - 50 4.00 
เงินกู้ยืมระยะยาว - - 42 - 42 5.13 - 5.63 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 15 20 - - 35 2.67 - 5.78 
 355 20 42 440 857  
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไม่มี   
  มากกว่า ปรับขึ้นลง อัตรา  อัตรา 
 ภายใน 1 ป ี 1 ถึง 5 ปี ตามราคา

ตลาด 
ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

  (ร้อยละต่อป)ี 
 356 22 42 451 871  

 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไม่มี   
  มากกว่า ปรับขึ้นลง อัตรา  อัตรา 
 ภายใน 1 ป ี 1 ถึง 5 ปี ตามราคา

ตลาด 
ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - 1,401 37 1,439 0.125 - 0.90 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อ่ืน - - - 454 454 - 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 37 - - - 37 0.25 - 1.30 
 38 - 1,401 491 1,930  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 265 - - - 265 2.00 - 3.30 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อ่ืน  - - - 459 459 - 
เงินกู้ยืมระยะยาว - - 112 - 112 4.10 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 4 12 - - 16 4.47 - 5.85 
 269 12 112 459 852  

 (หน่วย: ล้านบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย ไม่มี   
  มากกว่า ปรับขึ้นลง อัตรา  อัตรา 
 ภายใน 1 ป ี 1 ถึง 5 ปี ตามราคา

ตลาด 
ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1 - 29 21 51 0.125 - 1.10 
ลูกหน้ีการค้าและลูกหนี้อ่ืน - - - 508 508 - 
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 36 - - - 36 1.15 - 2.00 
 37 - 29 529 595  
หนี้สินทางการเงิน       
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากธนาคาร 290 - - - 290 2.00 - 6.75 
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหนี้อ่ืน  - - - 440 440 - 
เงินกู้ยืมระยะส้ันอ่ืน 50 - - - 50 4.00 
เงินกู้ยืมระยะยาว - - 42 - 42 5.13 - 5.63 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 15 20 - - 35 2.67 - 5.78 
 355 20 42 440 857  
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 
 กลุ่มบริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเน่ืองจากการซื้อหรือขายสินค้าเป็น

เงินตราต่างประเทศ บริษัทฯได้ตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุ
สัญญาไม่เกินหน่ึงปีเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 

 กลุ่มบริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ เป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 ดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 สินทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

สกุลเงิน 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.2 1.8 2.4 5.2 36.09 32.96 
เหรียญสิงคโปร์ 1.5 1.5 0.9 - 25.52 24.90 
เยน - - 0.2 0.4 30.28 27.38 
       
       
       
       

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพย์ทางการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

สกุลเงิน 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.2 1.8 2.4 5.2 36.09 32.96 
เหรียญสิงคโปร์ 1.5 1.5 0.9 - 25.52 24.90 
เยน - - 0.2 0.2 30.28 27.38 

บริษัทฯมีสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าคงเหลือดังนี้ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

สกุลเงิน จํานวนทีข่าย อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา วันครบกําหนดตามสัญญา 
 (ล้าน) (บาทตอ่หน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.2 34.85 - 36.38 มกราคม - พฤษภาคม 2559 
เหรียญสิงคโปร ์ 0.8 25.29 - 25.41 เมษายน - มิถุนายน 2559 
    

สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา วันครบกําหนดตามสัญญา 
 (ล้าน) (บาทตอ่หน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.6 35.62 - 36.14 มกราคม - เมษายน 2559 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
สกุลเงิน จํานวนทีข่าย อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา วันครบกําหนดตามสัญญา 

 (ล้าน) (บาทตอ่หน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.5 32.07 - 32.93 กุมภาพันธ์  - มิถุนายน 2558 
เหรียญสิงคโปร ์ 0.5 25.10 - 25.26 พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 
    

สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา วันครบกําหนดตามสัญญา 
 (ล้าน) (บาทตอ่หน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.7 32.22 - 32.61 มกราคม 2558 

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน เงินให้กู้ยืมและเงิน

กู้ยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

36. การบริหารจัดการทุน  
 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯ คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.5:1 (2557: 2.6:1) และเฉพาะบริษัทฯมี
อัตราส่วนเท่ากับ 0.5:1 (2557: 2.3:1) 

37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้เสนอต่อที่

ประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2559 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
จากกําไรของปี 2558 เพ่ิมเติมในอัตราหุ้นละ 0.105 บาท รวมเป็นเงิน 144.9 ล้านบาท เงินปันผลน้ีจะ
จ่ายและบันทึกบัญชีหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

38. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
สกุลเงิน จํานวนทีข่าย อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา วันครบกําหนดตามสัญญา 

 (ล้าน) (บาทตอ่หน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1.5 32.07 - 32.93 กุมภาพันธ์  - มิถุนายน 2558 
เหรียญสิงคโปร ์ 0.5 25.10 - 25.26 พฤษภาคม - มิถุนายน 2558 
    

สกุลเงิน จํานวนที่ซื้อ อัตราแลกเปล่ียนตามสัญญา วันครบกําหนดตามสัญญา 
 (ล้าน) (บาทตอ่หน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.7 32.22 - 32.61 มกราคม 2558 

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 เน่ืองจากเครื่องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษัทฯจัดอยู่ในประเภทระยะส้ัน เงินให้กู้ยืมและเงิน

กู้ยืมมีอัตราดอกเบ้ียใกล้เคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษัทฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เครื่องมือทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

36. การบริหารจัดการทุน  
 วัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯ คือ การจัดให้มีซึ่งโครงสร้างทุนที่เหมาะสม

เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู้ถือหุ้น โดย ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2558 กลุ่มบริษัทฯมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.5:1 (2557: 2.6:1) และเฉพาะบริษัทฯมี
อัตราส่วนเท่ากับ 0.5:1 (2557: 2.3:1) 

37. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติเห็นชอบอนุมัติให้เสนอต่อที่

ประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2559 ในเรื่องการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
จากกําไรของปี 2558 เพ่ิมเติมในอัตราหุ้นละ 0.105 บาท รวมเป็นเงิน 144.9 ล้านบาท เงินปันผลน้ีจะ
จ่ายและบันทึกบัญชีหลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

38. การอนุมัติงบการเงิน 
 งบการเงินน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 
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ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูล
ส�าคัญอื่น



การจัดการและการก�ากับดูแลกิจการ
การประกอบธุรกิจ

ฐานะการเงินและผลการด�าเนินงาน
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลส�าคัญ

บุคคล
อ้างอิง17

นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
เลขที่	62	อาคารตลาดหลักทรัพย์	ถนนรัชดาภิเษก	แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
โทรศัพท ์ 0	2229	2800	
โทรสาร 0	2654	5427

ผู้สอบบัญชี : บริษัท	ส�านักงาน	อีวาย	จ�ากัด
คุณสุมาลี	รีวราบัณฑิต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	3970
ชั้น	33	อาคารเลครัชดา	193/136-7	ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	10110
โทรศัพท ์ 0	2264	9090	
โทรสาร 0	2264	0789-90

ที่ปรึกษากฎหมาย : บริษัท	กุดั่น	แอนด์	พาร์ทเนอร์ส	จ�ากัด	
973	อาคารเพรสิเด้นท์	ทาวเวอร์	ชั้นที่	14	ถนนเพลินจิต	แขวงลุมพินี	
เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร	10330
โทรศัพท ์ 0	2656	0818
โทรสาร 0	2656	0819
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ข้อมูลพื้นฐาน
ส�าหรับนักลงทุน18

ชื่อย่อ TKN 
	 (จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
	 กลุ่มอุตสาหกรรม	เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
	 หมวดธุรกิจ	อาหารและเครื่องดื่ม
เลขทะเบียนบริษัท 0107556000337
ประเภทธุรกิจ	 ผลิตและจ�าหน่ายสาหร่ายแปรรูป
เว็บไซต์ www.taokaenoi.co.th
ปีที่ก่อตั้ง 2547
วันแรกที่ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 	 3	ธันวาคม	2558

ทุนจดทะเบียน	 345.0	ล้านบาท
ทุนช�าระแล้ว	 345.0	ล้านบาท
มูลค่าหุ้น	 หุ้นสามัญ	หุ้นละ	0.25	บาท
รอบระยะเวลาบัญชี	 1	มกราคม	-	31	ธันวาคม
ผู้ถือหุ้น		 ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	ได้แก่	กลุ่มครอบครัวพีระเดชาพันธ์	ถือหุ้นร้อยละ	73.91	
	 ส่วนที่เหลือเป็นการถือหุ้น	โดยสถาบันและนักลงทุนทั่วไป

นักลงทุนสัมพันธ์	 นายคู่สูรย์	รัตนะพร
	 โทรศัพท์	 0	2984	0666	ต่อ	315
	 อีเมล์	 koosoon.r@taokaenoi.co.th

	 นายจิระพงษ์	สันติภิรมย์กุล
	 โทรศัพท์	 0	2984	0666	ต่อ	303
	 อีเมล์	 jirapong.s@taokaenoi.co.th

ส�านักงานเมืองทองธานี
	 ที่ตั้ง	 337	ถนนบอนด์สตรีท	ต�าบลบางพูด	อ�าเภอปากเกร็ด	นนทบุรี	11120	
	 โทรศัพท์	 0	2984	0666
	 โทรสาร	 0	2984	0118

โรงงานนพวงศ์ / ส�านักงานใหญ่
	 ที่ตั้ง	 12/1	หมู่	4	ต�าบลหน้าไม้	อ�าเภอลาดหลุมแก้ว	ปทุมธานี	12140
	 โทรศัพท์	 0	2108	6888
	 โทรสาร	 0	2108	8706	 	

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน)120





บร�ษัท เถาแกนอย ฟ�๊ดเเอนดมารเก็ตติ�ง จำกัด (มหาชน)

สำนักงานเมืองทองธานี : 337 ถนน บอนดสตร�ท ต.บางพ�ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุร�  11120
  โทรศัพท 0 2984 0666 โทรสาร 0 2984 0118 

รายงานประจำป 2558
บร�ษัท เถ�าแก�น�อย ฟ��ดเเอนด�มาร�เก็ตติ�ง จำกัด (มหาชน)

TKN
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