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 วิสัยทัศน์ และภาพรวมธุรกิจ 1
 วิสัยทัศน์V ision

 เป้าหมายT arget

 พันธกิจM ission

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ทีม่าก
ด้วยคุณประโยชน์ อร่อย และสะดวก 
ในการบริโภค รวมถึงการสร้าง 
ตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับใน
ตลาดโลก

บริษัทฯ ต้องการขึ้นเป็นบริษัทขนมขบเคี้ยว
ระดับโลก “Global Snack Company” 
ด้วยยอดขายหนึ่งหมื่นล้านบาทต่อปี และมี
วางขายมากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก 
ภายในปี ค.ศ. 2024

1   บริษัทฯ มุ่งส่งเสริมวัฒนธรรมการ
บริโภคอาหารที่มากด ้วยคุณ
ประโยชน์ อร่อย และสะดวกในการ
บริโภค ให้ขยายไปสู่ผู้บริโภคหลาย
ล้านคนท่ัวโลกโดยบริษัทฯ เป็นผูส่้ง
มอบคุณค่านั้น

2   บริษัทฯ มุ่งสร้างการรับรู้ตราสิน
ค ้า เ พ่ือครองใจผู ้บริโภคอย ่าง 
ต่อเนื่อง

3   บริษทัฯ มุ่งเน้นในการพฒันาสนิค้า
ทีม่นีวตักรรม และน�าเทคโนโลยทัีน
สมัยมาใช้ในกระบวนการผลิต

4   บริษัทฯ ปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า 
และผู ้บริโภค เสมือนหน่ึงคนใน
ครอบครัว
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ภาพรวมธุรกิจ

 บรษิทัฯ ด�าเนนิธุรกิจผลติและจ�าหน่ายสาหร่ายแปรรปูภายใต้

ตราสินค้า “เถ้าแก่น้อย” รวมถึงสินค้าขนมขบเคี้ยวอ่ืนๆ โดย

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งตามกรรมวิธีการผลิตได้เป็น 4 ประเภท 

ได้แก่ สาหร่ายทอด สาหร่ายย่าง สาหร่ายอบ และสาหร่ายเทมปุระ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาสินค้าหลากหลายรสชาติ อาทิเช่น รส

คลาสสิค รสเผ็ด รสบาร์บีคิว รสปลาหมึกย่าง และรสซีฟู๊ด เป็นต้น 

เพือ่ตอบสนองความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายทัง้ใน และต่าง

ประเทศ ผ ่านช ่องทางจัดจ�าหน ่ายต ่างๆทั้งร ้านสะดวกซื้อ 

ซุปเปอร์มาร์เก็ต การขายผ่านผู้แทนจ�าหน่าย ร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ 

รวมถึงตลาดส่งออก ทั้งในทวีปเอเชียและทวีปอื่นๆ ตามเป้าหมายที่

มุ่งสู่แบรนด์ขนมขบเคี้ยวระดับโลก (Global Snack Company)

 บริษัทฯ มีโรงงานผลิตสาหร่ายแปรรูป 2 แห่ง ในประเทศที่

จงัหวดัปทมุธาน ีและพระนครศรอียธุยา เพือ่รองรบัยอดขายทีเ่ตบิโต

อย่างต่อเนือ่ง ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึโรงงานท่ีรฐัแคลฟิอร์เนยี 

ประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้บริษัทในเครือ เพื่อรองรับการขยาย

ตลาดในภูมิภาคดังกล่าว

100% 100% 100% 100%
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เลขทะเบียนบริษัท:  0125552015842

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่:  469 ถนนบอนด์สตรีท ต�าบล 

  บางพูด อ�าเภอปากเกร็ด  

  จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์:  0 2960 1477

โทรสำร:  0 2960 1486

ทุนจดทะเบียน:  35,000,000 บาท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว: 35,000,000 บาท

สัดส่วนกำรถือหุ้น:  ร้อยละ 100

บริษัทฯ มีการถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งสิ้น 4 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จ�ากัด (“TKNRF”)

 บริษัท เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ จ�ากัด 

ด�าเนินธุรกิจร้านขายของฝาก “เถ้าแก่น้อยแลนด์” เพื่อจ�าหน่ายให้

กลุม่นกัท่องเท่ียวเป็นหลัก โดยประกอบด้วยสนิค้าสาหร่ายและขนม

ขบเคีย้วของบรษิทั เถ้าแก่น้อย ฟูด๊แอนด์มาร์เกต็ติง้ จ�ากดั (มหาชน), 

สนิค้าเฮ้าส์แบรนด์ และสนิค้าฝากขาย โดยปัจจบุนัมสีาขาจ�านวนทัง้

สิ้น 11 สาขา ตั้งอยู่ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ประกอบไปด้วย

- กรงุเทพมหานคร 6 สาขา ได้แก่ เทอมนัิล 21 (อโศก), แพลตตนิัม่ 

2 สาขา (ประตนู�า้), เอเชียทีค เดอะริเวอร์ฟร้อนท์ (เจรญิกรงุ), 

มาบุญครอง (ปทุมวัน) และสยามสแควร์ (ปทุมวัน)

- เชียงใหม่ 3 สาขา ได้แก่ เมญ่า ไลฟ์สไตส์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์, 

เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่, ติ้งปาร์ค

- พัทยา จ�านวน 2 สาขา ได้แก่ ตลาดน�้า 4 ภาค 2 สาขา

 ท้ังนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะให้ “เถ้าแก่น้อยแลนด์” เป็นช่อง

ทางในการจ�าหน่ายสนิค้าในกลุม่นกัท่องเทีย่ว รวมทัง้เป็นช่องทางใน

การประชาสัมพันธ์ และกระตุ้นให้ผู้บริโภคตระหนักถึงตราสินค้า

เถ้าแก่น้อย โดยปัจจบุนัมแีผนออกผลติภณัฑ์อืน่ ๆ  นอกจากสาหร่าย

แปรรูป รวมถึงเปิดร้านใหม่ในจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่อง

เที่ยว เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

 ทั้งนี้นอกจากเป็นช่องทางหนึ่งในการขายสินค้าในประเทศ 

ส�าหรบักลุม่นกัท่องเทีย่วต่างชาตแิล้ว ร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ ยงัใช้ใน

การท�ากิจกรรมทางการตลาด และทดลองสินค้าใหม่อีกด้วย โดยมี

การเปลี่ยนแปลงจ�านวนร้านภายใน 3 ปี ที่ผ่านมาดังนี้

จ�ำนวนสำขำ  

เถ้ำแก่น้อยแลนด์

ปี 2558* ปี 2559 ปี 2560

ต้นปี 17 5 8

เพิ่ม/ลด (12) 3 3

ปลายปี 5 8 11

*ปี 2558 มีการปิดสาขาเนื่องจากมีการปรับโมเดลธุรกิจจากการเปิดในไฮเปอร์
มาร์เกต็เป็นหลักมาเปิดในแลนด์มาร์คส�าคญัส�าหรบักลุ่มลูกค้านกัท่องเท่ียวแทน

2. บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จ�ากัด (“NCP”)

เลขทะเบียนบริษัท:  0125549009489

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่:  469 ถนนบอนด์สตรีท ต�าบล 

  บางพูด อ�าเภอปากเกร็ด  

  จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์:  0 2960 1999

โทรสำร:  0 2960 1501

ทุนจดทะเบียน:  1,000,000 บาท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว: 1,000,000 บาท

สัดส่วนกำรถือหุ้น:  ร้อยละ 100
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บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย จ�ากัด ประกอบธุรกิจผลิต

และจ�าหน่ายผงปรงุรสให้แก่กลุม่บริษทัฯ เพือ่เป็นวตัถุดบิในการผลติ

ขนมขบเคีย้วประเภทสาหร่าย รวมถงึสนิค้าอืน่ๆ โดยเป็นสตูรเฉพาะ

ทีถ่กูคดิค้นขึน้ ท�าให้บรษิทัฯ สามารถควบคมุคณุภาพการผลติตัง้แต่

ต้นทาง และพัฒนารสชาติใหม่ได้หลากหลาย และรวดเร็ว

3. บริษัท เถ้าแก่น้อย แคร์ จ�ากัด (“TKNC”)

เลขทะเบียนบริษัท:  0125551000787

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่:  469 ถนนบอนด์สตรีท ต�าบล 

  บางพูด อ�าเภอปากเกร็ด  

  จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์:  0 2960 1999

โทรสำร:  0 2960 1501

ทุนจดทะเบียน:  5,000,000 บาท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว: 5,000,000 บาท

สัดส่วนกำรถือหุ้น:  ร้อยละ 100

 บรษิทั เถ้าแก่น้อย แคร์ จ�ากดั* ด�าเนนิธรุกจิจ�าหน่ายสนิค้าซือ้

มาขายไป โดยเป็นสินค้าเพื่อลูกค้ากลุ่มผู้รักสุขภาพ เช่น เวย์โปรตีน 

“My Whey”

*ทั้งนี้บริษัทฯ ท�าการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท ว้อนท์มอร์ อินดัสตร้ี 
จ�ากัด กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561

4. จิม แฟคทอรี่ อิ้งค์ (GIM Factory Inc.) (“GFI”)

ที่ตั้งส�ำนักงำนใหญ่:  13767 Milroy Place Santa Fe  

  Springs, California 

  United States

โทรศัพท์:  +1 562 404 9888

ทุนจดทะเบียน:  3,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว 3,100,000 ดอลลาร์สหรัฐ

มูลค่ำลงทุน:  2,015,000 ดอลลาร์สหรัฐ

สัดส่วนกำรถือหุ้น:  ร้อยละ 100

 จิม แฟคทอร่ี อ้ิงค์ มีเป้าหมายเพ่ือประกอบธุรกิจผลิตและ 

จัดจ�าหน่ายสาหร่ายแปรรูปในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเน้นกลุ่ม

สาหร่ายออแกนิค รวมถึงการน�าเข้าขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่าย

จาก บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟูด๊แอนด์มาร์เกต็ติง้ เพ่ือจ�าหน่ายในภมูภิาค 

ดงักล่าว



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) 5

 สารจากคณะกรรมการ 2
เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น

 ปี พ.ศ. 2560 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทเถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 

ยังเดินหน้าขยายกิจการ เพื่อรองรับการเติบโตโดยได้เริ่มเปิดสายการผลิตที่โรงงานโรจนะ 

จงัหวดัพระนครศรอียธุยา ตัง้แต่ช่วงไตรมาส 2/2560 โดยหากนบัรวมก�าลงัการผลติเตม็ทีท่ัง้

สองโรงงาน สามารถรองรบัยอดขายได้ถงึ 8,000 ล้านบาท นอกจากนีบ้รษิทัฯ ยงัได้ขยายการ

ลงทนุโดยการซือ้กจิการโรงงานผลติสาหร่ายในประเทศสหรฐัอเมรกิา เพือ่ขยายตลาดภูมภิาค

ดังกล่าว

 ทั้งนี้รายได้จากการขายทั้งกลุ่มเพิ่มขึ้นจาก 4,705 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 5,264  

ล้านบาทในปี 2560 จากการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งกลุ่มสาหร่ายอบ และผลิตภัณฑ์อื่น 

นอกเหนือจากสาหร่ายแปรรูป คือ เครื่องดื่มเวย์โปรตีน “My Whey” เพื่อรองรับกลุ่มผู้รัก

สุขภาพที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่มีปัจจัยลบจากเรื่องราคาสาหร่าย ซึ่งเป็นวัตถุดิบ

หลักที่มีราคาสูงอย่างมีนัยส�าคัญ รวมถึงการท�ากิจกรรมการตลาดเพิ่มมากขึ้นเพื่อแนะน�า

ผลิตภณัฑ์ใหม่และขยายฐานกลุม่ลกูค้า และผลกระทบจากความผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่น 

ท�าให้เกดิขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่นประมาณ 36 ล้านบาท จากปัจจยัดงักล่าวส่งผลให้ก�าไร

สุทธิของปี 2560 ลดลงจาก 782 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 608 ล้านบาทในปี 2560 อย่างไร

ก็ตาม บริษัทฯ ยังสามารถรักษาอัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้อยู่ที่ประมาณ 11.6% ซึ่งสอดคล้อง

กับเป้าหมายของบริษัทที่พยายามรักษาอัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้ให้สูงกว่า 10% โดยคาด

การณ์ว่าจะปรับตัวสูงขึ้นในปี 2561

 ผลส�าเร็จทั้งหลายข้างต้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าที่ส�าคัญ

ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งความวิริยะ อุตสาหะ และมุ่งมั่นของผู้บริหาร ความร่วมแรง

ร่วมใจ และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน การสนับสนุนของคู่ค้าและ

สถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงความไว้วางใจของผู้ถือหุ้นและนักลงทุน 

 ในนามของคณะกรรมการ ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนส�าคัญต่อความส�าเร็จที่

เกิดขึ้นในปี 2560

ยุทธ วรฉัตรธำร

ประธานกรรมการ

อิทธิพัทธ์ พีระเดชำพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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 ข้อมูลสำาคัญทางการเงิน 3
ล้านบาท

รำยได้จำกกำรขำย

2558 2559 2560

5,000

6,000

4,000

3,000

2,000

1,000

5,264

0

3,500

4,705

ก�ำไรขั้นต้น

ก�ำไรสุทธิ

ล้านบาท

2558 2559 2560

2,000

1,500

1,000

500

1,693

0

1,240

1,687

2,500

35.4% 35.8% 32.2%

ล้านบาท

2558 2559 2560

1,000

800

600

400

200

0

11.3%

16.6%

11.6%

397

782

608

งบก�ำไรขำดทุน 
2558 2559 2560

(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) 

รายได้จากการขาย  3,499.7  100.0  4,705.3  100.0  5,263.6  100.0 

ต้นทุนขาย (2,259.5) (64.6) (3,018.8) (64.2) (3,570.9) (67.8)

ก�าไรขั้นต้น  1,240.2  35.4  1,686.6  35.8  1,692.7  32.2 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (528.2) (15.1) (469.9) (10.0) (646.6) (12.3)

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (215.7) (6.2) (248.2) (5.3) (214.9) (4.1)

ขาดทนุจากอตัราแลกเปลีย่น (6.3) (0.2) (6.8) (0.1) (43.0) (0.8)

ก�าไรจากการด�าเนินงาน 490.0  14.0  961.6  20.4  788.3 15.0

รายได้อื่น 15.5  0.4  24.0  0.5  19.5  0.4 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (16.7) (0.5) (6.5) (0.1) (15.9) (0.3)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล (98.2) (2.8) (197.3) (4.2) (183.4) (3.5)

ก�าไรสุทธิ  396.9  11.3  781.8  16.6  608.4  11.6 

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ 

รำยกำร หน่วย
งบตรวจสอบ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

อตัรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรท�ำก�ำไร     

อัตราก�าไรขั้นต้น % 35.44 35.84 32.16

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน % 14.00 20.44 14.97

อัตราก�าไรสุทธิ % 11.34 16.62 11.56
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2558

2,814.9 (10.00%)

1,843.9 (65.5%)

971.0 (34.5%)

2,221.6 (72.0%)

3,084.3 (100.0%) 862.7 (28.0%)

2559

2,176.0 (65.5%)

3,322.1 (100.0%) 1,146.2 (34.5%)

2560

 สินทรัพย์

 หนี้สิน

 ส่วนของผู้ถือหุ้น

อัตรำส่วนทำงกำรเงินที่ส�ำคัญ 

รำยกำร หน่วย

งบตรวจสอบ

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560

อัตรำส่วนสภำพคล่อง  

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 2.49 2.47 1.85

ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 46 35 39

ระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ย วัน 6 5 8

ระยะเวลาการช�าระหนี้ วัน 40 35 33

 Cash Cycle วัน 12 5 14

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน     

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 0.53 0.39 0.53

อัตราการจ่ายเงินปันผล1 % 90 86 77
1 อัตราการจ่ายเงินปันผลค�านวณจาก เงินปันผลต่อก�าไรสุทธิตามงบการเงินรวม

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

2558 2559 2560

(ล้ำนบำท) (ร้อยละ) (ล้ำนบำท) (ร้อยละ) (ล้ำนบำท) (ร้อยละ) 

สินทรัพย์  2,814.9  100.0  3,084.3  100.0  3,322.1  100.0 

สินทรัพย์หมุนเวียน  2,122.2  75.4  2,107.2  68.3  2,071.2  62.3 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  692.7  24.6  977.1  31.7  1,250.9  37.7 

หนี้สิน  971.0  34.5  862.7  28.0  1,146.2  34.5 

หนี้สินหมุนเวียน  852.0  30.3  854.0  27.7  1,117.6  33.6 

หนี้สินไม่หมุนเวียน  119.0  4.2  8.7  0.3  28.5  0.9 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  1,843.9  65.5  2,221.6  72.0  2,176.0  65.5 

หน่วย : ล้านบาท



รายงานประจำาปี 25608

 ผลการดำาเนินงาน 4
รายได้จากการขาย

 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายปี 2560 จ�านวน 5,264 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 12  

จากปีทีผ่่านมา จากกจิกรรมทางการตลาด การออกผลติภณัฑ์ใหม่ และการขยายช่องทางการ

ขายทัง้ตลาดในประเทศและต่างประเทศ ปัจจบุนับรษิทัฯ มสีดัส่วนยอดขายตลาดในประเทศ

ร้อยละ 39 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีที่ผ่านมา และตลาดต่างประเทศร้อยละ 61 ซึ่งเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 15 จากปีที่ผ่านมา โดยปี 2560 นับเป็นปีแรกที่ตลาดประเทศจีนมียอดขายสูงกว่า

ตลาดในประเทศ 

 ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ยังคงมาจากขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่าย ซึ่งมีการ

พัฒนารูปแบบสินค้าและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 4 ประเภท

ประกอบด้วย

• สาหร่ายทอด ยงัคงมสีดัส่วนสงูสดุอยูท่ีป่ระมาณร้อยละ 47 ของรายได้รวมจากการขาย 

• สาหร่ายย่าง เป็นกลุม่ทีผ่ลกัดนัให้ยอดขายเตบิโตสงูสดุโดยสอดคล้องกบัการเพิม่สัดส่วน

ยอดขายต่างประเทศ 

• สาหร่ายอบ มีการแนะน�าสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดในประเทศ 

• สาหร่ายเทมปุระ ได้รับความนิยมโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ 

 นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเริ่มออกผลิตภัณฑ์อื่นนอกเหนือจากสาหร่าย (Non Seaweed 

Product) ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มากด้วยคุณ

ประโยชน์ อร่อย และสะดวกในการบรโิภค โดยสนิค้าทีอ่อกสูต่ลาดในปีทีผ่่านมาและได้รบัผล

ตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ สินค้าเวย์โปรตีน “My Whey” 

สาหร่ายทอดกรอบ สาหร่ายอบ

สาหร่ายย่าง ผลิตภัณฑ์อื่นๆ

สาหร่ายเทมปุระ

2560
44%

47%

3%
2%

4%

รำยได้จำกกำรขำยแยกตำมผลิตภัณฑ์

รำยได้จำกกำรขำยแยกตำมประเทศ

3%

3%
3%

2%
2%

1%1%
6%

39%

40%

2560

ไทย

ฮ่องกง

เวียดนาม

อินโดนีเชีย

ไตหวันจีน

สิงคโปร์

มาเลเชีย สหรัญอเมริกา

ประเทศอื่นๆ
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ตลาดในประเทศ

 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายในประเทศปี 2560 จ�านวน 2,063 ล้านบาท เติบโตร้อย

ละ 7 จากปีทีผ่่านมา ท้ังนีเ้ป็นผลมาจากการท�ากจิกรรมทางการตลาดทัง้รปูแบบออนไลน์และ

ออฟไลน์ การขยายช่องทางร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วย

ตนเองซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น และการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งกลุ่มสาหร่ายทอดและสาหร่ายย่าง

ขนาดใหญ่พิเศษ (แฟมลิีแ่พก็) ส�าหรบัทานร่วมกนัในกลุม่เพือ่นและครอบครวั ส่วนกลุม่ผูด้แูล

สุขภาพมีการแนะน�าสาหร่ายอบแคลอรี่ต�่า รวมถึงผลิตภัณฑ์เวย์โปรตีน เป็นต้น โดยปัจจุบัน

มีการกระจายสินค้าผ่าน 3 ช่องทางหลัก

1. ร้านค้าปลีกทันสมัย (Modern Trade) ประกอบด้วย ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต 

และไฮเปอร์มาร์เก็ต บริษัทฯ ท�าการขายช่องทางนี้โดยตรงกับลูกค้าแต่ละราย โดยส่ง

สินค้าจากคลังสินค้าของบริษัทฯ เข้าศูนย์กระจายสินค้า (ดี.ซี.) ของลูกค้าเพื่อกระจาย

ไปยังสาขาต่างๆ 

2. ผู้แทนจ�าหน่าย (Distributor) บริษัทฯ มีการขายผ่านผู้แทนจ�าหน่ายในประเทศเพื่อ

กระจายสินค้าไปยังร้านค้าช�าทั่วประเทศ รวมถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่มีศูนย์กระจาย

สนิค้า (ด.ีซ.ี) รวมถงึการขายโดยตรงผ่านตวัแทนในบางช่องทาง ท้ังนีใ้นปี 2560 บรษิทัฯ 

ได้เริ่มกระจายสินค้าเวย์โปรตีนผ่านช่องทางนี้โดยมีตัวแทนเพื่อกระจายสินค้าผ่านช่อง

ทางออนไลน์

3. ร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ (TKN Land) จ�านวน 11 สาขาในแหล่งท่องเทีย่วทีส่�าคญั (กรงุเทพ 

เชยีงใหม่ และพทัยา) เพือ่เป็นช่องทางในการขายสนิค้าโดยตรงกบัให้กลุม่ลกูค้านกัท่อง

เที่ยว รวมถึงเป็นช่องทางในการแนะน�าสินค้าใหม่ของตลาดในประเทศอีกด้วย

 ทั้งนี้จากข้อมูลวิจัยการตลาดพบว่าภาพรวมตลาดขนมขบเคี้ยวในประเทศปี 2560 มี

อัตราเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6 และตลาดขนมขบเคี้ยวประเภทสาหร่ายมูลค่ากว่า 3,000 ล้าน

บาท มีอัตราเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 9 ส่วนเถ้าแก่น้อยมีการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10 ซึ่งสูง

กว่าค่าเฉลี่ยตลาด ท�าให้สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดได้อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดเมื่อเดือน

ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มส่ีวนแบ่งการตลาดในกลุม่ขนมขบเคีย้วประเภทสาหร่ายร้อยละ 72 

ตลาดต่างประเทศ 

 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายต่างประเทศปี 2560 จ�านวน 3,200 ล้านบาท เติบโตร้อย

ละ 15 จากปีที่ผ่านมา โดยประเทศจีนมีสัดส่วนยอดขายร้อยละ 40 ของยอดขายรวมบริษัท 

และมศีกัยภาพในการเตบิโตในอนาคต โดยปัจจบัุนบรษิทัฯ ท�าการขายผ่านผูแ้ทนจ�าหน่าย 2 

รายเพื่อกระจายสินค้าในช่องทางร้านค้าปลีกทันสมัย (Modern Trade) ร้านค้าแบบดั้งเดิม 

(Traditional Trade) และช่องทางออนไลน์ รวมถงึการสร้างแบรนด์เพือ่สร้างยอดขายในระยะ

ยาวต่อไป

นอกจากนี้ยังบริษัทฯ มีการขายไปยังประเทศอื่นๆ กว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยมีประเทศที่

ส�าคัญ อาทิ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ไต้หวัน และกลุ่มประเทศ 

CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม) เป็นต้น



รายงานประจำาปี 256010

 ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขายส่งออกไปขายยังต่างประเทศผ่าน 3 ช่องทางหลัก

1. ผู้ส่งออกในประเทศ (Thai Exporter) เพื่อทดลองขายสินค้าไปยังตลาดใหม่ที่ยังไม่เคย

ท�าการขายมาก่อน

2. ผูน้�าเข้า (Importer) เพือ่ขยายช่องทางแต่ละประเทศทีบ่รษิทัฯ ต้องการเข้าไปเปิดตลาด

3. ผู้จัดจ�าหน่ายในตางประเทศ (Overseas Distributor) บริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้จัดจ�าหน่าย

ในประเทศที่มีศักยภาพการเจริญเติบโต เพื่อท�าการขายและการตลาดตามเงื่อนไขท่ี

ตกลงร่วมกัน

ก�าไรขั้นต้นและก�าไรสุทธิ

ในปี 2560 บรษิทัฯ ยงัคงได้รบัผลกระทบจากราคาสาหร่ายทีป่รบัตวัเพิม่ข้ึนเน่ืองจากปรมิาณ

ผลผลิตสาหร่ายทะเลในฟาร์มที่เมืองจีนลดลงกว่าร้อยละ 35 ส่งผลต่ออุตสาหกรรมสาหร่าย

ทั่วโลกประกอบกับการเริ่มเปิดด�าเนินการโรงงานแห่งใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะท�าให้

ต้นทุนต่อหน่วยในระยะแรกอยู่ในระดับสูง เนื่องจากพนักงานต้องใช้เวลาเรียนรู้และพัฒนา

ทักษะการใช้งานเครื่องจักรใหม่ การลดอัตราส่วนของเสีย และการใช้ก�าลังการผลิตยังไม่เต็ม

ที ่รวมถงึผลกระทบจากอตัราแลกเปลีย่น ส่งผลให้อตัราก�าไรขัน้ต้นและก�าไรสทุธขิองบรษัิทฯ 

ลดลงจากปีก่อนหน้า ทัง้นีบ้รษิทัฯ มเีป้าหมายในการเพิม่อัตราก�าไรดงักล่าวในปี 2561 บรษัิทฯ 

มีความมั่นใจว่าก�าไรสุทธิในปี 2561 สามารถปรับตัวดีขึ้นตามล�าดับ เนื่องจาก 

1. โครงสร้างต้นทุนใหม่ ทั้งราคาสาหร่าย และอัตราการใช้ก�าลังการผลิต

2. การออกผลติภณัฑ์ใหม่ ท่ีมอีตัราก�าไรขัน้ต้นมากกว่าค่าเฉลีย่ผลติภณัฑ์เดมิ (ร้อยละ 35)

3. การติดตั้งเครื่องจักรใหม่เพิ่มเติมทั้ง 2 โรงงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

4. การขยายตลาดใหม่เพิ่มเติม เช่น สหรัฐอเมริกา
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5 ข้อมูลพื้นฐาน

บริษัท เถ้ำแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มำร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด (มหำชน) 
Taokaenoi Food & Marketing Public Company Limited

ชื่อย่อ: TKN

ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจ�าหน่ายสาหร่ายแปรรูป

เลขทะเบียนบริษัท: 0107556000337

ทุนจดทะเบียน: 345,000,000 บาท

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว: 345,000,000 บาท

มูลค่ำหุ้นที่ตรำไว้ หุ้นสามัญ หุ้นละ 0.25 บาท

หุ้นบุริมสิทธิ – ไม่มี –

กลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่  ณ วันที่  4 ธันวาคม 2560 กลุ ่ม 

 ครอบครัวพีระเดชาพันธ์ ถือหุ้นร้อยละ  

 60.15 ทีเ่หลอืเป็นการถอืหุน้โดยสถาบนั 

 และนักลงทุนทั่วไป

ข้อมูลส�ำคัญอื่น – ไม่มี –

ที่อยู่

1. ส�ำนักงำนเมืองทองธำนี 

 337 ถนนบอนด์สตรีท ต�าบลบางพูด อ�าเภอปากเกร็ด  

นนทบุรี 11120

 0 2984 0666

 0 2984 0118

 www.taokaenoi.co.th

2. โรงงำนนพวงศ์ 

 12/1 หมู่ 4 ต�าบลหน้าไม้ อ�าเภอลาดหลุมแก้ว  

ปทุมธานี 12140

 0 2108 6888

 0 2108 8704

3. โรงงำนโรจนะ 

 55/5 หมู่ 5 ต�าบลสามบัณฑิต อ�าเภออุทัย  

พระนครศรีอยุธยา 13210
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ข้อมูลอ้างอิง

บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด

 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10110

 0 2009 9999

 0 2009 9991

 นายทะเบียนหุ้นกู้: - ไม่มี -

นายทะเบียนหลักทรัพย์:

ผู้สอบบัญชี:

ที่ปรึกษากฎหมาย:

นักลงทุนสัมพันธ์:

บริษัท ส�ำนักงำน อีวำย จ�ำกัด

 193/136-7 ชั้น 33 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย  

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

 0 2264 9090 

 0 2264 0789-90

 นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853

บริษัท กุดั่น แอนด์ พำร์ทเนอร์ส จ�ำกัด

 127 อาคารเกษรทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนราชด�าริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 

 0 2838 1750 

 0 2838 1795

ฝ่ำยนักลงทุนสัมพันธ์

 337 ถนนบอนด์สตรีท ต�าบลบางพูด อ�าเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120

 ir@taokaenoi.co.th

 0 2984 0666 #315

 0 2094 0118



การกำากับดูแลกิจการ
2ส่วนที่
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 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น6
6.1 หลักทรัพย์ของบริษัท

 - ทุนจดทะเบียน 345 ล้านบาท 

 - ทุนที่ออกและช�าระแล้ว 345 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ จ�านวน 1,380 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท

 - บริษัท ไม่มี การออกหุ้นประเภทอื่นนอกเหนือจากหุ้นสามัญ

6.2 ผู้ถือหุ้น

 ผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ล�ำดับ รำยชื่อ จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

1 พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง 360,000,000 26.09

2 อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 329,040,700 23.84

3 พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี 76,074,020 5.51

4 อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 70,500,000 5.11

5 ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ 70,500,000 5.11

6 ประชา ด�ารงค์สุทธิพงศ์ 66,308,600 4.80

7 STATE STREET EUROPE LIMITED 26,396,700 1.91

8 ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด1 18,430,083 1.34

9 สรัญญา วรวงศ์วสุ 15,376,000 1.11

10 The HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED 12,000,000 0.87

11 สถาบันและนักลงทุนทั่วไป 335,373,897 24.30

รวม 1,380,000,000 100.00

1 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด เป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประกอบธุรกิจโดยการออกตราสาร Non-Voting Depository Receipt (NVDR) 
ซึ่งเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อขายให้นักลงทุน และน�าเงินที่ได้จากการขาย NVDR ไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยนักลงทุนที่ถือ NVDR  
จะได้รับเงินปันผลเสมือนผู้ถือหุ้นในบริษัทจดทะเบียน แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้สามารถทราบข้อมูลนักลงทุนในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด ได้ใน
เว็บไซต์ www.set.or.th

http://www.set.or.th
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 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 มีดังนี้

ล�ำดับ รำยชื่อ จ�ำนวนหุ้น ร้อยละ

1 พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง 360,000,000 26.09

2 อิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 329,040,700 23.84

3 อรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 70,500,000 5.11

4 ณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ 70,500,000 5.11

รวม 830,040,700 60.15

ข้อจ�ากัดการถือหุ้นของบุคคลต่างด้าว (Foreign Limit) บริษัทฯ มีการก�าหนดไว้การถือหุ้นของบุคคลต่างด้าวที่ร้อยละ 49 ของทุนจดทะเบียน

6.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลไม่ต�า่กว่าอตัราร้อยละ 40 ของ

ก�าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะกจิการ ภายหลงัจากหกัภาษแีละเงนิ

ทุนส�ารองตามกฎหมายและเงินส�ารองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตามการ

จ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมกีารเปลีย่นแปลงได้ โดยจะข้ึนอยูก่บัผล

การด�าเนนิงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่อง ความจ�าเป็นในการใช้เงนิ

ทุนหมุนเวียนในการด�าเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจ

ในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจยัอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง

กับการด�าเนินงานและการบริหารงานของบริษัทฯ โดยอยู่ภายใต้

เงือ่นไขทีว่่าบรษิทัฯ จะต้องมเีงนิสดเพยีงพอส�าหรบัการด�าเนนิธรุกจิ 

และการด�าเนนิการดงักล่าวจะต้องก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อผูถ้อื

หุน้ ตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เห็น

สมควร ทัง้น้ี มตขิองคณะกรรมการบรษิทัฯ ทีอ่นมุตัใิห้จ่ายเงนิปันผล

จะต้องถกูน�าเสนอเพือ่ขออนมุตัต่ิอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เว้นแต่เป็นการ

จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ มอี�านาจอนมุตัิ

ให้จ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ทีป่ระชมุใหญ่ผูถ้อื

หุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง

ปี เงินปันผล (บำท/หุ้น) เงินปันผลจ่ำย 

(บำท)

อัตรำกำรจ่ำย

(ร้อยละ)1
ระหว่ำงกำล งวดสุดท้ำย รวม

2558 2 - 0.105 0.105 144,900,000 26.12

2559 0.19 0.30 0.49 676,200,000 90.00

2560 3 0.17 0.17 0.34 469,200,000 81.00
1 อัตราการจ่ายเงินปันผล ค�านวณจากเงินปันผลจ่ายต่อก�าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

2 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปี 2558 ไม่รวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 214,200,000 บาท แสดงข้อมูลเฉพาะการจ่ายปันผลภายหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ TKN ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (3 ธันวาคม 2558)

3 การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2561
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 โครงสร้างการจัดการ 7
สายงาน
การตลาด

สายงาน
บริหารต้นทุน

สายงาน
ขายในประเทศ

สายงาน
บัญชีและการเงิน

สายงาน
ผลิตโรงงาน 
นพวงศ์

สายงาน
พัฒนาธุรกิจ

สายงาน
ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ

สายงาน
ผลิตโรงงาน 
โรจนะ

ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา

สายงาน
จัดซื้อ

สายงาน
ซัพพลายเชน

ฝ่ายสุขภาพ 
ความปลอดภัย 
และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายกฎหมาย

สายงาน
ประกันคุณภาพ

ตัวแทนฝ่าย
บริหารระบบ
คุณภาพ

สำานักงาน
กรรมการ
ผู้จัดการ

สายงาน
วิศวกรรม

สายงาน
ทรัพยากรบุุคคคล
และธุรการ

สายงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและ
กำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงานตรวจสอบภายใน

กรรมการผู้จัดการ
(ธุรกิจระหว่างประเทศ 

และการจัดการ)

คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการผู้จัดการ
(สนับสนุนธุรกิจ)

ประธานเจ้าหน้าท่ี
กลุ่มงานขายและ 

การตลาดในประเทศ 

ประธานเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานการเงิน 

ประธานเจ้าหน้าที่
กลุ่มงานปฎิบัติการ
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7.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัท มีจ�ำนวน 8 คน ประกอบด้วย

1. นายยุทธ วรฉัตรธาร ประธานกรรมการ /  

  กรรมการอิสระ

2. นางวณี ทัศนมณเฑียร กรรมการอิสระ 

3. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ กรรมการอิสระ 

4. นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล กรรมการและกรรมการบริหาร

5. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ /  

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ  

  (ธุรกิจระหว่างประเทศและ 

  การจัดการ)

7. นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ  

  (สนับสนุนธุรกิจ)

8. นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ กรรมการ/ ผู้อ�านวยการ 

  สายงานตรวจสอบภายใน

1

5

2
8

6

3

7

4
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นายยุทธ วรฉัตรธาร
อายุ 70 ปี

ต�ำแหน่ง 
- ประธานกรรมการ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ประวัติกำรศึกษำ
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริม 
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- รุ่น 2 ปี 2558  Ethical Leadership Program (ELP) 

- รุ่น 6 ปี 2557  Corporate Governance for Capital  
  Market Intermediaries (CGI) 

- รุ่น 6 ปี 2556 Financial Institutions Governance  
  Program (FGP)

- รุ่น 12 ปี 2553  Monitoring of the Quality of Financial  
  Reporting (MFR) 

- รุ่น 3ปี 2551  Chartered Director Class (R-CDC) 

- รุ่น 8 ปี 2546  Role of the Chairman Program (RCP) 

- รุ่น 0 ปี 2543  Directors Certification Program (DCP) 

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

2559 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
  บมจ. สหไทย เทอร์มินอล

2559 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ
  บมจ. กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล

2546 - ปัจจุบัน  ประธานกรรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ
  บมจ. หลักทรัพย์เมย์แบงก์กิมเอ็ง
  (ประเทศไทย)

ต�ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ
  บจก. ไทยพาณิชย์ โพรเทค

2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  บมจ. นูทริกซ์

2558 - ปัจจุบัน  กรรมการ
  บจก. บี.เอส.วาย. คอนสตรัคชั่น

2558 - ปัจจุบัน   กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
  บมจ. บีเอสวาย กรุ๊ป

2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. สหไทยสตีลไพพ์

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง
2547 - 2558  ประธานกรรมการ
  บมจ. ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง

2547 - 2558  ประธานกรรมการ
  บมจ. ปรีชากรุ๊ป

กำรถอืหุน้ในบรษิทันบัรวมกำรถอืหุน้ของคู่สมรส และ
บตุรท่ียงัไม่บรรลนุติิภำวะ (ณ วนัที ่4 ธันวาคม 2560)
ตนเอง   : -ไม่มี-
คู่สมรส/ บุตรที่ยัง  : -ไม่มี-
ไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวติักำรท�ำผดิทำงกฎหมำยในระยะ 10 ปีทีผ่่ำนมำ 
- ไม่มี -

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0115551002704&jpTypeCode=5


บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) 19

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
อายุ 37 ปี

ต�าแหน่ง 
-  กรรมการ

-  กรรมการผู้จัดการ

-  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา
-  ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์

   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

-  ปริญญาตรี  อุตสาหกรรมบริการ

   มหาวิทยาลัยรังสิต

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- รุ่น 86 ปี 2553  Directors Accreditation Program (DAP) 

นางวณี ทัศนมณเฑียร
อายุ 63 ปี

ต�ำแหน่ง 
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
-  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ประวัติกำรศึกษำ
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ 
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี นิติศาสตร์
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ปริญญาตรี บัญชี
   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริม 
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- รุ่น 18 ปี 2558 Advanced Audit Committee Program  

  (AACP) 

- รุ่น 4 ปี 2555 Financial Institutions Governance  
  Program (FGP) 

- รุ่น 138 ปี 2553 Directors Certification Program (DCP)

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี - 

ต�ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี - 

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง
2553 - 2557 ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี
 กรมสรรพากร

2553 - 2557 กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 
 องค์การจัดการน�้าเสีย

2557 - 2557 กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 
 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง 
 ประเทศไทย

2554 - 2556 กรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง 
 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
 ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและ 
ผูบ้ริหำร
- ไม่มี - 

กำรถอืหุน้ในบรษิทันบัรวมกำรถอืหุน้ของคู่สมรส และ
บตุรท่ียงัไม่บรรลนุติิภำวะ (ณ วนัที ่4 ธันวาคม 2560)
ตนเอง  : -ไม่มี-
คู่สมรส/ บุตรที่ยัง : -ไม่มี-
ไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวติักำรท�ำผดิทำงกฎหมำยในระยะ 10 ปีทีผ่่ำนมำ 
- ไม่มี -



รายงานประจำาปี 256020

นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ
อายุ 62 ปี

ต�ำแหน่ง 
- กรรมการอิสระ
-  กรรมการตรวจสอบ
-  ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ประวัติกำรศึกษำ
- ปริญญาโท  บริหาร
   Scranton University, USA

- ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริม 
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- รุ่น 58 ปี 2548  Directors Certification Program (DCP) 

- รุ่น 34 ปี 2548  Directors Accreditation Program (DAP)

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี - 

ต�ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2561 – ปัจจุบัน กรรมการบริหาร
 บจก. พีมาร์ทซุปเปอร์สโตร์

2558 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ
 บจก. ควิก ลิสซิ่ง 

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง
2541 – 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่
 บมจ. ธนาคารกรุงเทพ

2556 – 2556 กรรมการ
 บมจ. โรซานต์ ไบโอโลจิคอล เทคโนโลยี

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและ 
ผูบ้ริหำร
- ไม่มี - 

กำรถอืหุน้ในบรษิทันบัรวมกำรถอืหุน้ของคู่สมรส และ
บตุรท่ียงัไม่บรรลนุติิภำวะ (ณ วนัที ่4 ธันวาคม 2560)
ตนเอง  : -ไม่มี-
คู่สมรส/ บุตรที่ยัง : -ไม่มี-
ไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวติักำรท�ำผดิทำงกฎหมำยในระยะ 10 ปีทีผ่่ำนมำ 
- ไม่มี -

http://datawarehouse.dbd.go.th/bdw/est/details/index.html?jpNo=0715542000219&jpTypeCode=5


บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) 21

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
อายุ 37 ปี

ต�าแหน่ง 
-  กรรมการ

-  กรรมการผู้จัดการ

-  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา
-  ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์

   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

-  ปริญญาตรี  อุตสาหกรรมบริการ

   มหาวิทยาลัยรังสิต

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- รุ่น 86 ปี 2553  Directors Accreditation Program (DAP) 

นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล
อายุ 59 ปี

ต�ำแหน่ง 
- กรรมการและกรรมการบริหาร
- กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ประวัติกำรศึกษำ
- ปริญญาโท  บริหารธุรกิจ
   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

- ปริญญาตรี  การตลาด 
   San Jose State University , USA

กำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริม 
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- รุ่น 54 ปี 2548 Directors Certification Program (DCP) 

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ 

ต�ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2560 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. วี ฟู๊ดส์ กรุ๊ป

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ 
 บจก. ริเวอร์โปร์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. กระดาษธนธาร

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง
2558 - 2560 กรรมการ
 บมจ. ที.เอ.ซี คอนซูเมอร์

2557 - 2558 กรรมการบริหาร
 บจก. อิปปุโดะ (ประเทศไทย)

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครวัระหว่ำงกรรมกำรและ 
ผูบ้ริหำร
- ไม่มี - 

กำรถอืหุน้ในบรษิทันบัรวมกำรถอืหุน้ของคู่สมรส และ
บตุรท่ียงัไม่บรรลนุติิภำวะ (ณ วนัที ่4 ธันวาคม 2560)
ตนเอง  : -ไม่มี-
คู่สมรส/ บุตรที่ยัง : -ไม่มี-
ไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวติักำรท�ำผดิทำงกฎหมำยในระยะ 10 ปีทีผ่่ำนมำ 
- ไม่มี -



รายงานประจำาปี 256022

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
อายุ 34 ปี

ต�ำแหน่ง 
- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติกำรศึกษำ
- ปริญญาเอก การประกอบการ    

(กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- ปริญญาตรี การประกอบการ    
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริม 
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- รุ่น 86 ปี 2553  Directors Accreditation Program (DAP)

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี - 

ต�ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

บจก. เถ้าแก่น้อย มารุอิสุ (ประเทศไทย)

2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง

2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
บจก. ชุบชีวา

2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
บจก. โอมิเชะ

2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
บจก. โตเกียวรันเวย์ มาร์เก็ตติ้ง

2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
บจก. ดร.โทบิ

2552 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์ 

2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ 
บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์

2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
บจก. เถ้าแก่น้อย แคร์

2547 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง
2555 - 2558  กรรมการ 

บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 
ผู้บริหำร
น้องของ    นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
น้องของ    นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

กำรถือหุ้นในบริษัทนับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ณ วนัที ่4 ธันวาคม 2560)
ตนเอง    : 329,040,700 หุ้น
ตนเอง (ทางอ้อม   : 252,000,000 หุ้น
ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)
คู่สมรส/ บุตรที่ยัง  : -ไม่มี-
ไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ 
- ไม่มี -



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) 23

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
อายุ 37 ปี

ต�าแหน่ง 
-  กรรมการ

-  กรรมการผู้จัดการ

-  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา
-  ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์

   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

-  ปริญญาตรี  อุตสาหกรรมบริการ

   มหาวิทยาลัยรังสิต

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- รุ่น 86 ปี 2553  Directors Accreditation Program (DAP) 

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
อายุ 37 ปี

ต�ำแหน่ง 
-  กรรมการ
-  กรรมการผู้จัดการ
-  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติกำรศึกษำ
-  ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์
   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

-  ปริญญาตรี  อุตสาหกรรมบริการ
   มหาวิทยาลัยรังสิต

กำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริม 
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- รุ่น 86 ปี 2553  Directors Accreditation Program (DAP) 

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี - 

ต�ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. ดร.โทบิ

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. เถ้าแก่น้อยแคร์ 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง
- ไม่มี - 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 
ผู้บริหำร
พี่ของ    นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
น้องของ    นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

กำรถือหุ้นในบริษัทนับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ณ วนัที ่4 ธันวาคม 2560)
ตนเอง    : 70,500,000 หุ้น 
ตนเอง (ทางอ้อม   : 54,000,000 หุ้น
ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)
คู่สมรส/ บุตรที่ยัง : -ไม่มี-
ไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ 
- ไม่มี -
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นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
อายุ 39 ปี

ต�ำแหน่ง 
-  กรรมการ
-  กรรมการผู้จัดการ
- เลขานุการบริษัท

ประวัติกำรศึกษำ
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม    

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
  พระนครเหนือ

กำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริม 
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- รุ่น 42 ปี 2554  Company Secretary Program (CSP)

- รุ่น 86 ปี 2553 Directors Accreditation Program (DAP)

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี - 

ต�ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. ดร.โทบิ

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. เถ้าแก่น้อยแคร์

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง
2557 - 2558 กรรมการ
 บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น

2553 - 2558 กรรมการ
 บจก. ไทย ฟอร์เวิร์ด บิวดิ้ง

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 
ผู้บริหำร
พี่ของ    นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
พี่ของ    นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

กำรถือหุ้นในบริษัทนับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ณ วนัที ่4 ธันวาคม 2560)
ตนเอง    : 70,500,000 หุ้น 
ตนเอง (ทางอ้อม  : 54,000,000 หุ้น
ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)
คู่สมรส/ บุตรที่ยัง : -ไม่มี-
ไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ 
- ไม่มี -
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นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์
อายุ 49 ปี

ต�ำแหน่ง 
-  กรรมการ
- ผู้อ�านวยการสายงานตรวจสอบภายใน
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติกำรศึกษำ
- ปริญญาตรี  บัญชี
   มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

กำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)
- รุ่น 89 ปี 2554  Directors Accreditation Program (DAP)

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี -

ต�ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี -

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง
- ไม่มี -

กำรถือหุ้นในบริษัทนับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ณ วนัที ่4 ธันวาคม 2560)
ตนเอง   : -ไม่มี-
คู่สมรส/ บุตรที่ยัง  : -ไม่มี-
ไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ 
- ไม่มี -
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องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการของบริษัท เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลาย

อุตสาหกรรม ทั้งด้านธุรกิจการขายและการตลาด บัญชีและการเงิน 

ซึ่งเกี่ยวข้องและสนับสนุนธุรกิจของบริษัทฯ

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�านวน 8 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ได้แก่ นายยุทธ วรฉัตรธาร นางวณี 

ทัศนมณเฑียร และนายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ตามเกณฑ์ของ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่

ก�าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระมากกว่าหรือ

เท่ากับ 1 ใน 3 ของจ�านวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการอิสระ 

มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อก�าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ

บริษัท 

 โดยม ีนายณชัชัชพงศ์ พรีะเดชาพนัธ์ ด�ารงต�าแหน่ง เลขานกุาร

คณะกรรมการบริษัท เพ่ือท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและ

กฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องทราบและปฏิบัติ

หน้าท่ีในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง

ประสานงานให้การปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ

 กรรมการผูมี้อ�านาจลงลายมือชือ่แทนบรษิทั คอื นายอทิธพิทัธ์ 

พีระเดชาพันธ์ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ และนายณัชชัชพงศ์ 

พีระเดชาพันธ์ กรรมการสองในสามคนน้ีลงลายมือชื่อร่วมกันและ

ประทับตราส�าคัญของบริษัทฯ

การประชุมของคณะกรรมการบริษัท

 กรรมการบรษิทัต้องเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการบรษิทัอย่าง

สม�่าเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมกันตัดสินใจในการด�าเนินธุรกิจของ

บริษัท ซึ่งมีการก�าหนดตารางการประชุมล่วงหน้าเป็นประจ�าทุกปี 

และแจ้งกรรมการแต่ละคนให้ทราบต้ังแต่ต้นปีเพ่ือจัดสรรเวลาใน

การเข้าร่วมประชุมและอาจมีการประชุมครั้งพิเศษเพิ่มเติมเพ่ือ

พิจารณาเรื่องที่มีความส�าคัญเร่งด่วนในการประชุม ประธาน

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ร่วมกันก�าหนดวาระ

การประชุมและพิจารณาเร่ืองเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ

บรษิทั โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรือ่งต่างๆ 

เพื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นวาระการประชุมได้

 ในการประชุมแต่ละครั้ง ประธานกรรมการซึ่งท�าหน้าที่

ประธานในทีป่ระชมุได้จดัสรรเวลาในการประชมุอย่างเพยีงพอ และ

เปดิโอกาสให้กรรมการแสดงความคดิเหน็ได้อย่างอิสระ ทั้งนีก้ารลง

มติในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมากโดย

ให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงและกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะ

ไม่เข้าร่วมประชมุ และ/หรอืไม่ใช้สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรือ่งนัน้ 

หากคะแนนเสียงเท่ากันประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก

หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารได้เข้าร่วม

ประชุมด้วยเพ่ือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และรับทราบนโยบาย

โดยตรง เพื่อให้สามารถน�าไปปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ใน

บางวาระที่ประชุมเฉพาะกรรมการบริษัท หรือเฉพาะกรรมการ

บรษัิททีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร ทัง้น้ีเพือ่ความเป็นอสิระในการพจิารณาเรือ่ง

ต่างๆ

 นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษิทัให้ความส�าคญัเรือ่งการจดัการ

เกีย่วกบัความขดัแย้งด้านผลประโยชน์ของผูเ้กีย่วข้องอย่างรอบคอบ

เป็นธรรมและโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าว

อย่างครบถ้วน ในกรณีที่กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้เสีย

กับผลประโยชน์เก่ียวกับเรื่องที่มีการพิจารณา กรรมการท่ีมีส่วนได้

เสียจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องนั้น

 เม่ือสิ้นสุดการประชุม เลขานุการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่จัดท�า

รายงานการประชมุเสนอให้ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัรบัรองใน

วาระแรกของการประชมุครั้งถดัไป และใหป้ระธานกรรมการบริษทั

ลงลายมอืชือ่รบัรองความถกูต้อง ทัง้นี ้กรรมการบรษัิทสามารถแสดง

ความคดิเหน็ ขอแก้ไขเพิม่เตมิรายงานการประชมุให้มคีวามละเอยีด

ถูกต้องมากที่สุดได้ รายงานการประชุมที่ที่ประชุมรับรองแล้วจะถูก

จดัเกบ็อย่างเป็นระบบในรูปแบบของเอกสาร และจดัเกบ็ในรปูแบบ

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์พร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุม

ต่างๆ เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

การเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปี 2560

• คณะกรรมการบริษัท (Board of Director, “BOD”) จ�านวน 

8 คน โดยมี นายยุทธ วรฉัตรธาร เป็นประธานคณะกรรมการ

บริษัท

• คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee, “AC”) จ�านวน 

3 คน โดยม ีนางวณ ีทศันมณเฑยีร เป็นประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ

• คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน (Nomination 

and Remuneration Committee, “NRC”) มีจ�านวน 3 คน 

โดยมี นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ เป็นประธานคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management 

Committee, “RMC”) จ�านวน 4 คน โดยมี นางสาวอรพัทธ์ 

พีระเดชาพันธ์ เป็นประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

• การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 (Annual General 

Meeting, “AGM”) จัดการประชมุเมือ่วนัที ่26 เมษายน 2560 

โดยมี นายยุทธ วรฉัตรธาร เป็นประธานที่ประชุม
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ล�ำดับ รำยชื่อ BOD AC NRC RMC AGM 

1 นายยุทธ วรฉัตรธาร 11 / 11 4 / 4 2 / 2 1 / 1

2 นางวณี ทัศนมณเฑียร 11 / 11 4 / 4 2 / 2 1 / 1

3 นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ 11 / 11 4 / 4 2 / 2 1 / 1

4 นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล 11 / 11 2 / 2 1 / 1

5 นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 11 / 11 1 / 1

6 นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 9 / 11 1 / 1 1 / 1

7 นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ 11 / 11 1 / 1

8 นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ 11 / 11 1 / 1 1 / 1

9 นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล 1 / 1 1 / 1

10 นายบุญชัย โควพานิช 1 / 1 1 / 1

จ�านวนผู้เข้าประชุม 8 คน 3 คน 4 คน 4 คน 10 คน

7.2 คณะกรรมการชุดย่อย 

 เพือ่ให้การปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล คณะกรรมการได้จดัให้มคีณะกรรมการชดุย่อย เพือ่ช่วยศกึษา

และกลั่นกรองการด�าเนินงานตามความจ�าเป็น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 3 คณะ ประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ

 มีอ�านาจหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาส

และประจ�าปี โดยการประสานงานกบัผูส้อบบญัชภีายนอก สอบทาน

ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คัดเลือกและ

เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และพิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือ

รายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบมี

จ�านวน 3 คน ประกอบด้วย

23

1

1.นางวณี ทัศนมณเฑียร ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.นายยุทธ วรฉัตรธาร กรรมการตรวจสอบ

3.นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 มีอ�านาจหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อ

เป็นกรรมการบรษิทัและประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร พจิารณาแนวทาง

และก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบรษิทัและประธานเจ้าหน้าที่

บรหิาร คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนมจี�านวน 4 คน 

ประกอบด้วย

2 1 3 4

1. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ ประธานกรรมการสรรหาและ 

   ก�าหนดค่าตอบแทน

2. นายยุทธ วรฉัตรธาร กรรมการสรรหาและก�าหนดค่า 

   ตอบแทน

3. นางวณี ทัศนมณเฑียร กรรมการสรรหาและก�าหนดค่า 

   ตอบแทน

4. นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล กรรมการสรรหาและก�าหนดค่า 

   ตอบแทน
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โดยมี นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ด�ารงต�าแหน่ง เลขานุการคณะ

กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีอ�านาจหน้าที่ก�าหนด

นโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง ก�ากับดูแล

ให้ฝ่ายบริหารปฏิบัติตามนโยบาย รวมถึงทบทวนและประเมินผล 

อย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจ�านวน 4 คน 

ประกอบด้วย

7.3 ผู้บริหาร

1. น.ส.อรพทัธ์ พีระเดชาพนัธ์ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง

2. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายบุญชัย โควพานิช กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. น.ส.พรธีรา รงคะศิริพันธ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมี นายวันชัย ว่องพงศาวิวัฒน์ ด�ารงต�าแหน่ง เลขานุการคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ผู้บริหาร มีจ�านวน 5 คน ประกอบด้วย

1. นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ 

    (ธุรกิจระหว่างประเทศ 

   และการจัดการ)

3. นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการผู้จัดการ 

   (สนับสนุนธุรกิจ)

4. นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน 

   การเงิน

5. นายบุญชัย โควพานิช ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน 

   ปฏิบัติการ

1
2

3

5 4
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นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
อายุ 34 ปี

ต�ำแหน่ง 
- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประวัติกำรศึกษำ
- ปริญญาเอก การประกอบการ    

(กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- ปริญญาตรี การประกอบการ    
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริม 
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- รุ่น 86 ปี 2553  Directors Accreditation Program (DAP)

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี - 

ต�ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2561 - ปัจจุบัน  กรรมการ 

บจก. เถ้าแก่น้อย มารุอิสุ (ประเทศไทย)

2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง

2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
บจก. ชุบชีวา

2557 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
บจก. โอมิเชะ

2556 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
บจก. โตเกียวรันเวย์ มาร์เก็ตติ้ง

2553 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
บจก. ดร.โทบิ

2552 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์ 

2552 – ปัจจุบัน  กรรมการ 
บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์

2551 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
บจก. เถ้าแก่น้อย แคร์

2547 - ปัจจุบัน  กรรมการ 
บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง
2555 - 2558  กรรมการ 

บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 
ผู้บริหำร
น้องของ    นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
น้องของ    นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

กำรถือหุ้นในบริษัทนับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ณ วนัที ่4 ธันวาคม 2560)
ตนเอง    : 329,040,700 หุ้น
ตนเอง (ทางอ้อม   : 252,000,000 หุ้น
ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)
คู่สมรส/ บุตรที่ยัง  : -ไม่มี-
ไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ 
- ไม่มี -
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นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
อายุ 37 ปี

ต�าแหน่ง 
-  กรรมการ

-  กรรมการผู้จัดการ

-  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติการศึกษา
-  ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์

   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

-  ปริญญาตรี  อุตสาหกรรมบริการ

   มหาวิทยาลัยรังสิต

การอบรมหลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
- รุ่น 86 ปี 2553  Directors Accreditation Program (DAP) 

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
อายุ 37 ปี

ต�ำแหน่ง 
-  กรรมการ
-  กรรมการผู้จัดการ
-  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประวัติกำรศึกษำ
-  ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตร์
   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

-  ปริญญาตรี  อุตสาหกรรมบริการ
   มหาวิทยาลัยรังสิต

กำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริม 
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- รุ่น 86 ปี 2553  Directors Accreditation Program (DAP) 

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี - 

ต�ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. ดร.โทบิ

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. เถ้าแก่น้อยแคร์ 

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง
- ไม่มี - 

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 
ผู้บริหำร
พี่ของ    นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
น้องของ    นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์

กำรถือหุ้นในบริษัทนับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ณ วนัที ่4 ธันวาคม 2560)
ตนเอง    : 70,500,000 หุ้น 
ตนเอง (ทางอ้อม   : 54,000,000 หุ้น
ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)
คู่สมรส/ บุตรที่ยัง : -ไม่มี-
ไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ 
- ไม่มี -
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นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
อายุ 39 ปี

ต�ำแหน่ง 
-  กรรมการ
-  กรรมการผู้จัดการ
- เลขานุการบริษัท

ประวัติกำรศึกษำ
- ปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม    

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  
  พระนครเหนือ

กำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริม 
สถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD)
- รุ่น 42 ปี 2554  Company Secretary Program (CSP)

- รุ่น 86 ปี 2553 Directors Accreditation Program (DAP)

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี - 

ต�ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2557 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง

2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. ดร.โทบิ

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์

2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์

2551 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. เถ้าแก่น้อยแคร์

2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
 บจก. เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง
2557 - 2558 กรรมการ
 บจก. เจนซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น

2553 - 2558 กรรมการ
 บจก. ไทย ฟอร์เวิร์ด บิวดิ้ง

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 
ผู้บริหำร
พี่ของ    นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
พี่ของ    นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

กำรถือหุ้นในบริษัทนับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ณ วนัที ่4 ธันวาคม 2560)
ตนเอง    : 70,500,000 หุ้น 
ตนเอง (ทางอ้อม  : 54,000,000 หุ้น
ผ่านบริษัทโฮลดิ้ง)
คู่สมรส/ บุตรที่ยัง : -ไม่มี-
ไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ 
- ไม่มี -
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นายจิระพงษ์ สันติภิรมย์กุล
อายุ 56 ปี

ต�ำแหน่ง 
-  ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงิน

ประวัติกำรศึกษำ
- ปริญญาโท  บัญชี
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาตรี บัญชี
   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)
- รุ่น 8 ปี 2560  Ethical Leadership Program (ELP)

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี - 

ต�ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี - 

ประสบกำรณ์ท�ำงำน 5 ปีย้อนหลัง
2554 - 2556  Senior GM Finance & HR
    บจก. ไทยซูซูกิมอเตอร์

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 
ผู้บริหำร
- ไม่มี - 

กำรถือหุ้นในบริษัทนับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ณ วนัที ่4 ธันวาคม 2560)
ตนเอง    : -ไม่มี-
คู่สมรส/ บุตรที่ยัง : -ไม่มี-
ไม่บรรลุนิติภาวะ

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ 
- ไม่มี - 
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นายบุญชัย โควพาณิช
อายุ 56 ปี

ต�ำแหน่ง 
-  ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

ประวัติกำรศึกษำ
- ปริญญาโท  บริหาร
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำรอบรมหลักสูตรของสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัทไทย (IOD)
- ไม่มี -

ต�ำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
- ไม่มี - 

ต�ำแหน่งในกิจกำรที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี - 

ประสบการณ์ท�างาน 5 ปีย้อนหลัง
2547 - 2556 ผู้อ�านวยการฝ่ายซัพพลายเชน 
 Mead Johnson Nutrition Co.,Ltd

ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวระหว่ำงกรรมกำรและ 
ผู้บริหำร
- ไม่มี - 

กำรถือหุ้นในบริษัทนับรวมกำรถือหุ้นของคู่สมรส และ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ (ณ วนัที ่4 ธันวาคม 2560)
ตนเอง   : 15,000 หุ้น
คู่สมรส/ บุตรที่ยัง  : -ไม่มี-
ไม่บรรลุนิติภาวะ 

ประวัติกำรท�ำผิดทำงกฎหมำยในระยะ 10 ปีที่ผ่ำนมำ 
- ไม่มี -
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7.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ

 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัททั้งปีรวมไม่เกิน 2,400,000 

บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทั้งปีรวมไม่เกิน 240,000 บาท เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจ่ายเป็น

รายครั้ง และจ่ายโบนัสจากผลการปฎิบัติงานปี 2559 รวม 400,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ต�ำแหน่ง หน่วย 2558 2559 2560

คณะกรรมการบริษัท

 - ประธานกรรมการ

 - กรรมการอิสระ

 - กรรมการและกรรมการบริหาร

บาท / เดือน

บาท / เดือน

บาท / เดือน

53,000

26,500

53,000

26,500

60,000

30,000

80,000

คณะกรรมการตรวจสอบ 

 - ประธานกรรมการ

 - กรรมการ

บาท / เดือน

บาท / เดือน

10,000

5,000

10,000

5,000

10,000

5,000

คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

 - ประธานกรรมการ

 - กรรมการ

บาท / ครั้ง

บาท / ครั้ง

-

-

10,000

8,000

10,000

8,000

 ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งสิ้น 3,040,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ล�ำดับ รำยชื่อ

ค่ำตอบแทน โบนัส

ปี 2559 รวมBOD 1 AC 2 NRC 3

1 นายยุทธ วรฉัตรธาร 699,000 60,000 16,000 116,000 891,000

2 นางวณี ทัศนมณเฑียร 349,500 120,000 16,000 73,000 558,500

3 นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ 349,500 60,000 20,000 63,000 492,500

4 นายสมบุญ ประสิทธิ์จูตระกูล 937,500 16,000 145,000 1,098,500

5 นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 4

6 นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ 4

7 นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ 4

8 นางสาวพรธีรา รงคะศิริพันธ์ 4

รวม 2,335,500 240,000 68,000 397,000 3,040,500

1 BOD – คณะกรรมการบริษัท 
2 AC – คณะกรรมการตรวจสอบ
3 NRC – คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
4 กรรมการกลุ่มดังกล่าวได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารเท่านั้น (ไม่ได้รับในฐานะกรรมการ)
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 ตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทลจ.23/2551 ค�าว่า “ผู้บริหาร” หมายความ

ว่า ผู้จัดการหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจาก 

ผู้จัดการลงมา ผู้ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเทียบเท่าผู้ด�ารงต�าแหน่งระดับ

บริหารรายท่ีส่ีทุกราย และให้หมายความรวมถึงผู้ด�ารงต�าแหน่ง

ระดับบริหารในสายงานบัญชีหรือการเงินที่เป็นระดับผู้จัดการฝ่าย

ขึ้นไปหรือเทียบเท่า

 ตามโครงสร้างของบริษัทฯ ในปี 2560 นั้น ผู้บริหารตาม

ประกาศส�านักงานคณะกรรมการ กลต. มีทั้งสิ้น 5 ราย ประกอบ

ด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, กรรมการผู้จัดการ (ธุรกิจระหว่าง

ประเทศและการจัดการ), กรรมการผู้จัดการ (สนับสนุนธุรกิจ), 

ประธานเจ้าหน้าทีก่ลุม่งานการเงนิ, และประธานเจ้าหน้าทีก่ลุม่งาน

ปฏิบัติการ โดยได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส และ 

ผลตอบแทนอื่น รวมทั้งสิ้น 28,572,870 บาท 

ค่าตอบแทนอื่น

1. ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ

 - ไม่มี –

2.  ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

 บริษัทฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ โดยจด

ทะเบียนเพิ่มนายจ้างเข้าร่วมกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ กรุงไทย 

มาสเตอร์ พลู ฟันด์ ซึง่จดทะเบยีนแล้ว โดยมบีรษิทัหลกัทรพัย์จดัการ

กองทุน กรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการกองทุน ซึ่งพนักงาน

และผู้บริหารทุกคนสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ โดยสมาชิกจะจ่าย

เงินสะสมเข้ากองทุนโดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างแล้วน�าส่งเข้า

กองทุนในอัตราร้อยละ 3 - 7 ของค่าจ้าง และนายจ้างมีพันธะที่จะ

จ่ายเงนิสมทบให้แก่กองทนุ ในวนัเดยีวกบัทีส่มาชกิจ่ายเงนิสะสมเข้า

กองทุนในอัตราร้อยละของค่าจ้างดังต่อไปนี้

จ�านวนปีที่ท�างาน อัตราเงินสมทบของนายจ้าง (ร้อยละ)

น้อยกว่า 3 ปี 3

ตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่ถึง 7 ปี 5

ตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป 7
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7.5 บุคลากร

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีพนักงานทั้งหมด 4,201 คน โดยแบ่งตามบริษัท ดังนี้

บริษัท พนักงำนรำยเดือน พนักงำนรำยวัน รวม

บมจ. เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง 653 3,401 4,054

บจก. เถ้าแก่น้อย เรสเตอรองท์ แอนด์ แฟรนไชส์ 66 - 66

บจก. เอ็น ซี พี เทรดดิ้ง แอนด์ ซัพพลาย 29 42 71

GIM Factory Inc. 4 6 10

รวม 752 3,449 4,201

นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในเรื่องการพัฒนาบุคลากรในองค์กร 

โดยบริษัทฯ ถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ายิ่ง การพัฒนา

พนักงานเป็นการลงทุนที่คุ ้มค่าเพื่อสร้างความได้เปรียบในการ

แข่งขันทางธุรกิจในระยะยาว พนักงานทุกวิชาชีพ ทุกระดับ และ 

ทุกคนจะได้รับการพัฒนาอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง ท้ังในเรื่อง 

ความรูเ้กีย่วกบัธรุกจิ ตลอดจนการบรหิารและการจดัการตามความ

เหมาะสมของหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน รวมทั้งสร้าง

จิตส�านึกในเรื่องคุณภาพให้แก่พนักงานทุกคน บริษัทฯ ส่งเสริม

สนบัสนนุให้พนกังานทุกคนมส่ีวนร่วมในการบรหิารงานของบรษิทัฯ 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้ โดยจะมีการทบทวนและปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสมอยู่เสมอ ทั้งน้ีการฝึกอบรมและ

พัฒนาบุคลากรถือเป็นความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาทุกคนใน

องค์กรที่จะต้องด�าเนินการร่วมกัน

 ทั้งน้ีในปี 2560 การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานจะมุ่งเน้น

การฝึกอบรมภายใน ตามความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ได้รับมอบ

หมายให้เกดิความเชีย่วชาญและช�านาญการในงานนัน้ๆ แผนการฝึก

อบรมจึงครอบคลุมทั้งด้านการพัฒนาความรู้ ความสามารถ การ

พฒันาทศันคต ิและการพฒันาทกัษะการปฏบิตังิาน ทัง้การฝึกอบรม

ที่หน้างาน (On the Job Training) การอบรมภายในและภายนอก 

โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงเป็นระบบและสม�่าเสมอให้เหมาะสมกับ

พนกังานแต่ละต�าแหน่งเพ่ือพฒันาความรูแ้ละศกัยภาพในการท�างาน

ของพนกังาน รวมทัง้มกีารพฒันาอาชพีของพนกังานเพือ่ความพร้อม

ในการขยายตัวของธุรกิจ  องค์กรมีการวางแผนเส้นทางความ

ก้าวหน้าในสายอาชีพเพื่อให้พนักงานรับรู้ว่าตนเองสามารถเจริญ

เติบโตได้ในสายงาน รวมถึงสามารถโอนย้าย หรือสับเปลี่ยน

หมุนเวียนงานไปยังหน่วยงานอ่ืนๆ บนพื้นฐานของความรู้ความ

สามารถและความเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้

พนักงานสามารถวางแผนการพัฒนารายบุคคลตามความสนใจของ

แต่ละบุคคล แต่จะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายที่องค์กรวางไว้

 โดยปี 2560 บริษัทฯ ใช้งบประมาณในการพัฒนาพนักงาน

ประมาณ 3.3 ล้านบาท รวมชั่วโมงอบรมทั้งปีกว่า 44,430 ชั่วโมง 

คิดเป็นชั่วโมงเฉลี่ย 10.6 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ครอบคลุมทั้งพนักงาน

รายเดือนและรายวัน
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 การกำากับดูแลกิจการ 8
8.1 นโยบายการก�ากับดูแลกิจการ

 บริษัทฯ ยึดมั่นในหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดีส�าหรับบริษัทจดทะเบียนของส�านักงานคณะ

กรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ก�าหนดโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 โดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนปฏิบัติตาม

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และตระหนักถึงความส�าคัญของการ

ก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้เริ่มใช้บังคับต้ังแต่ปี 2558 และมีการ

ปรับปรุงแก้ไขเรื่อยมา โดยครอบคลุมเรื่องต่างๆ เช่น สิทธิมนุษยชน 

แรงงาน สุขภาพ อนามัย ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย 

สิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายใน การ

ทุจริตคอร์รัปชั่น การควบคุมภายใน และการเปิดเผยข้อมูล เป็นต้น 

บรษิทัฯได้จดัให้มกีารเผยแพร่นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัท www.taokaenoi.co.th เพื่อความสะดวกของ

กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการเข้าถึงข้องมูล

 ในปี 2560 บรษิทัฯได้รบัการประเมินในเรือ่งเกีย่วกบัการก�ากบั

ดูแลกิจการดังนี้

- ได้รบัคะแนนประเมนิร้อยละ 98 จากการประเมนิคณุภาพการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560  (AGM Checklist) โดย

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย   

- ได้รบัผลการส�ารวจการก�ากับดแูลกจิการของบรษิทัจดทะเบยีน  

(Corporate Governance Report of Thai Listed 

Companies – CGR) ประจ�าปี 2560 ในระดับดีมาก จาก

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   

 ทัง้นีเ้พือ่ความโปร่งใสในการด�าเนนิงานและเพิม่ประสทิธภิาพ

ในการบรหิารจดัการ รวมทัง้เพิม่ความเชือ่มัน่ให้กับผูถ้อืหุน้ ผูล้งทนุ

ทั่วไป และผู้ท่ีเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในระยะยาว โดยแนวทางปฏิบัติ

สามารถแบ่งออกเป็น 5 หมวดดังนี้

หมวด 1  
สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ตระหนักและให้ความส�าคัญต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของ 

ผู้ถือหุ้นทุกราย ทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิ

ต่างๆในฐานะนักลงทุน ได้แก่ สิทธิในการออกเสียง สิทธิในการมอบ

ฉนัทะ การซือ้ขายหรอืโอนหุน้ การมส่ีวนแบ่งในก�าไรของกจิการ การ

ได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ การเข้าร่วมประชุม

เพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น การเสนอวาระการประชุม

ล่วงหน้า การเสนอชื่อบุคคลในการแต่งตั้งกรรมการ การแต่งตั้งผู้

สอบบัญชีและก�าหนดค่าสอบบัญชี และสิทธิตัดสินใจเรื่องส�าคัญๆ 

ทีอ่าจมผีลกระทบกบับรษัิทฯ เช่น การจดัสรรเงนิปันผล การก�าหนด

หรอืการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอืบรคิณห์สนธิ การลดทนุหรอืเพ่ิม

ทนุ และการอนมุตัริายการพเิศษ เป็นต้น นอกเหนอืจากสทิธพิืน้ฐาน

ต่างๆ ข้างต้นแล้ว 

 บริษัทฯ ให้ข้อมูลที่ส�าคัญและจ�าเป็นส�าหรับผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ

การด�าเนินธรุกจิอย่างชดัเจนและทนัต่อเหตกุารณ์ โดยเปิดเผยข้อมลู

ผ่านทางเวบ็ไซต์ SET Portal ของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย 

และเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.taokaenoi.co.th) อย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี ้บรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการในเรือ่งอืน่ๆ ทีเ่ป็นการส่งเสรมิและ

อ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 “AGM” รายละเอียดดังนี้

1.  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งวาระการประชุม รวมทั้ง

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกต้ังเป็นกรรมการบริษัท

เป็นการล่วงหน้า เพือ่พจิารณาบรรจเุป็นวาระการประชมุและ

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้เผย

แพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการด�าเนิน

การดงักล่าวผ่านระบบ SET Portal ของตลาดหลกัทรพัย์แห่ง

ประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท www.taokaenoi.

co.th ทั้งนี้ไม่มีผู ้ถือหุ้นส่งค�าถามที่เก่ียวข้องกับวาระการ

http://www.taokaenoi.co.th
http://www.taokaenoi.co.th
http://www.taokaenoi.co.th


รายงานประจำาปี 256038

ประชุม เสนอวาระการประชุม หรือเสนอบุคคลเข้าเป็น

กรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 แต ่

อย่างใด 

2.  บรษิทัฯ ได้เผยแพร่ข้อมลูเกีย่วกบั วนั เวลา สถานท่ี และวาระ

การประชุม AGM เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเผยแพร่

ข้อมลูดงักล่าวทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษล่วงหน้าก่อนวนั

ประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับข้อมูลที่ชัดเจน เพียงพอ 

และมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น

 ส�าหรับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้จัดให้มีราย

ละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระ พร้อมค�าชี้แจงเหตุผลประกอบ 

และความเห็นของคณะกรรมการ พร้อมทั้งระบุว่าเป็นเรื่อง

เสนอเพือ่ทราบหรอืเพือ่พจิารณา และแนบหนงัสอืมอบฉนัทะ 

รวมท้ังเสนอรายชื่อกรรมการอิสระในหนังสือมอบฉันทะเพื่อ

เป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้กรรมการ

อิสระท่านใดท่านหนึ่ง  

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่

เกี่ยวข้อง เช่น แบบการลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้

เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบ

ฉนัทะ การลงทะเบยีน และหนงัสอืมอบฉนัทะ ในเวบ็ไซต์ของ 

บริษัทฯ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อน

วันประชุมผู้ถือหุ้น และได้น�าส่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นให้กับ

ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าผ่านทางบริษัท ศูนย์รับฝากหลัก

ทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ 

เป็นผูด้�าเนนิการจดัส่งหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้และเอกสาร

ประกอบการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น

3.  บรษิทัฯ ส่งเสรมิและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผูถ้อืหุน้และนกั

ลงทนุสถาบนัในการเข้าร่วมการประชมุ AGM เมือ่วนัพธุที ่26 

เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแคทลยีา ชัน้ 1 โรงแรม

รามาการ์เด้น ถ.วิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้

อย่างสะดวก และได้จัดเตรียมอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ในการมอบฉันทะ ทั้งนี้เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น 

โดยกรรมการทุกคนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�า

ปี 2560

4.  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้โดย

ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใดที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับ

หนังสือเชิญประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ

รูปแบบที่ผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทางการลงคะแนนเสียง

ได้ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ก�าหนด พร้อมข้อมลูของกรรมการอสิระทีบ่รษิทัก�าหนดให้เป็น

ผู ้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ ้น เพื่อให้การลงทะเบียนในวัน

ประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

5. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์ และวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนให้แก่ผู ้ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม AGM โดยท่ี

ประชุมได้พจิารณาเรือ่งต่าง ๆ  ตามล�าดบัในระเบยีบวาระทีไ่ด้

ก�าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุทีไ่ด้ส่งให้ผูถ้อืหุน้ล่วงหน้าโดย

ไม่มกีารเปลีย่นแปลงล�าดบัวาระดงักล่าว และไม่มกีารขอให้ที่

ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่นอกเหนือไปจากที่ก�าหนดไว้ และ

ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานในที่ประชุมได้เปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและซักถามเพิ่มเติมใน

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม ทั้งนี้บริษัทฯ 

จัดให ้ มีที่ ปรึกษากฎหมายที่ เป ็นอิสระจากภายนอก 

(Inspector) ท�าหน้าที่ก�ากับดูแลการประชุมและตรวจสอบ

การนับคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ

ของบริษัทฯ  ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

ภายหลงัจากทีป่ระธานในทีป่ระชมุได้เปิดประชมุแล้ว  สามารถ

ออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและ

ยงัไม่มกีารลงมต ิจงึอาจท�าให้มผีูอ้อกเสยีงลงคะแนนในแต่ละ

วาระไม่เท่ากันได้

6.  บริษัทฯ ด�าเนินการประชุม AGM อย่างโปร่งใสและมีกลไกที่

สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารทุกคนท่ี

เกีย่วข้อง รวมถงึผูส้อบบญัช ีเข้าร่วมประชมุอย่างพร้อมเพรยีง

กนัเพือ่ตอบค�าถามและรบัทราบความคดิเหน็ของผูถื้อหุน้ ทัง้นี้

มีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน

ไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย

7. บริษัทฯ ได้น�าระบบบาร์โคด (Barcode) มาใช้ในการลง

ทะเบยีนและนบัคะแนนเสยีง AGM เพือ่ช่วยให้ข้ันตอนการลง

ทะเบียนและการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่าง

รวดเรว็ยิง่ขึน้ ผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระนัน้ จะรวบรวม

ผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลง

คะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้หากบางวาระใช้เวลาการนับ

คะแนนนานกว่าปกติ ประธานในที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุม

ด�าเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อน เพื่อให้การประชุม

เป็นไปอย่างต่อเนือ่งและเมือ่เจ้าหน้าทีไ่ด้ตรวจนบัคะแนนเสรจ็

เรยีบร้อยแล้วกจ็ะแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบรายละเอยีดผลการนบั

คะแนนทันที

8.  บริษัทฯ ได้เผยแพร่มติการประชุม AGM ให้สาธารณชนทราบ

ถงึผลการลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบ SET Portal ของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และทางเวบ็ไซต์ของบรษิทั 

www.taokaenoi.co.th เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และ

เผยแพร่บนัทกึรายงานการประชมุซึง่บนัทกึอย่างครบถ้วน รวม

ถึงค�าถาม ค�าชี้แจง และความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอในที่

ประชุม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560

http://www.taokaenoi.co.th
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หมวด 2 
การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 บริษัทฯ ตระหนักถึงหน้าที่ในการดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือ

หุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้

ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา นักลงทุนสถาบัน ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 

หรอืผูถ้อืหุน้ต่างชาต ิให้ได้รบัสทิธแิละการปฏิบตัทิีเ่ป็นธรรมและเท่า

เทียมกันอย่างแท้จริงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2560 

“AGM” เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

-  การเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการ

พิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�าหนด

ออกตามวาระล่วงหน้า โดยบริษัทได้เผยแพร่ผ่านระบบ SET 

Portal ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และทางเวบ็ไซต์

ของบริษัท www.taokaenoi.co.th เพ่ือให้คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณา จากนัน้น�าเสนอ

ให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ก่อนบรรจุเป็นวาระการ

ประชุม AGM และพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการเพื่อเสนอ

ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจาณาอนุมัติต่อไป ทั้งน้ีไม่มีผู้ถือหุ้นส่ง

ค�าถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม เสนอวาระการประชุม 

หรือเสนอบุคคลเข้าเป็นกรรมการแต่อย่างใด

-  บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

AGM ด้วยตนเองได้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอสิระของ

บริษัทหรือบุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทนตนได้ 

-  บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวง

พาณิชย์ประกาศก�าหนด ซ่ึงผู้ถือหุ้นสามารถก�าหนดทิศทาง

การออกเสียงลงคะแนนได้ และได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้

แก่ผูถ้อืหุน้พร้อมหนงัสอืเชญิประชมุ AGM นอกจากนีผู้ถ้อืหุน้

สามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ทางเว็บไซต์ของ 

บริษัทฯ

-  บรษิทัฯ ได้จัดเตรยีมบตัรลงคะแนนเสยีงส�าหรบัผูถ้อืหุ้นในการ

ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ โดยในวาระการเลือกตั้ง

กรรมการ บรษิทัได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ใช้สทิธใินการเลือกตัง้

กรรมการเป็นรายบคุคล การนบัคะแนนเสยีงในแต่ละวาระเป็น

ไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส 

-  ประธานในที่ประชุม AGM ได้ด�าเนินการประชุมโดยเรียงตาม

วาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่มีการเพิ่มเติม 

วาระอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม 

-  ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามจ�านวนหุ้นที่ตน

ถืออยู่ โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง

หมวด 3 
บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯ ตระหนักถึงการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียและค�านึงถึง

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียท้ังภายในและภายนอกของบริษัทฯ ผู้มีส่วน

ได้เสียควรได้รับการดูแลจากบริษัทฯ ตามสิทธิที่มีตามกฎหมายท่ี

เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้

เสียในการสร้างความมั่งคั่ง ความมั่นคงทางการเงินและความยั่งยืน

ของกจิการ ในระบบการก�ากบัดูแลกจิการมผีูม้ส่ีวนได้เสยีหลายกลุม่

ด้วยกันที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้

 ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้จดัให้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัอย่างเป็นธรรม 

โปร่งใส และทันเวลา เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับการปฏิบัติ

อย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้แล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางรับ

แจ้งเบาะแส หรอืข้อร้องเรยีน หรอืข้อคดิเหน็ หรอืข้อเสนอแนะใดที่

แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้

รบัผลกระทบอนัจะก่อให้เกดิความเสยีหายต่อผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีทกุ

กลุ่มจากการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ  หรือจากการปฏิบัติของพนัก

งานบริษัทฯ เกี่ยวกับการกระท�าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวม

ถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน 

หรือการกระท�าที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบคอบ โดย

บริษัทฯ จะด�าเนินการตรวจสอบขั้นตอนและบันทึกการสอบสวนไว้

เป็นลายลกัษณ์อกัษร และไม่เปิดเผยซึง่ผูแ้จ้งเบาะแส รวมทัง้ด�าเนนิ

การจดัเกบ็ข้อมลูการร้องเรยีนเป็นความลบั เพือ่คุม้ครองผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

สิทธิของผู้ถือหุ้น

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญกับผู้ถือหุ้นในฐานะเจ้าของบริษัท จึง

ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นบริหาร

จัดการและด�าเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังและรอบคอบ เพื่อให้บรรลุ

ตามเป้าหมายของบริษัท โดยบริษัทฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่า

เทียมและเป็นธรรม และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อย่าง

สม�่าเสมอ ครบถ้วน ถูกต้องและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งก�ากับดูแล

ป้องกันมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทแสวงหา

ประโยชน์จากการใช้ข้อมูลที่ยังมิได้เปิดเผยในทางมิชอบ โดยมีการ

ก�าหนดห้ามคณะกรรมการและผู ้บริหารในการซื้อขายหุ ้นของ 

บริษัทฯ 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงินและ 48 ชั่วโมงหลัง

ประกาศงบการเงิน

 บริษัทฯ เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าที่ในการ

ดูแลผู ้ถือหุ ้นอย่างเท่าเทียมทั้งสิทธิขั้นพื้นฐานที่ก�าหนดไว้ตาม

กฎหมายและข้อบังคับบริษัท อาทิ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือ

หุ้น การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า การเลือกตั้งกรรมการ สิทธิ

ที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม เป็นต้น

 บรษิทัฯ มุง่มัน่ทีจ่ะรบัผดิชอบและสร้างความพงึพอใจสงูสดุให้

กบัผูถ้อืหุน้ ค�านงึถงึการเจรญิเตบิโตของบรษิทัฯ อย่างยัง่ยนื และให้

ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยด�าเนินการให้มีผล

http://www.taokaenoi.co.th
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ประกอบการทีด่อีย่างสม�า่เสมอ และมกีารพฒันาธรุกจิอย่างต่อเนือ่ง 

โดยการด�าเนินงานอย่างโปร่งใสด้วยระบบบัญชี ระบบการควบคุม 

และตรวจสอบภายในที่เชื่อถือได้ และจัดให้มีการดูแลรักษาไว้ซึ่ง

ทรัพย์สินของบริษัท บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการด�าเนินงานเพื่อ

สร้างผลก�าไร และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่

ผู้ถือหุ้นในระยะยาว

สิทธิของพนักงำน

 บรษิทัฯ มุง่ม่ันสร้างระบบการบรหิารทรพัยากรบคุคลและการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นธรรม บริษัทฯ สรรหาและรักษา

พนักงานท่ีมีความสามารถและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน โดย

มุง่พฒันาและเพิม่พนูความสามารถของพนกังานอย่างต่อเนือ่ง พร้อม

ทั้งส่งเสริมพนักงานให้มีโอกาสในความก้าวหน้าและมั่นคงในอาชีพ 

ตลอดจนปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยในด้านผล

ตอบแทนบริษัทมีแนวทางการพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ ต�าแหน่งงาน ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน

ของพนกังานแต่ละคน โดยจะพจิารณาให้สอดคล้องกบัผลการด�าเนนิ

ธรุกจิของบรษิทัฯ สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคม อกีทัง้จดั

ให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสม ให้กับพนักงาน

โดยเทียบเคียงกับบริษัทอ่ืนที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน 

และเป็นไปตามท่ีกฎหมายก�าหนด เช่น กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ

ส�าหรับพนักงาน เป็นต้น และด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

นัน้บรษิทัฯ สนบัสนนุและให้ความส�าคญักบัการพฒันาความรู ้ความ

สามารถ และศกัยภาพทีเ่ป็นประโยชน์ต่อพนกังานทกุระดับอย่างต่อ

เนือ่งและสม�า่เสมอ เพือ่ความก้าวหน้าในอาชพีการงานของพนกังาน 

โดยจดัให้พนกังานเข้ารบัการอบรมในหลกัสตูรทีห่ลากหลายทัง้จาก

ภายในและภายนอกองค์กร

 ทั้งนี้บริษัทฯ ส่งเสริมให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงข้ึนและ

สนบัสนนุให้มกีารพฒันาชวีติความเป็นอยูข่องครอบครัวพนกังานให้

มคีวามสขุและสามารถพึง่พาตนเองอย่างยัง่ยนื ตามแนวปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเคารพ

สิทธิในการรวมกลุ่มของพนักงาน ในอันท่ีจะเสนอแนะหรือก�าหนด

แนวทางการท�างาน และ/หรือข้อตกลงต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์

แก่ทุกฝ่าย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในการท�างานร่วมกัน ตลอด

จนมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนการกระท�าความผิด แนวทาง

การไต่สวนหาข้อเท็จจริง และการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

สิทธิของลูกค้ำ

 บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ความพงึพอใจสงูสดุของลกูค้า เอาใจใส่และดแูลรบัผดิชอบต่อลกูค้า

อย่างดท่ีีสดุ ตลอดจนด�าเนนิการต่างๆ เพือ่ให้ลกูค้ามคีวามมัน่ใจและ

พงึพอใจในสนิค้าของบรษิทัทีม่คีณุภาพและเป็นธรรมในระดบัราคา

ทีเ่หมาะสม อกีทัง้จดัให้มกีระบวนการทีล่กูค้าสามารถแจ้งถงึปัญหา

ของการน�าสินค้าไปใช้ หรือการให้บริการที่ไม่เหมาะสม ผ่านทาง 

E-mail หรอื Call Center เพือ่ทีบ่รษิทัฯ จะได้ป้องกนั/แก้ไขปัญหา

ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม รวมทั้งน�าข้อมูลดังกล่าว

ไปปรับปรุงหรือพัฒนาสินค้าและการให้บริการดังกล่าวต่อไป

สิทธิของคู่ค้ำ คู่แข่งทำงกำรค้ำ และเจ้ำหนี้

 บรษิทัฯ ยดึถอืความเสมอภาคและความซือ่สตัย์ในการด�าเนนิ

ธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันบนหลักจรรยาบรรณท่ีดีปฏิบัติตาม

กฎหมาย กติกาและเงื่อนไขที่มีต่อคู่สัญญาอย่างเคร่งครัด สร้าง

พันธมิตรทางการค้า รวมทั้งรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับทุกฝ่าย  อีกทั้ง

มีกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริต โปร่งใส โดยยึดถือการปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขทางการค้าและสัญญาที่ก�าหนด  และสนับสนุนคู่ค้า/ 

คู่ธุรกิจที่ด�าเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิง่แวดล้อม และบรษิทัจะไม่ท�าธรุกรรมกบับคุคลหรอืนติิบคุคล

ทีก่ระท�าผดิกฎหมาย หรอืมพีฤตกิรรมทีส่่อไปในทางทจุรติโดยมกีาร

พิจารณาราคาซื้อที่เหมาะสมและยุติธรรม ค�านึงถึงความสมเหตุสม

ผลด้านราคา คุณภาพ และบริการที่ได้รับ มีการก�าหนดระเบียบใน

การจัดหาและการด�าเนินการต่างๆ ที่ชัดเจน  โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน

ของความเป็นธรรมค�านึงถึงผลประโยชน์ร่วมกัน และเพ่ือเป็นการ

ป้องกันการทุจริตจากคู ่ค้าและพนักงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทจะ

พิจารณาตัดความสัมพันธ์กับคู่ค้าทันที หากพบการทุจริต ให้สินบน

หรอืประโยชน์ใดๆ แก่ผูเ้กีย่วข้องเพือ่ไม่ให้เข้าท�าสญัญาหรอืธรุกรรม

ใดๆ กับบริษัท

สิทธิของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 บรษิทัตระหนกัถงึความเป็นส่วนหนึง่ของสงัคมและชมุชน และ

ให้ความส�าคัญต่อความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมแก่พนักงาน เพื่อปลูกฝัง

จิตส�านึกเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคม

ส่วนรวมให้เกดิขึน้ในหมูพ่นกังานทกุระดบัและสนบัสนนุให้พนกังาน

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดขึ้น มีส่วนร่วมทางสังคมในการ

ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธ�ารงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนปฏิบัติตนเป็นศาสนิกชน 

ที่ดีในการให้การอุปถัมภ์กิจกรรมทางศาสนาอย่างสม�่าเสมอ

 ด้านชมุชนและสงัคมบรษิทัได้ตระหนกัถงึการเป็นส่วนหนึง่ของ

สังคมในอันที่จะต้องช่วยเหลือเก้ือกูลกันในสังคม เพื่อเป็นการ

ตอบแทนสังคมทั้งในท้องถิ่น โดยมีการสร้างงานและสร้างโอกาสให้

แก่ชุมชน การให้ทุนการศึกษา รวมทั้งการให้ความส�าคัญต่อ ความ

ส�าคญัของการสร้างเสรมิสขุภาพในชมุชน โดยได้เข้าร่วมกจิกรรมการ

ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนต่างๆ การตรวจสุขภาพให้กับชุมชน  

อกีทัง้บรษัิทจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิคณุภาพของสงัคมด้านต่างๆ รวม

ทั้งการบริจาคเพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างต่อเนื่อง

 ด้านส่ิงแวดล้อม บริษัทได้ให้ความส�าคัญในอันที่จะสร้าง 

ค่านยิมและจติส�านกึในการรกัษาสิง่แวดล้อมและใช้ทรพัยากรอย่าง

มีคุณค่า ผ่านการอบรมการจัดกิจกรรม การรณรงค์และการปลูกฝัง
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ค่านยิมการใช้ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าภายในองค์กรทีห่ลากหลาย เช่น  

การรณรงค์การลดปรมิาณการใช้กระดาษในส�านกังาน การปิดไฟใน

เวลาพักหรือเมื่อไม่มีการใช้งานและมีระบบการบ�าบัดน�้าเสียใน

โรงงาน  ดแูลการด�าเนนิกระบวนการผลติเป็นมติรกบัสภาพแวดล้อม

และชุมชนมากที่สุด 

 นอกจากนี ้บรษิทัฯ ให้ความส�าคญักบัสทิธมินษุยชนขัน้พืน้ฐาน

เพื่อส่งเสริมการเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพด้วยการไม่เลือกปฏิบัติ 

ส่งเสรมิความเสมอภาค ไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ ไม่ใช้แรงงานเดก็ 

และต่อต้านการคอรัปชั่น ทุกรูปแบบเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการ

ก�ากับดูแลกิจการของบริษัท โดยแสดงให้เห็นเจตนารมย์ท่ีชัดเจน

และแน่วแน่ท่ีจะไม่ให้การสนับสนุนหรือท�าธุรกิจกับผู้ประกอบการ

ที่มีความเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนรวมถึงการปฏิบัติต่อ

พนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรมและส่งเสริมความเสมอภาค โดย

จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยสุขอนามัยในสถานที่ท�างาน และ

การก�าหนดค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม ตลอดจนไม่ใช้แรงงานเด็ก

ทุกรูปแบบ

หมวด 4 
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

กำรเปิดเผยข้อมูล

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความส�าคัญของการเปิดเผยข้อมูล

สารสนเทศที่ส�าคัญของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็น

ปัจจุบัน โปร่งใส ตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ ในระยะเวลาเหมาะสม

และเป็นประโยชน์เพือ่การตดัสนิใจในการลงทนุ การบรหิารงาน และ

ตัดสินใจด�าเนินการใดๆ ส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  จึงมีความ

จ�าเป็นที่ต้องมีการควบคุมและก�าหนดมาตรการในการเปิดเผย

สารสนเทศทัง้ทีเ่ป็นสารสนเทศทางการเงินและทีไ่ม่ใช่ทางการเงนิให้

ถกูต้องตามทีก่ฎหมายก�าหนด  โดยบรษิทัฯ ให้ข้อมลูแก่ผูท้ีเ่กีย่วข้อง

ทุกฝ่ายด้วยความเป็นธรรมด้วยข้อมูลที่เหมาะสม ถูกต้อง เชื่อถือได้ 

ทันเวลา และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เว็บไซต์ของบริษัทฯ และอื่นๆ ดังนี้

- เป ิดเผยข ้อมูลที่ส�าคัญผ ่านระบบ SET Portal ของ

ตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- ตั้งหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางติดต่อกับนัก

ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

- เข้าร่วมกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนที่จัดโดย

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เพือ่แถลงผลการด�าเนนิงาน

เป็นประจ�าทุกไตรมาส 

- ให้ข้อมูลนักลงทุนต่างประเทศผ่านกิจกรรม Roadshow ใน

ต่างประเทศ

- จัดงาน Analyst / Fund Manager Meeting เพื่อให้ข้อมูล

นักวิเคราะห์และกองทุน

- เผยแพร่ข่าวผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพข่าว สื่อโฆษณา 

และโซเชียลมีเดีย

กำรใช้ข้อมูลภำยใน

 บรษิทัฯ ได้ก�าหนดมาตรการและแจ้งให้กรรมการและ ผูบ้รหิาร

ของบริษัททราบอย่างชัดเจนเก่ียวกับการ ห้ามมิให้กรรมการ 

ผู ้บริหาร พนักงานระดับผู ้อ�านวยการฝ่ายขึ้นไป และบุคคลท่ี

เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ท�าการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 

ภายใน 1 เดือนก่อนการเปิดเผยงบการเงิน และเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

ภายหลงัข้อมลูสารสนเทศส�าคญัถกูเปิดเผย (Blackout Period) ทัง้นี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์จะแจ้งเป็นจดหมายไปยังบุคคลท่ีเกี่ยวข้องให้

ทราบล่วงหน้า นอกจากนี้ได้ก�าหนดโทษส�าหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืน

ในการน�าข้อมลูภายในของบรษิทัไปใช้เพือ่ประโยชน์ให้ตนเองและผู้

อื่นไว้ในระเบียบของบริษัทฯ โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจา

จนถึงขั้นให้ออกจากงาน

 ทัง้นีก้รรมการและผูบ้รหิารต้องรายงานการถอืครองหลกัทรพัย์

ของบรษิทัฯ เมือ่ได้รบัแต่งตัง้ให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการหรอืผูบ้ริหาร

ระดับสูงของบริษัทเป็นครั้งแรก (แบบ 59-1) โดยยื่นต่อ ก.ล.ต. 

ภายใน 30 วันท�าการนับจากวันที่ด�ารงต�าแหน่ง และรายงานการ

เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เมื่อมีการซื้อ ขาย 

โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท (แบบ 59-2) ภายใน 3  

วันท�าการนับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลง 

 ทั้งนี้ในปี 2560 ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏการกระท�าความผิดของ

กรรมการ ผูบ้ริหารระดบัสงู และพนกังานทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัการใช้

ข้อมูลภายในแต่อย่างใด

กำรต่อต้ำนทุจริตคอรัปชั่น

 บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไป

ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว 

บริษัทฯจึงได้สมัครเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective 

Action Coalition against Corruption หรือ CAC) ของสมาคม 

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เพ่ือแสดงเจตนารมณ์และ 

ความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบของ

บริษัท โดยอยู่ระหว่างด�าเนินการจัดท�าแบบเพื่อยื่นขอการรับรอง

กำรแจ้งเบำะแสและร้องเรียน

 บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน 

ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะใดที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ

ผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันจะก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจากการด�าเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานบริษัทฯ เกี่ยวกับการ 

กระท�าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจส่อถึง
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การทุจริต การปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระท�าที่ขาด

ความระมัดระวังและขาดความรอบคอบผ่านทางช่องทางดังนี้ 

1. แจ้งผ่านเว็บไซต์ www.taokaenoi.co.th

2. ผ่านอีเมลล์  whistleblower@taokaenoi.co.th

3. ผ่านไปรษณีย์ กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใด 

 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง  

 จ�ากัด (มหาชน)   

 337  ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด  

 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

 โดยบริษัทฯ จะด�าเนินการตรวจสอบขั้นตอนและบันทึกการ

สอบสวนไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และไม่เปิดเผยซ่ึงผู้แจ้งเบาะแส 

รวมทั้งด�าเนินการจัดเก็บข้อมูลการร้องเรียนเป็นความลับ เพ่ือ

คุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว

ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับ

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ การก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น

โครงสร้ำงของคณะกรรมกำรบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ�านวนรวม 8 คน โดยเป็นกรรมการ

อิสระจ�านวน 3 คน ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

จากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านธุรกิจ วิศวกรรมและการผลิต 

ขายและการตลาด บญัชแีละการเงนิ ซ่ึงเกีย่วข้องและสนบัสนนุธรุกิจ

ของบริษัทฯ นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อ

ท�าหน้าทีใ่ห้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีค่ณะกรรม

การบริษัทฯ จะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของ

คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการ 

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท

1. คณะกรรมการบรษัิท มอี�านาจบรหิารบรษิทัฯ ดูแลและจดัการ 

บริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของ 

บริษัทฯ ตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการและมติของ

ที่ประชุมผู ้ถือหุ ้นด ้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ์สุจริต 

ระมัดระวัง และรกัษาผลประโยชน์ของบรษิทัฯ บนพืน้ฐานของ

หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

2. คณะกรรมการบริษัท มีอ�านาจแต่งตั้งกรรมการ และ/หรือ  

ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เพือ่ด�าเนนิการอย่างหนึง่อย่างใดหรือ

หลายอย่างได้เพ่ือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจาก 

คณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งมีอ�านาจแต่งตั้งประธานเจ้า

หน้าที่บริหาร (CEO) และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เช่น  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนด

ค่าตอบแทน ตามความเหมาะสมและความจ�าเป็น รวมท้ัง

อนุมัติขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ 

ตลอดจนยกเลิก เพิกถอน หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอ�านาจ 

ดังกล่าวได้

3. เพือ่ส่งเสรมิให้กรรมการบรษิทัอทุศิเวลาในการปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้

อย่างมีประสิทธิภาพ ให้กรรมการบริษัทแต่ละคนด�ารง

ต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมไม่เกิน 5 บริษัท

4. ก�าหนดหรือเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอ�านาจลงลายมือชื่อ

ผูกพันบริษัทฯ

5. ก�าหนดเป้าหมาย แนวทาง นโยบาย แผนงาน และงบประมาณ

ของบริษัทฯ ควบคุมดูแลการบริหารและการจัดการของ 

ฝ่ายบรหิารหรอืบคุคลทีไ่ด้รบัมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบาย

และแผนงานที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

6. พจิารณาทบทวนและอนมุตัใินเร่ืองท่ีส�าคญัเกีย่วกบัการด�าเนนิ

งานของบริษัทฯ เช่น วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบาย กลยุทธ์ทาง

ธรุกจิ เป้าหมายและแผนการด�าเนนิงานของบรษิทัฯ เป้าหมาย

ทางการเงิน โครงการลงทุนขนาดใหญ่ และงบประมาณของ 

บริษัทฯ

7. ก�ากับดูแลติดตามให้ฝ่ายจัดการด�าเนินการให้เป็นไปตาม

นโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

8. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบ

บญัชทีีเ่ชือ่ถอืได้ รวมทัง้ดแูลให้มรีะบบการควบคมุภายในและ

การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

9. จดัให้มรีายงานประจ�าปีของบรษิทัฯ และ/หรอืของคณะกรรม

การบรษิทัฯ ให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายหรอืกฎเกณฑ์ทีเ่กีย่วข้อง

ก�าหนด

10. จดัให้มนีโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกจิการตามหลกัธรรมาภิ

บาลและการปรับใช้นโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

11. ขอความเห็นทางวิชาชีพจากองค์กรภายนอกหากมีความ

จ�าเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจที่เหมะสม 

12. สอบทานกระบวนการและนโยบายในการบริหารความเสี่ยง

และติดตามผลการปฏิบัติงาน 

13. จัดการให้บริษัทฯ มีเลขานุการบริษัทฯ เพื่อช่วยเหลือคณะ

กรรมการบริษัทฯ ในการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การด�าเนิน

ธรุกจิของบรษิทัฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

14. ดแูลผลประโยชน์ของผูถ้อืหุ้นทัง้รายใหญ่และรายย่อยตามสทิธิ

อย่างเป็นธรรม รวมถึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

อย่างเป็นธรรม 

mailto:whistleblower@taokaenoi.co.th
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15. จัดให้มีการถ่วงดุลอ�านาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยให้ความส�าคัญต่อ

สัดส่วนหรือจ�านวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการของ 

บริษัทฯ ด้วย

16. ดแูลให้มกีระบวนการในการจดัส่งข้อมลูเพือ่ให้คณะกรรมการ

ได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการเพียงพอที่จะท�าให้สามารถปฏิบัติ

ตามอ�านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์ 

17. ดแูลให้มกีระบวนการและจดัการทีช่ดัเจนและโปร่งใสเกีย่วกบั

การท�ารายการระหว่างกนัระหว่างบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยกบั

บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและ

เพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทย่อยได้ 

18. ก�ากบัดแูลให้มกีารเปิดเผยข้อมลูส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบับรษิทัฯ 

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึง

ข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ 

19. ควรจดัให้มกีารประชมุคณะกรรมการบรษิทั อย่างน้อย 7 ครัง้

ต่อปีและให้กรรมการเข้าร่วมประชมุอย่างน้อยสามในสี ่(ร้อยละ 

75) ของจ�านวนครั้งของการประชุมที่จัดขึ้นในแต่ละปี 

20. ควรจัดให้มีการประชุมคณะกรรมบริษัท โดยไม่มีกรรมการ

บริษัทที่มาจากฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

21. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ�านาจและพิจารณาอนุมัติเรื่อง

ใดๆ ซึ่งจ�าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ หรือที่เห็นว่าเหมาะ

สมและเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ

 เรื่องดังต่อไปนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะกระท�าได้ก็ต่อเมื่อ

ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 (ก) เรื่องใดๆ ที่กฎหมายก�าหนดให้ต้องได้รับมติจากที่ประชุม

ผู้ถือหุ้น

 (ข) เรือ่งใดๆ ทีก่รรมการมส่ีวนได้เสยีและอยูใ่นข่ายทีก่ฎหมาย

หรอืประกาศของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยระบใุห้

ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

22. คณะกรรมการบริษัทจะด�าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการบรษิทัเป็นประจ�าทกุปี โดยเป็นการเปรยีบ

เทียบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามข้อ

ก�าหนดในกฎบตัรของคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการบริษทั

จะน�าผลที่ได้รับจากการประเมินผลดังกล่าวมาพิจารณา

ปรบัปรงุการปฏบิตังิานของตนต่อไป และจดัให้มกีารประเมนิ

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดเป็น

ประจ�าทุกปี และเปิดเผยผลการประเมินดังกล่าวในภาพรวม

ไว้ในรายงานประจ�าปี

23. คณะกรรมการของบริษัทฯ มีอ�านาจ หน้าท่ีและความรับผิด

ชอบอื่นใด ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ท่ี

เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของบริษัทฯ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลาย

คนหรอืบคุคลอืน่ใดปฏบิตักิารอย่างหนึง่อย่างใดแทนคณะกรรมการ

ก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

อ�านาจนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ การมอบอ�านาจดังกล่าว จะไม่รวมถึงการมอบ

อ�านาจหรือการมอบอ�านาจช่วงที่ท�าให้กรรมการหรือผู้รับมอบ

อ�านาจจากกรรมการสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือหรือบุคคลท่ี

อาจมคีวามขดัแย้ง มส่ีวนได้เสยี หรอืมผีลประโยชน์ในลกัษณะอืน่ใด 

ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รวมทั้งก�าหนด

ให้ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการท�ารายการท่ี

เกีย่วโยงกันและการได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์ทีส่�าคญัของบ

รษิทัฯ ตามประกาศของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ ประกาศของ

ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อ

ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว

กำรสรรหำกรรมกำรบริษัท

 บริษัทฯ มีขั้นตอนการคัดเลือกโดยให้คณะกรรมการสรรหา

และก�าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณาถงึคณุสมบตัคิวามเหมาะสม

ด้านความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์การในการท�างาน และ

น�าเสนอรายชือ่กรรมการเพือ่ให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนมุตัต่ิอ

ไป ซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ จะด�าเนินการตามข้อ

บังคับของบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 

คน ทั้งนี้กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการของ

บริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม

ที่กฎหมายก�าหนด

2. การเลือกตั้งกรรมการโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนน

เสยีงข้างมากและให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารดังต่อไปนี้

 (1)`ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

 (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นราย

บุคคลไป

 บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็น

ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะมี ในกรณีที่

บคุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนัเกนิ

จ�านวนที่จะมี ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
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กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำร

 บริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและทบทวนผล

การปฏิบัตหิน้าท่ีของคณะกรรมการบรษัิทและคณะกรรมการชดุย่อย

เป็นประจ�าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 แบบ 

คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ (As a 

Whole) และการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง (Self-

Assessment) ซึ่งผลการประเมินนั้นคณะกรรมการบริษัทได้

วิเคราะห์และหาข้อสรุปเพื่อก�าหนดมาตรการในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพการท�างานของคณะกรรมการต่อไป มาวิเคราะห์

ส�าหรบัจดัท�าแผนพฒันาการปฏบิตังิานต่อไป โดยมรีายละเอยีดดงันี้

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัททั้งคณะ 

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัททั้ง

คณะแบ่งการประเมินเป็น 6 หัวข้อ ได้แก่ 

(1)  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

(2)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

(3)  การประชุมคณะกรรมการ 

(4)  การท�าหน้าที่ของกรรมการ 

(5)  ความสัมพันธ์ของฝ่ายจัดการ 

(6)  การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 

 ทัง้นี ้ในปี 2560 ผลประเมนิการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

ทั้งคณะสรุปได้ว่า คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการ

ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษิทั โดยมผีลการปฏบิตังิานส่วนใหญ่อยู่

ในระดับดีเยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 88.33

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรชุดย่อยทั้งคณะ 

แบบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทัทัง้คณะแบ่ง

การประเมินเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ 

(1)  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

(2)  การประชุมคณะกรรมการ

(3)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

(4)  เรื่องอื่นๆ

 ทัง้นี ้ในปี 2560 ผลการประเมนิคณะกรรมการชดุย่อยทัง้คณะ

สรปุได้ว่า คณะกรรมการชดุย่อยปฏิบตัหิน้าท่ีตามหลกัการก�ากับดแูล

กิจการที่ดีของบริษัท โดยมีผลการปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในระดับดี

เยี่ยม โดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 91.38

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของกรรมกำรเป็นรำยบุคคล  

 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล

แบ่งการประเมินเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ 

(1)  โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

(2)  การประชุมคณะกรรมการ 

(3)  บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  

 ทั้งนี้ ผลการประเมินกรรมการเป็นรายบุคคลสรุปได้ว ่า 

กรรมการของบรษิทัมคีณุสมบตัแิละได้ปฏบัิตภิาระหน้าทีแ่ละความ

รบัผดิชอบอย่างดเียีย่มและเหมาะสมตามแนวทางการปฏบิตัทิีด่ขีอง

กรรมการโดยมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 90.91

บทบำทหน้ำที่ของประธำนกรรมกำร

 เพือ่ให้มกีารแบ่งแยกอ�านาจหน้าทีใ่นเรือ่งการก�าหนดนโยบาย

ของบริษัทฯ และการบริหารงานของบริษัทฯ จึงก�าหนดให้ประธาน

กรรมการ มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้

1.  เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้นตลอดจนมี

บทบาทในการก�าหนดระเบียบวาระการประชุม

2.  มีบทบาทในการควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป

ตามระเบียบข้อบังคับบริษัทฯ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้

กรรมการแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

3.  สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่

อย่างเตม็ความสามารถ ตามขอบเขตอ�านาจหน้าทีค่วามรบัผดิ

ชอบและตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

4.  ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ให้

บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

 เพือ่ให้การปฏบิติัหน้าทีข่องคณะกรรมการมปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล คณะกรรมการได้จัดให้มคีณะกรรมการชดุย่อย เพือ่ช่วย

ศึกษาและกลั่นกรองการด�าเนินงานตามความจ�าเป็น โดย ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสิ้น 3  คณะ 

ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ  (2) คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และ (3) คณะกรรมการบรหิารความ

เสี่ยง โดยขอบเขตหน้าที่มีดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่

1. สอบทานให้บรษิทัฯ มกีารรายงานทางการเงินอย่างถกูต้องและ

เปิดเผยข้อมลูอย่างเพยีงพอ เพือ่ให้เกดิความเท่าเทยีมกนัของ

ผู้ถือหุ้น โดยการประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอกและ 

ผูบ้รหิารทีรั่บผิดชอบจดัท�ารายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาส

และประจ�าปี
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2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (Internal 

control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทีเ่หมาะ

สมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วย

งานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ

พจิารณาแต่งตัง้ โยกย้าย เลกิจ้างหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบ

ภายใน หรือหน่วยงานอ่ืนใดที่รับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจ

สอบภายใน

3. สอบทานให้บริษทัฯ ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ

เพือ่ท�าหน้าท่ีเป็นผู้สอบบญัชีของบริษทัฯ และเสนอค่าตอบแทน

ของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดย

ไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

5. พิจารณารายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัด

แย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ และข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ 

ท้ังนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็น

ประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ รวมทัง้พจิารณาการเปิดเผยข้อมลู

ของบริษัทฯ ในกรณีที่มีรายการที่เก่ียวโยงกันหรือรายการที่

อาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้มคีวามครบถ้วนถกูต้อง

6. หากผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ พบเหตุการณ์ที่น่าสงสัย

เกี่ยวโยงกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นใดๆ ซึ่งมีความ

รับผิดชอบตอ่การปฏิบัตงิานของบริษทัและบรษิัทย่อยละเมดิ

กฎหมาย และผู้สอบบญัชีได้รายงานเหตกุารณ์ดงักล่าวต่อคณะ

กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องด�าเนินการ

โดยไม่ชกัช้าในการตรวจสอบเพิม่เตมิและรายงานผลการตรวจ

สอบเบ้ืองต้นต่อส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันที่

ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี

7. จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน

รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วย

ข้อมูลอย่างน้อยดังนี้

 (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้

ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 (ข) ความเหน็เกีย่วกบัความเพยีงพอของระบบควบคมุภายใน

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

 (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลัก 

ทรพัย์ หรอืกฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัธรุกิจของบริษทัฯ และ

บริษัทย่อย

 (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

 (จ) ความเห็นเก่ียวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผล

ประโยชน์ 

 (ฉ) จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า

ร่วมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

 (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจ

สอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter) 

 (ซ) รายการอืน่ใดท่ีเหน็ว่าผูถ้อืหุ้นและผูล้งทนุทัว่ไปควรทราบ 

ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ที่ได้รับมอบ

หมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

8. ในการปฏิบตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรอื

มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท�าดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผล 

กระทบอย่างมนียัส�าคัญต่อฐานะการเงินและผลการด�าเนนิงาน

ของบรษิทัฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรม

การบริษัทฯ เพื่อด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะ

กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

 (ก) รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

 (ข) การทจุรติหรือมสีิง่ผดิปกตหิรอืมคีวามบกพร่องท่ีส�าคญัใน

ระบบควบคุมภายใน

 (ค) การฝ่าฝืนหรือละเมิดกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

 หากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารไม่ด�าเนินการให้มีการ

ปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่ก�าหนด กรรมการตรวจสอบราย

ใดรายหนึง่อาจรายงานว่ามรีายการหรอืการกระท�าข้างต้นต่อ

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์

หรือตลาดหลักทรัพย์

9. คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระ

จากทีป่รกึษาทางวชิาชพีอืน่ใดเมือ่เหน็ว่าจ�าเป็นด้วยค่าใช้จ่าย

ของบริษัทฯ

10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายตาม

ที่เห็นสมควร

 ในการปฏบิตังิานตามขอบเขต หน้าที ่และความรบัผดิชอบ ให้

คณะกรรมการการตรวจสอบมีอ�านาจเชิญให้ฝ่ายบริหาร ผู้บริหาร 

หรอื พนกังานของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยทีเ่กีย่วข้องมารายงาน ให้

ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารที่เห็นว่าเกี่ยวข้องและจ�าเป็น 

ทัง้นีค้ณะกรรมการบรษิทัมอี�านาจในการแก้ไขเปลีย่นแปลงขอบเขต

อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้ตามที่จ�าเป็นหรือเป็น

สมควร
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วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

 กรรมการตรวจสอบมวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี เว้น

แต่เป็นกรณทีีอ่อกตามวาระ ตามข้อบงัคบัของบรษิทัฯ ซึง่อาจได้รบั

เลือกเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่

1. คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงโดยให้มีการก�าหนดหลักเกณฑ์หรือวิธี

การสรรหาและคัดเลือกอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส

เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่

ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

2. พิจารณาแนวทางก�าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและผู้

บรหิารระดบัสงูโดยให้มกีารก�าหนดรปูแบบ หลกัเกณฑ์และวิธี

การก�าหนดค่าตอบแทนทีเ่ป็นธรรมและสมเหตุสมผลเพือ่เสนอ

ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น

เพื่อพิจารณาอนุมัติ

3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

 โดยฝ่ายบริหาร และหน่วยงานต่างๆ จะต้องรายงานหรือน�า

เสนอข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน เพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนให้บรรลตุามหน้าทีท่ีไ่ด้รบัมอบหมาย

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

 กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีวาระการด�ารง

ต�าแหน่งคราวละ 3 ปี และอาจได้รับการแต่งต้ังกลับเข้ามาด�ารง

ต�าแหน่งต่อไปได้อีกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอ�ำนำจหน้ำที่

1. ก�าหนดนโยบาย กลยทุธ์ และแนวทางในการบรหิารความเสีย่ง

ระดับองค์กร

2. ก�าหนดแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทั้ง

กระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมขององค์กร

3. ก�ากับดูแลให้ฝ่ายจัดการปฏิบัติตามนโยบาย กลยุทธ์ และ

แนวทางในการบรหิารความเสีย่งระดบัองค์กร  ตดิตามผลการ

ปฏิบัติตามกรอบการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และ

รายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบเป็นประจ�า

4. ทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของนโยบาย กลยุทธ์ 

และแนวทางการบรหิารความเสีย่งอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และ

ในทกุๆ ระยะเวลาทีพ่บว่าระดบัความเสีย่งมกีารเปลีย่นแปลง

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

วำระกำรด�ำรงต�ำแหน่ง

 กรรมการบรหิารความเสีย่ง มวีาระการด�ารงต�าแหน่งคราวละ 

3 ปี และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งต่อไปได้อีก

ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าเหมาะสม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร (Chief Executive Officer) ม ี

หน้าที่บริหารและควบคุมบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค ์

เบื้องต้นของบริษัทฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะต้องปฏิบัติ

หน้าที่และรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ทั้งด้วยตนเอง

หรอืมอบหมายให้ผูจ้ดัการในระดบัถดัไปเป็นผูด้�าเนนิการแทนหน้าที่

และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีดังต่อไปนี้ รวม

ถึงแต่ไม่จ�ากัด

1. ควบคมุดแูล และให้ค�าแนะน�าต่างๆ ในการด�าเนนิงานและการ

บริหารงานของบริษัทฯ ในแต่ละวัน

2. มีอ�านาจในการด�าเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุ 

ประสงค์ นโยบาย ระเบียบ ข้อตกลง ค�าสั่ง ตลอดจนมติที่

ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอื มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุ้น

ของบริษัทฯ

3. ชี้น�าแนวทางที่จะช่วยให้บริษัทฯ บรรลุผลด้านวิสัยทัศน์ พันธ

กิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์ทางธุรกิจ

ประจ�าปีของบริษัทฯ

4. มอบอ�านาจช่วงหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นใดที่ประธานเจ้า

หน้าที่บริหารเห็นสมควรท�าหน้าที่แทนประธานเจ้าหน้าท่ี

บริหารในเรื่องท่ีจ�าเป็นและเหมาะสม โดยค�านึงถึงผล

ประโยชน์ของบรษิทัฯ เป็นส�าคญัและต้องอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์

ของกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

5. สั่งการและให้ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการด�าเนินการตามโครงการ

และวัตถุประสงค์ตามที่ก�าหนดไว้ในขอบข่าย และทิศทาง 

ของบริษัทฯ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. ติดตามและประเมินผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละ

วันเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัย

ภายนอกและปัจจัยภายใน

7. ดแูลตดิต่อสือ่สารกบัสาธารณชน ผูถ้อืหุ้น ลกูค้า และพนกังาน 

เพื่อเสริมชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ

8. มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานในธุรกรรมด้านต่างๆ 

ทั้งในเรื่องของการซื้อขายสินค้า การจัดหาวัตถุดิบ การตลาด 

การบริหารงานบุคคล การจัดซื้อ และการบริหารงานท่ัวไป 

เพื่อการท�าธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ ทั้งนี้การพิจารณา

อนมุตัดิงักล่าวต้องอยูภ่ายใต้เงือ่นไขและข้อจ�ากดัตามประกาศ 

เรื่องระเบียบอ�านาจการอนุมัติของบริษัทฯ



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) 47

9. แต่งตั้งตัวแทนซื้อและตัวแทนขายในการด�าเนินธุรกรรม

ทางการค้าปกติของบริษัทฯ

10. รับสมัครและจัดจ้างพนักงาน เช่นเดียวกับการโอนย้าย สับ

เปลี่ยนระหว่างสายงานเดียวกัน ระหว่างแผนก ระหว่างฝ่าย 

หรือบอกเลิกการจ้างพนักงาน และก�าหนดอัตราค่าจ้าง เงิน

เดอืน ค่าตอบแทน โบนสั และสวัสดกิารต่างๆ ส�าหรบัพนกังาน

11. พิจารณาแต่งต้ังที่ปรึกษาภายนอกส�าหรับการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ ตามที่เห็นสมควร

12. มีอ�านาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง ค�าสั่ง ระเบียบ 

ประกาศ และบันทกึความเข้าใจ เพือ่ให้แน่ใจว่าการด�าเนนิงาน

ของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบาย และเพ่ือผลประโยชน์ของ 

บริษัทฯ รวมถึงเพื่อรักษาระเบียบวินัยภายในองค์กร

13. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ เป็นครั้งคราว

14. ด�าเนนิกจิการทีเ่กีย่วข้องกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทัฯ 

15. มีอ�านาจในการลงนามเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินงาน

ทีจ่�าเป็นส�าหรบั หรอืทีเ่กีย่วกบัการด�าเนนิธรุกรรมทางการค้า

ปกติของบริษัทฯ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 ถึง 14 ข้างต้น

 อย่างไรก็ตาม อ�านาจในการกระท�านิติกรรมใด ๆ ที่ (ก) อาจ

ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

(ข) อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของประธานเจ้า

หน้าที่บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่มีส่วนได้

เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายและ

ประกาศของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

หรือของประกาศของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน หรือของ

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ไม่ถือว่าอยูภ่ายใต้ขอบข่ายอ�านาจ

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพิจารณานิติกรรมดังกล่าวโดย

ดุลพินิจของตนเองหรือมอบหมายให้บุคคลอ่ืนกระท�าในนามของ

ตนเองในกรณดัีงกล่าวนี ้นติกิรรมดังกล่าวนัน้จะต้องน�าเสนอเพือ่ให้

ได้ความเหน็ชอบโดยผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่น�าเสนอไปยงั

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือท่ีประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) 

ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมายต่อไป 

ยกเว้นเป็นการอนมุตัริายการทีเ่ป็นไปตามธรุกจิปกตทิีม่กีารก�าหนด

ขอบเขตที่ชัดเจนไว้แล้ว

ขั้นตอนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารน้ัน คณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้กล่ันกรองสรรหาบุคคลที่มี

คุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และ

ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ และ

เข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้

บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทฯ ก�าหนดไว้ได้ 

โดยคณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู ้อนุมัติแต่งตั้งผู ้บริหารสูงสุด 

ดังกล่าว 

 บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการและ 

ผู้บริหารระดับสูงสุดตามคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้

ความสามารถ

3. ไม่เคยรับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกในความ

ผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระท�าโดยทุจริต

4. ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรอืปลดออกจากราชการ หรอืองค์การ 

หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

5. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยส�านักงาน ก.ล.ต. หรือไม่อยู่

ระหว่างถูกด�าเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่ส�านักงาน ก.ล.ต. 

กล่าวโทษหรือเคยต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก ไม่ว่าศาล

จะมีค�าพิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจ�าคุก

หรอืพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถงึ 3 ปี ทัง้นีเ้ฉพาะในความ

ผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ

กฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังต่อไปนี้

 (ก) การกระท�าอนัไม่เป็นธรรมเก่ียวกบัการซ้ือขายหลกัทรพัย์

หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

(ข) การกระท�าโดยทุจริต หรือการท�าให้เสียหายต่อทรัพย์สิน 

ต่อเจ้าหนี้ หรือต่อประชาชน

 (ค) ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง หรือซื่อสัตย์สุจริต

 (ง) จงใจแสดงข้อความอันเป็นเท็จในสาระส�าคัญ หรือปกปิด

ข้อความจริงอันเป็นสาระส�าคัญที่ควรบอกให้แจ้ง

 (จ) ประกอบธรุกจิหลกัทรพัย์หรอืธุรกจิสญัญาซือ้ขายล่วงหน้า

โดยไม่ได้รบัอนญุาตและเข้าข่ายเป็นการฉ้อโกงประชาชน

6. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวโทษโดยหน่วยงานที่ก�ากับดูแลสถาบัน

การเงิน ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ หรือไม่อยู่ระหว่าง

ถูกด�าเนินคดีอันเนื่องจากกรณีที่หน่วยงานดังกล่าวกล่าวโทษ 

หรือไม่อยู่ระหว่างถูกหน่วยงานดังกล่าว ห้ามเป็นกรรมการ

หรือผู้บริหารของสถาบันการเงิน หรือไม่เคยต้องค�าพิพากษา

ถึงที่สุดให้จ�าคุก ไม่ว่าศาลจะมีค�าพิพากษาให้รอการลงโทษ

หรอืไม่ และพ้นโทษจ�าคกุหรอืพ้นจากการรอลงโทษมาแล้วไม่

ถึง 3 ปี ทั้งนี้ เฉพาะในมูลเหตุเนื่องจากการบริหารงานท่ีมี

ลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน และ

ท�าให้เกิดความเสียหายไม่ว่าจะต่อสถาบันการเงินท่ีบุคคลนั้น

เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือต่อลูกค้า 

7. ไม่เคยต้องค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก ไม่ว่าศาลจะมีค�า

พิพากษาให้รอการลงโทษหรือไม่ และพ้นโทษจ�าคุกหรือพ้น
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จากการรอลงโทษมาแล้วไม่ถึง 3 ปี  ทั้งนี้ ในความผิดอาญา

แผ่นดินเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีลักษณะหลอกลวง ฉ้อโกง 

หรือทุจริตเกี่ยวกับทรัพย์สิน 

8. ไม่เป็นผู้ที่ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินตาม

กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ หรอื

กฎหมายอื่นในลักษณะเดียวกัน และยังไม่พ้น 3 ปีนับแต่วันที่

ศาลมีค�าสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน

9. ไม่มีพฤติกรรมกระท�าการ หรือละเว้นกระท�าการโดยไม่สุจริต 

หรอืประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรงในการท�าธรุกรรมของบรษัิท

หรอืบรษิทัย่อย  และเป็นเหตใุห้บรษิทัหรอืผูถ้อืหุน้ได้รบัความ

เสียหาย หรือเป็นเหตุให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับประโยชน์โดย

มิชอบ

10. ไม่มพีฤตกิรรมในการเปิดเผย หรอืเผยแพร่ข้อมลู หรอืข้อความ

เกีย่วกบับรษิทัหรอืบริษทัย่อยอันเป็นเทจ็ทีอ่าจท�าให้ส�าคญัผดิ 

หรอืโดยปกปิดข้อความจรงิทีค่วรบอกให้แจ้งในสาระส�าคญัซึง่

อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน หรือผู้ที่

เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะโดยการสั่งการ การมีส่วนรับผิดชอบ หรือมี

ส่วนร่วมในการจัดท�า เปิดเผย หรอืเผยแพร่ข้อมูลหรอืข้อความ

นัน้ หรอืโดยการกระท�าหรอืละเว้นการกระท�าอืน่ใด  ทัง้นีเ้ว้น

แต่พิสูจน์ได้ว่าโดยต�าแหน่ง ฐานะ หรือหน้าที่ของตน ไม่อาจ

ล่วงรูถึ้งความเป็นเทจ็ของข้อมูลหรอืข้อความดงักล่าว หรอืการ

ขาดข้อเท็จจริงที่ควรต้องแจ้งนั้น

 ทั้งนี้ การท�าธุรกรรมดังต่อไปน้ีของบริษัทหรือบริษัทย่อย ไม่

ว่าจะเป็นการสั่งการ การอนุมัติ การสนับสนุน การได้รับ

ประโยชน์ หรือการมีส่วนร่วมอย่างมีนัยส�าคัญในลักษณะอื่น

ใด เข้าลักษณะการมพีฤตกิรรมไม่สจุรติ เว้นแต่จะพสิจูน์ได้เป็น

ประการอื่น

 (ก) ธุรกรรมที่มิได ้กระท�าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน 

ผู ้ประกอบธุรกิจจะพึงกระท�ากับคู ่สัญญาทั่วไปใน

สถานการณ์เดียวกัน และไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของ

บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นส�าคัญ หรือมีลักษณะไปในทาง

เอื้อประโยชน์แก่ตนหรือบุคคลอื่น

(ข) ธรุกรรมทีไ่ม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีก่�าหนดตามกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เก่ียวกับการท�า

รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการท�ารายการที่มีนัยส�าคัญที่

เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน

11. ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นการกระท�าอันไม่เป็นธรรมหรือการเอา

เปรยีบผูล้งทนุในการซือ้ขายหลกัทรัพย์หรอืสญัญาซือ้ขายล่วง

หน้า หรือมีหรือเคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนการกระท�าดัง

กล่าว

8.3 การพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและ
ผู้บริหารสูงสุด

 การก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุด

ย่อย และผู้บริหารสูงสุด ให้พิจารณาก�าหนดค่าตอบแทนตาม

แนวทางดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการสรรหาและก�าหนเค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณา

ในการก�าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการชุด

ย่อย และประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร โดยพจิารณาให้เหมาะสม

กบัภาระหน้าที ่ความรบัผดิชอบ ผลงาน ประเภท/ขนาดธรุกจิ

ของบรษิทั และประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบัจากบคุลากรแต่ละ

ท่าน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าวต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม

และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพไว้ โดย

เปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน อีกทั้งยังต้อง

พิจารณาประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และ

จ�านวนค่าตอบแทนที่เหมาะสม

2. หากมีการเสนอปรับอัตราค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ให้น�าเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

รายการดังกล่าว

3. การพิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และกรรมการ

ชดุย่อย ให้น�าเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนมุตัเิป็นประจ�า

ทุกปี

8.4 การก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของบรษัิท
ย่อยและบริษัทร่วม

 ในเร่ืองของการควบคมุดแูลบรษัิทย่อยและบรษิทัร่วม บรษิทัฯ 

จะส่งกรรมการหรือพนักงานระดับสูงเข้าไปก�ากับดูแลบริษัทย่อย

และบริษัทร่วม เพื่อก�าหนดนโยบายที่ส�าคัญและควบคุมการด�าเนิน

ธุรกิจ  การด�าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และสร้าง

ประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มบริษัทฯ โดยรวม และบริษัทฯ ควรมีสิทธิ

คัดค้าน (Veto Right) ในเรื่องที่ส�าคัญๆ ที่จะด�าเนินการโดยบริษัท

ย่อยนั้นๆ โดยการลงทุนในบริษัทดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณา

อนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน และในกรณีที่เป็นการ

เข้าท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนัจะต้องผ่านการพจิารณาอนมุตัจิากคณะ

กรรมการตรวจสอบอีกด้วย นอกจากนี้ต้องดูแลให้บริษัทย่อยมีข้อ

บังคับในการท�ารายการเก่ียวโยง การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่ง

สินทรัพย์หรือการท�ารายการส�าคัญอื่นใดของบริษัทดังกล่าวให้ครบ

ถ้วนถูกต้อง และใช้หลักเกณฑ์ในการเปิดเผยข้อมูลและหากการ

ด�าเนนิการมีผลกระทบต่อบรษัิทฯ อย่างมนียัส�าคญั จะต้องขออนมัุติ

จากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ก่อน รวมถึงต้องก�ากับให้

มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ 

สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจดัท�างบการเงินได้ทนัก�าหนดอกี

ด้วย
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8.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

 เพื่อความเท่าเทียมกันในการรับรู้ข้อมูล และเพื่อป้องกันการ

ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและ

ลูกจ้าง ซึ่งในนโยบายนี้จะรวมถึงคู ่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างด้วย และเพื่อ

เป็นการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี(Good Governance) คณะกรรมการ 

บริษัทฯ ได้พิจารณาและอนุมัติการก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแล

เรื่องการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทฯ รายละเอียดดังนี้

1. กรรมการ ผู้บรหิาร พนกังานและลกูจ้างของบรษิทัฯ ต้องรกัษา

ความลับและ/หรือข้อมูลภายในของบริษัทฯ 

2. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่

น�าความลับและ/หรอืข้อมลูภายในของบรษิทัฯ ไปเปิดเผยหรอื

แสวงหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพือ่ประโยชน์แก่บคุคลอืน่

ใดไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทน

หรือไม่ก็ตาม

3. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ ต้องไม่

ท�าการซื้อขายโอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้

ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในบริษัทฯ และ/หรือเข้าท�า

นิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือข้อมูลภายในของ 

บริษัทฯ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่า

โดยตรงหรอืทางอ้อม ผูใ้ดทีฝ่่าฝืนระเบยีบข้อบงัคบัดงักล่าวจะ

ถือว่าได้กระท�าผิดอย่างร้ายแรง

4. บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางในการเก็บรักษาและป้องกันการ

ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading) โดยห้ามมิให้

กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานระดับตั้งแต่ผู้อ�านวยการฝ่ายขึ้น

ไป และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายใน ท�าการซื้อขายหลัก

ทรพัย์ของบรษิทัฯ ภายใน 1 เดอืนก่อนการเปิดเผยงบการเงนิ

รายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี และเป็นเวลา 48 ชั่วโมง

ภายหลังข้อมูลสารสนเทศส�าคัญถูกเปิดเผย

5. กรรมการ และผูบ้รหิารต้องรายงานการซือ้หรือขายหลกัทรพัย์

ของบริษัทฯ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ดัง

กล่าวให้บรษิทัฯทราบทกุครัง้และรายงานการเปลีย่นแปลงการ

ถือหลักทรัพย ์ต ่อคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์และ

ตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก�าหนดโทษทางวินัยส�าหรับผู้แสวงหาผล

ประโยชน์จากการน�าข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ หรือน�าไปเปิด

เผยจนอาจท�าให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาลงโทษ

ตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็น

หนังสือ การภาคทัณฑ์ตลอดจนการเลิกจ้างพ้นสภาพการเป็น

พนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกแล้วแต่กรณีเป็นต้น 

และจัดให้มีการให้ความรู้แก่ผู้บริหาร เพื่อรับทราบภาระหน้าที่ที่ผู้

บรหิารต้องรายงานการถอืหลกัทรพัย์ของตน ของคูส่มรสและบุตรที่

ยงัไม่บรรลุนติภิาวะซึง่ถอืหลกัทรพัยข์องบริษทัฯ รวมทั้งบทก�าหนด

โทษตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 

รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

8.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 ส�าหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี TKN TKNRF TKNC NCP

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี 1.79 0.51 0.08 0.36

ค่าบริการอื่น* 0.13 0.02 - 0.01

รวมทั้งสิ้น 1.92 0.53 0.08 0.37

หมายเหตุ *ค่าบริการอื่น หมายถึง ค่าเดินทางและค่าจัดท�าเอกสาร 

8.7 การปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแล
กิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

กำรจัดท�ำแผนสืบทอดต�ำแหน่ง

 บริษัทฯ มีการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง เพื่อสร้างความ 

ต่อเนื่องในการบริหารงาน ส�าหรับกลุ่มผู้บริหารในระดับประธาน 

เจ้าหน้าท่ีกลุ่มงาน โดยจะด�าเนินการมุ่งเน้นไปที่พนักงานระดับ

บรหิาร เพือ่ให้ฝ่ายทรพัยากรบคุคลสามารถเตรยีมบคุลากรให้มคีวาม

พร้อมในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีขีดความสามารถและ

สมรรถนะ (Competency) ที่เหมาะสม รวมทั้งสั่งสมประสบการณ์

ที่จ�าเป็นส�าหรับการด�ารงต�าแหน่งที่ส�าคัญในบริษัทฯ



รายงานประจำาปี 256050

 การควบคุมและ 
  การตรวจสอบภายใน 9
9.1 สรุปความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัท

 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อระบบการ

ควบคมุภายใน จงึจดัให้มรีะบบการควบคมุภายในทีค่รอบคลมุท้ังใน

ด้านการเงนิ การบรหิารจดัการ การด�าเนนิงานให้มปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคับ ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง และ

การบรหิารความเสีย่งทีม่ปีระสทิธภิาพเพยีงพอทีจ่ะสามารถบรหิาร

จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เหมาะสมกับสภาพ

แวดล้อมของงาน หรือกิจกรรมของหน่วยงานนั้นๆ  

 ส�าหรับกรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการบริษัท  

รวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบ ใช้ยึดถือและอ้างอิงโดยใช้จาก 

การประเมินระบบควบคุมภายในของบริษัท ในด้านต่างๆ 5  

องค์ประกอบ คือ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

 บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กรและสภาพแวดล้อมที่ดี  

มีการส่งเสริมระบบควบคุมภายในให้สามารถด�าเนินไปได้ตามที่

บรษิทัฯ วางนโยบายไว้ ซึง่คณะกรรมการบรษิทัฯ ยดึมัน่และให้ความ

ส�าคญัในสิง่ทีถ่กูต้อง มคีวามชอบธรรมและมจีรยิธรรม มกีารควบคมุ

ภายในองค์กรโดยค�านงึถงึความเป็นไปได้ของเป้าหมายทีก่�าหนดและ

จัดให้มีการสื่อสารเป้าหมายไปยังพนักงานอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงมี

การก�าหนดดัชนีชี้วัดการปฏิบัติงานของพนักงานและเป้าหมายใน

การด�าเนนิธรุกิจทีเ่ป็นธรรมกบัพนกังานในทกุฝ่าย เพือ่เป็นแนวทาง

ในการปฏิบัติงาน

 นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงสร้างองค์กรที่ชัดเจนที่ช่วยให้ฝ่าย

บริหารสามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีนโยบายในการ

สรรหาและการคัดเลือกบุคคลากรที่ดี มีคุณภาพ มีความรู้ความ

สามารถ และพร้อมทีจ่ะสนบัสนนุเป้าหมายขององค์กรได้โดยการให้

แรงจูงใจที่เหมาะสม

2. การค้นหาและประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการบริหารความเสี่ยงโดยบริษัทฯ 

ก�าหนดกระบวนการประเมนิความเสีย่งให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของการด�าเนินธุรกิจ โดยวิธีการระบุและวิเคราะห์

ความเสีย่งทกุประเภททัง้ปัจจบุนัและอนาคต ประเมนิว่ามมีาตรการ

ที่จะควบคุมติดตามดูแลความเสี่ยงที่เหมาะสมหากมีเหตุการณ์ท่ี

ท�าให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ มีการก�าหนดแนวทางที่จ�าเป็นต้องใช้ใน

การควบคุมทัง้ระดบัผลกระทบและโอกาสทีจ่ะเกดิขึน้ โดยพจิารณา

จากระดบัทีจ่ะมนียัส�าคญัต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ อย่างรอบ

ด้าน โดยมีการประเมินปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ทั้งผลกระทบจากภายนอกและภายในบริษัทฯ และ 

จากทุกหน่วยงาน

 ทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อท�า

หน้าที่บริหารความเสี่ยงท�าหน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวม โดย

ถือเป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานในการจัดการและควบคุม

ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งถูกระบุไว้อย่างชัดเจนใน 

Key Risk Indicator  (KRI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ส�าคัญ เพื่อ

ใช้ปรับปรุงเป้าหมายของการด�าเนินงานให้ประสบความส�าเร็จ 

เหมาะสมตามสถานการณ์ 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

 บริษัทมีการควบคุมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และคู่มือการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ  รวมถึงมีการ

ก�าหนดอ�านาจและระดับการอนุมัติรายการไว้อย่างชัดเจนและเป็น

ลายลักษณ์อักษร นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) 51

รายงานผลการตรวจสอบภายในทุกไตรมาสเพ่ือรับทราบประเด็น

ส�าคัญและปัญหาที่พบจากการตรวจสอบโดยมีการเสนอแนะให้ 

ฝ่ายบริหารด�าเนินการแก้ไขและให้มีการรายงานผลการแก้ไข 

 รวมถึงกรณีที่บริษัทมีการท�าธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความ 

ขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันฝ่ายบริหาร จะน�าเรื่องแจ้งหรือน�า

เสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพือ่พจิารณาความสมเหตุ

สมผล และขออนุมัติคณะกรรมการบริษัทฯ ต่อไปโดยปฏิบัติตาม 

ขั้นตอนและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information &  
Communication)

 บริษัทมีระบบการจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ  

มีการจัดเก็บเอกสารโดยจ�าแนกออกเป็นหมวดหมู่อย่างเหมาะสม

โดยเอกสารทางบัญชีที่มีความส�าคัญต่อการจัดท�ารายงานทางการ

เงนิให้คณะกรรมการบริษทัฯ พจิารณา มกีารจดัเกบ็เอกสารประกอบ

การบนัทกึบญัชอีย่างเหมาะสมและตรวจสอบได้ มกีารจดัท�าหนงัสอื

เชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุม เพ่ือพิจารณาก่อน

การประชุมภายในระยะเวลาที่เหมาะสมและตามกฎหมายก�าหนด 

โดยข้อมลูสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อธรุกจิของบรษิทัอย่างถกูต้อง

และเพียงพอต่อการตัดสินใจของผู้ที่เก่ียวข้อง และช่วยท�าให้การ

ควบคุมการด�าเนินงานได้ผล  เข้าใจตรงกันตามความรับผิดชอบ

แต ่ละระดับรวมถึงสามารถน�ามาใช ้ได ้ ในเวลาที่ เหมาะสม 

กระบวนการสือ่สารภายในองค์กรเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพเพือ่ให้

เกิดความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือ

การสอบทานรายการต่างๆ ตามที่ต้องการกระบวนการส่ือสาร

ภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสม

 ทัง้นีบ้รษิทัฯจดัให้มช่ีองทางสือ่สารกบัผูม้ส่ีวนได้เสยีเช่นระบบ

รับเรื่องร้องเรียน Call Center เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อให้

ทราบข้อบกพร่องและปัญหาทีเ่กดิขึน้และเพือ่ให้หน่วยงานภายนอก

ได้รับข้อมูลที่ต้องการและสามารถแจ้งข้อมูลแก่บริษัทฯได้

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring & 
 Evaluation)

 บริษัทมีกระบวนการติดตามผลการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ

ภายในประจ�าปี โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนประเด็น

ต่างๆ ร่วมกับฝ่ายตรวจสอบภายในนอกจากน้ีคณะกรรมการตรวจ

สอบยังได้เชิญผู้สอบบัญชีมาน�าเสนองบการเงินโดยมีการติดตาม 

ผลการด�าเนินงานอย่างสม�่าเสมอและมีการจัดท�ารายงาน เพื่อน�า

เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ  

ทุกไตรมาสซึ่งบริษัทมีการประเมินผลอย่างต่อเน่ืองและสม�่าเสมอ

เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในยังมีประสิทธิภาพ

 เม่ือพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ

ภายใน และข้อมูลที่ได้รับจากการซักถามจากฝ่ายบริหารของบริษัท 

รวมทั้งจากการพิจารณาเอกสารหลักฐานต่างๆที่ฝ่ายบริหารเป็น 

ผู้จัดท�า สามารถสรุปได้ว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

9.2 ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน

ในปี 2560 บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด (“EY”) ซึ่งเป็นผู้ตรวจ

สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบระบบ

ข้อมูลสารสนเทศ

9.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทั

 คณะกรรมการตรวจสอบ ได้แต่งตั้งบริษัท พีแอนด์แอล  

อินเทอร์นอล ออดิท จ�ากัด ให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของ 

บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัท พีแอนด์แอล อิน

เทอร์นอล ออดทิ จ�ากดั ได้มอบหมายให้ นางสาวมนพทัธ์ ภมูริตันจรนิทร์ 

ต�าแหน่ง Senior Internal Audit Manager เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท  

พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ�ากัด และนางสาวมนพัทธ์  

ภูมิรัตนจรินทร์ แล้วเห็นว่า มีความเหมาะสมเพียงพอกับการปฏิบัติ

หน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากมีความเป็นอิสระ และมีประสบการณ์ใน

การปฏบิตังิานด้านการตรวจสอบภายในในธรุกิจทีมี่ลกัษณะเดียวกบั

บริษัทฯ มาเป็นระยะ 6 ปี อีกทั้งนางสาวมนพัทธ์ ภูมิรัตนจรินทร์ 

เคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน

การตรวจสอบภายใน ได้แก่ Pre-CIA course จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย, Thailand Securities Institute (TSI) Training 

Analysis Fundamental Information in Financial market and 

stock market และได้รับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน 

(Internal Auditing Certificate Program – IACP) ปี 2560 และ

ประกาศนียบัตรผู ้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (CPIAT)  

ปี 2560

 ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน ผู้ตรวจสอบ

ภายในของบรษัิทฯ จะต้องผ่านการอนมัุต ิ(หรอืได้รบัความเห็นชอบ) 

จากคณะกรรมการตรวจสอบ



รายงานประจำาปี 256052

 การบริหารจัดการ
  ความเสี่ยง 10
10.1 ความเสี่ยงด้านการด�าเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการพึ่งพิงผู้ผลิตและจัดจ�าหน่าย
วัตถุดิบรายใหญ่ๆ

 วัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ คือ สาหร่าย ซึ่ง

เป็นการสั่งซื้อจากต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศเกาหลี 

เนื่องจากมีการผลิตเป็นอุตสาหกรรมเพื่อใช้บริโภคในประเทศ  

รวมถงึเพือ่การส่งออก ทัง้นีใ้นช่วง 3 ปีทีผ่่านมาบรษัิทฯ ได้สัง่ซือ้จาก

ประเทศเกาหลีมากกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าการสั่งซื้อสาหร่าย

ทั้งหมดในแต่ละปี

 ทั้งนี้บริษัทฯ มีการสั่งซื้อสาหร่ายจากผู ้ผลิตรายหนึ่งเป็น

ปริมาณมาก จึงอาจกล่าวได้ว่าธุรกิจขนมขบเค้ียวประเภทสาหร่าย

ของบริษัทฯ มีความเสี่ยงอันเน่ืองมาจากการพึ่งพิงผู ้ผลิตและ 

จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบรายใหญ่ ซึ่งในกรณีที่ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่าย

สาหร่ายไม่สามารถจัดหาสาหร่ายให้แก่บริษัทฯ ตามปริมาณ ราคา 

และคุณภาพท่ีต้องการได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของ 

บริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

 การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีการวางแผนปริมาณการใช้

สาหร่ายท้ังปี เพื่อท�าสัญญาการส่ังซ้ือล่วงหน้ากับทางผู้ผลิตและ 

จดัจ�าหน่าย และยงัมกีารจดัเกบ็สาหร่ายเพือ่ให้พอเพยีงต่อการผลติ

อย่างน้อย 60 วัน รวมถึงการก�าหนดแนวทางในการคัดเลือกผู้ผลิต

และจ�าหน่ายวตัถดุบิ โดยคดัเลอืกบรษิทัฯ ทีม่ปีระสบการณ์ยาวนาน 

มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในตลาด และมีฐานะทางการเงินที่ดี เพื่อ

กระจายการส่ังซือ้สาหร่ายไปยงัผู้ผลติและจดัจ�าหน่ายสาหร่ายรายอ่ืน 

ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนจากการพึ่งพิงผู ้ผลิตและ 

จัดจ�าหน่ายวัตถุดิบรายใดรายหนึ่ง

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่

 บริษัทฯ มีการขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหญ่จ�านวน 4 ราย 

ยอดขายมากกว่า 10% ของรายได้จากการขายของบริษัทฯ โดย

แต่ละรายประกอบด้วย 

1. ร้านสะดวกซื้อในประเทศ 1 ราย

2. ผู้แทนจ�าหน่ายในประเทศ 1 ราย 

3. ผู้แทนจ�าหน่ายในประเทศจีน 2 ราย

 โดยหากบรษิทัฯ ต้องสญูเสยีคูค้่ารายดงักล่าวไป อาจมผีลกระ

ทบต่อรายได้ของบริษัทฯ อย่างมีนัยส�าคัญ

 การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้าทั้ง  

4 รายมาโดยตลอด โดยรายหนึ่งเป็นคู่ค้าของบริษัทฯ ตั้งแต่เริ่ม

ด�าเนนิธรุกิจ อกีทัง้บรษิทัฯ ยงัมนีโยบายทีจ่ะกระจายความเสีย่งโดย

เพิ่มสัดส่วนการขายในคู่ค้ารายอื่นๆ รวมทั้งการขยายตลาดไปยัง 

ประเทศอื่นๆ เพิ่มขึ้นตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงสินค้าที่เกี่ยวเนื่องจากสาหร่าย
เป็นหลัก

 ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ในปัจจุบันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง

กับสาหร่ายทะเลเป็นหลัก โดยรายได้จากการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ประเภทสาหร่ายแปรรูปมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 95 ท�าให้บริษัทฯ 

มีความเสี่ยงหากกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ เปลี่ยนรสนิยมการบริโภค

หรือหมดความนิยมในการบริโภคสาหร่าย ซึ่งอาจท�าให้บริษัทฯ  

สูญเสียรายได้อย่างมีนัยส�าคัญ 

 การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีการต้ังทีมงานเพื่อคิดค้น 

พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยสามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่
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1. กลุ่มผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูป เน้นการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้

มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น, มีรสชาติใหม่ๆ หรือใช้วัตถุดิบเพื่อสุขภาพ

ออกสู่ตลาด โดยบริษัทฯ มีการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค และ

ส�ารวจความชื่นชอบของผลิตภัณฑ์ใหม่อยู่เป็นประจ�า

2. กลุม่ผลติภณัฑ์ทีไ่ม่ใช่สาหร่ายแปรรปู บรษิทัฯ มกีารจัดตัง้ฝ่าย

พฒันาธรุกจิซึง่มหีน้าทีค่ดิค้นผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ให้สอดคล้องกบั

พฤติกรรมผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ 

“My Whey” เป็นต้น

ความเสี่ยงจากการไม่สามารถต่อสัญญาเช่าที่ดินที่โรงงาน
นพวงศ์

 เนื่องจากโรงงานนพวงศ์ซ่ึงเป็นที่ตั้งของโรงงานของบริษัทฯ  

ตัง้อยูบ่นทีด่นิเช่าหลายแปลง หากบรษิทัฯ ไม่สามารถต่อสญัญาเช่า

ที่ดินดังกล่าวได้ไม่ว่าจะทุกแปลงหรือบางแปลง ก็อาจส่งผลให ้

การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หยุดชะงัก ซ่ึงอาจท�าให้บริษัทฯ สูญ

เสียรายได้และชื่อเสียง 

 การบริหารความเส่ียง บริษัทฯ ได้เจรจาต่ออายุสัญญาเช่า

ส�าหรับที่ดินผืนหลักรวมถึงได้รับค�ามั่นในการต่ออายุสัญญาอีกเป็น

ระยะเวลา 9 - 12 ปีนบัจากปี 2563 นอกจากนีบ้ริษทัฯ ได้มกีารเปิด

ด�าเนินการโรงงานแห่งที่สองขึ้นที่สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ซ่ึง

เป็นการสร้างโรงงานบนพื้นที่ของบริษัทฯ เอง ตั้งแต่ช่วงไตรมาส 2 

ปี 2560 เพื่อรองรับยอดขายที่มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยหาก

ไม่ได้รับการต่อสัญญา บริษัทฯ สามารถย้ายฐานการผลิตไปที่ 

ดังกล่าวได้ รวมทั้งบริษัทฯ ยังมีที่ดินที่ลาดบัวหลวงที่สามารถ

พัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวให้เป็นโรงงานอีกแห่งได้

 นอกจากนี้ หากสิ้นอายุสัญญาเช่าที่ดินที่โรงงานนพวงศ์

กรรมสิทธ์ิในอาคารและส่วนต่อเตมิอาคารจะตกเป็นของผูใ้ห้เช่า โดย 

บริษัทฯ ไม่มีภาระต้องรับผิดชอบค่ารื้อถอนอาคาร

ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ใน
การผลิต

 ต้นทุนในการผลิตและจ�าหน่ายสาหร่ายแปรรูปของบริษัทฯ  

มาจากต้นทุนค่าสาหร่ายเป็นหลกั ซึง่หากราคาของสาหร่ายทีบ่รษิทัฯ 

ใช้ในการผลิตเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลต่อต้นทุนในการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ และท้ายที่สุดย่อมกระทบต่อความสามารถในการท�า

ก�าไรของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งจากการปรบัเพิม่ขึน้

ของราคาสาหร่าย 

 การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้ด�าเนินมาตรการต่างๆ เพื่อ

ลดความเสีย่งดงักล่าว โดยการเข้าท�าสญัญาซือ้วตัถดุบิกบัผูผ้ลติและ

จัดจ�าหน่ายสาหร่าย ซึ่งอายุสัญญาโดยทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 1 ปี 

โดยรายละเอียดในสัญญาจะระบุราคา ปริมาณ และคุณภาพของ

สาหร่ายที่ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่ายต้องจัดส่งให้แก่บริษัทฯ ตลอดอายุ

สญัญา ทัง้นี ้บรษิทัฯ ได้มกีารแลกเปล่ียนข้อมลูภาวะตลาดกบัผูผ้ลิต

และจัดจ�าหน่ายอยู่เป็นประจ�า ท�าให้บริษัทฯ สามารถประเมิน

สถานการณ์และก�าหนดราคาซื้อขายในสัญญาให้อยู่ในระดับที่ค่อน

ข้างเหมาะสม ซ่ึงวธิกีารต่างๆ เหล่านีจ้ะช่วยลดความเสีย่งจากความ

ผันผวนของราคาวัตถุดิบหลักลงได้บางส่วน

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม

 ปัจจุบันในตลาดสินค้าประเภทขนมขบเคี้ยวมีผู ้ผลิตและ 

จดัจ�าหน่ายสาหร่ายแปรรูปอยูห่ลายราย เน่ืองจากธรุกจิขนมขบเคีย้ว

ประเภทสาหร่ายใช้เงนิลงทนุเริม่แรกไม่มากนกั และสามารถด�าเนนิ

งานได้ด้วยเทคโนโลยีที่ไม่ซับซ้อน ท�าให้ผู้ประกอบการรายใหม่เข้า

มาแข่งขนัในตลาดได้โดยง่าย ทัง้ในส่วนของผูผ้ลติและจดัจ�าหน่ายที่

มีตราสินค้าเป็นของตนเอง โดยวางขายผลิตภัณฑ์ผ่านทางร้าน

สะดวกซือ้และห้างสรรพสนิค้าทัว่ไป ซึง่เป็นคู่แข่งทางตรงกบับรษิทัฯ 

และผู้ผลิตและจ�าหน่ายที่ไม่ได้มีตราสินค้าเป็นของตนเอง โดยวาง

ขายผลิตภัณฑ์ตามร้านค้าท้องถิ่นและงานแสดงสินค้าต่างๆ อีกทั้ง 

ลกัษณะของผลติภณัฑ์สาหร่ายแปรรปูทีอ่ยูใ่นระดบัเดยีวกนัค่อนข้าง

มีความคล้ายคลึงกัน จึงส่งผลให้การแข่งขันในตลาดมีความรุนแรง

มากยิ่งขึ้น

 การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ มีความได้เปรียบทางการ

แข่งขนัค่อนข้างมาก เนือ่งจากบรษิทัฯ ถือเป็นผูป้ระกอบการในธรุกิจ

สาหร่ายแปรรูปรายแรกๆ ที่สามารถสร้างตราสินค้าของตนเองขึ้น

มาได้จนเป็นทีย่อมรบัในอตุสาหกรรมอย่างกว้างขวาง โดยมส่ีวนแบ่ง

การตลาดในประเทศประมาณ 60–70% กลุ่มสินค้าขนมขบเคี้ยว

ประเภทสาหร่าย ท�าให้ผู้บริโภคเกิดการตระหนักรับรู้และจดจ�า

ตราสินค้าของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ผู ้บริโภคนึกถึง

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นล�าดับต้นๆ เมื่อเทียบกับคู่แข่งในธุรกิจ

เดียวกัน ซึ่งท้ายท่ีสุดย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์

สาหร่ายแปรรปูของผู้บรโิภคแต่ละราย นอกจากนีบ้รษิทัฯ ได้ก�าหนด

งบประมาณในการท�าการตลาดแต่ละปี เพื่อประชาสัมพันธ์ตรา 

สินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ผ่านทางสื่อโฆษณา

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์และออฟไลน์ การเข้าไปร่วมเป็น 

ผู้สนับสนุนการจัดคอนเสิร์ตศิลปินจากต่างประเทศ การจัดตั้งร้าน

เถ้าแก่น้อยแลนด์ให้เป็นช่องทางในการเข้าถึงผู้บริโภคเพิ่มเติม และ

การจดักจิกรรมให้ผูบ้รโิภคสามารถร่วมสนกุและลุน้รบัรางวัลกบัทาง 

บริษัทฯ ซึ่งนโยบายที่กล่าวมานี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถเพิ่ม

ศกัยภาพในการแข่งขนัต่อไปในอนาคต ส่งเสรมิให้บริษัทฯ รกัษาฐาน

ลูกค้าเดิมไว้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสนับสนุนให้บริษัทฯ ขยายฐาน

ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศออกไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 

ความเสี่ยงจากการด�าเนินงานหยุดชะงักเนื่องมาจาก
เหตุสุดวิสัย

 การด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาจหยุดชะงักได้ เนื่องจาก

กระบวนการผลิตเกิดปัญหา หรือทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบ

ธุรกิจได้รับความเสียหาย หรือได้รับผลกระทบร้ายแรงจากภัย

ธรรมชาติและเหตุการณ์อ่ืนๆ เช่น เหตุการณ์ความไม่สงบทาง 

การเมือง, อุบัติเหตุร้ายแรง, การก่อการร้าย เป็นต้น 
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การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ จึงได้วางแนวทางในการป้องกันและ

ลดผลกระทบจากการด�าเนินงานหยุดชะงักเน่ืองมาจากเหตุสุดวิสัย 

ด้วยการวเิคราะห์ความเสีย่งในการผลติทัง้กระบวนการและควบคมุ

ดแูลด้านอาชวีอนามยัในบรเิวณโรงงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดย

มกีารจดัตัง้ตวัแทนฝ่ายบริหารระบบคณุภาพ (Quality Management 

Representative : QMR) เพื่อท�าหน้าที่เป็นทีมที่ปรึกษาให ้

ค�าแนะน�าและตรวจสอบตามกระบวนการบริหารคุณภาพ และ

ควบคมุระบบคณุภาพให้มปีระสทิธผิล รวมทัง้จดัให้มกีารตรวจสอบ

อาคารโรงงานและระบบไฟฟ้าเป็นประจ�าทุกปี รวมถึงการท�า  

Big Cleaning เพือ่ลดความเป็นไปได้ทีจ่ะเกดิเหตสุดุวิสยัดงักล่าวขึน้ 

นอกจากนี ้ปัจจบุนับรษิทัยงัมฐีานการผลติ 2 แห่งทัง้โรงงานนพวงศ์

และโรจนะ เพ่ือเพิ่มก�าลังการผลิต และกระจายความเสี่ยงจาก

โรงงานนพวงศ์ ประกอบกับทางสวนอุตสาหกรรมโรจนะ มีระบบ

ป้องกันภัยธรรมชาติโดยเฉพาะน�้าท่วม ท�าให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของ

บริษัทสามารถด�าเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยกับสถาบัน

ประกันภัยที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีประสบการณ์ในการ 

รับประกันภัยให้แก่องค์กรธุรกิจต่างๆ ทั้งนี้ประเภทของการประกัน

ภยัหลกัทีบ่รษิทัฯ จดัท�าไว้ประกอบไปด้วย การประกนัภยัความเสีย่ง

ภัยทรัพย์สินแบบพิเศษ ซ่ึงครอบคลุมถึงความสูญเสียหรือเสียหาย

ต ่อทรัพย ์สินที่ เอาประกันภัยเนื่องมาจาก การปล ้นทรัพย ์  

ภัยธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ และความรับผิดตามกฎหมายต่อ

บุคคลภายนอกอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุจากการประกอบการที่

เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการประกันภัย

คุ้มครองความรับผิดในการบริหารจัดการของบริษัทฯ ซ่ึงบริษัทฯ  

จะได้รับค่าชดเชยหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น 

10.2 ความเสี่ยงด้านการผลิต

ความเสี่ยงทางด้านแรงงาน

 กระบวนการผลิตของบริษัทฯ จ�าเป็นต้องใช้แรงงานในหลาย

ขัน้ตอน ไม่ว่าจะเป็นขัน้ตอนการทอด การย่าง การอบ และการบรรจุ 

ล้วนต้องอาศยัแรงงานในการด�าเนนิการทัง้สิน้ ดงันัน้จ�านวนแรงงาน 

ประสิทธิภาพของแรงงาน และต้นทุนค่าแรงเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่ง 

ผลต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง ทั้งนี้แรงงานส่วนใหญ่ของบริษัทฯ 

เป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้มีถ่ินที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ท�าให้

แรงงานเหล่านี้สามารถโยกย้ายจากสถานประกอบการแห่งหนึ่งไป

อกีแห่งหนึง่ได้โดยง่าย ภายหลงัจากทีบ่รษิทัฯ ได้ฝึกหดัวธิกีารท�างาน

ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องเผชิญความเส่ียงจาก

การขาดแคลนแรงงานและสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพ ซึ่งท�าให้

บรษัิทฯ ต้องสิน้เปลอืงเวลาในการจดัหาแรงงานและฝึกอบรมทกัษะ

ใหม่ อกีทัง้ภาครัฐได้ออกนโยบายปรบัเพิม่อตัราค่าแรงขัน้ต�า่อยูเ่ป็น

ระยะ ซึ่งจะท�าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการเพ่ิมขึ้นของต้นทุน

ค่าแรงอีกด้วย 

การบรหิารความเสีย่ง บรษิทัฯ มกีารว่าจ้างบรษิทัภายนอกให้เข้ามา

ท�าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนในการจดัหาแรงงานให้แก่บรษิทัฯ เพ่ิมขึน้ เพือ่

ความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระในการจัดหาแรงงานรายวัน 

เนือ่งจากแรงงานประเภทดงักล่าวมอีตัราการหมนุเวยีนเข้าออกงาน

ค่อนข้างสูง อีกทั้งบริษัทฯ ได้เข้าท�าสัญญาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการ

จัดระบบและบริหารงานด้านบุคลากรให้เข้ามาดูแลรับผิดชอบ

ประเมินผลและจ่ายค่าตอบแทนให้แก่แรงงานแต่ละส่วนรวมกับ

หัวหน้างานฝ่ายต่างๆ โดยตรง เพื่อให้การจัดการด้านทรัพยากร

บุคคลเป็นไปอย่างเหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก�าหนดอัตรา

ค่าแรงให้อยูใ่นระดบัทีแ่ข่งขนัได้ มกีารให้สวสัดกิารและผลตอบแทน

ที่จูงใจ เพื่อให้สามารถจัดหาแรงงานใหม่เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ 

และสามารถรักษาแรงงานที่มีฝีมือและประสบการณ์เอาไว้ได้ และ

ยงัมกีารมองหาเทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช้ในการผลิต เช่น เครือ่งจกัรใน

การบรรจุ, อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิเตาทอด หรือการปรับสภาพ

แวดล้อมในการท�างานในสายการผลิต 

ความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของสินค้าคงคลัง

 สินค้าคงคลังของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยสินค้าส�าเร็จรูป 

วัตถุดิบ และภาชนะบรรจุและหีบห่อเป็นหลัก ซึ่งสินค้าคงคลังเหล่า

นี้จ�าเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาที่เหมาะสม และน�าไปใช้

ประโยชน์ภายในระยะเวลาอนัสมควร มฉิะนัน้สนิค้าคงคลงัดงักล่าว

อาจเสือ่มสภาพไปโดยไม่ก่อให้เกดิรายได้แก่บรษิทัฯ ทัง้นีใ้นส่วนของ

สินค้าส�าเร็จรูปส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สาหร่ายแปรรูปที่ยังไม่ได ้

จัดจ�าหน่ายหรือจัดส่งออกไป ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีอายุของสินค้า

จ�ากัดเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอ่ืน โดยเฉลี่ยอายุของ

สินค้าจะอยู่ที่ประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต หากบริษัทฯ  

ไม่สามารถจ�าหน่ายหรือจัดส่งสินค้าออกไปภายในช่วงเวลาดังกล่าว 

บริษัทฯ จะเสียโอกาสในการสร้างรายได้และมีภาระที่จะต้องน�า

สนิค้าดงักล่าวไปท�าลาย ซึง่เป็นเหตใุห้บรษิทัมค่ีาใช้จ่ายเพิม่มากขึน้ 

ส�าหรับวัตถุดิบของบริษัทฯ นั้น เป็นสาหร่ายที่บริษัทฯ สั่งซื้อจาก 

ผูผ้ลติและจดัจ�าหน่ายทีม่สีญัญาการซือ้ขายระหว่างกนั โดยสาหร่าย

เหล่านี้สามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หากบริษัทฯ 

ไม่สามารถน�าสาหร่ายดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการผลิต สาหร่าย

เหล่านั้นก็จะเสื่อมสภาพไปและไม่สามารถก่อให้เกิดประโยชน์ทาง

ธรุกจิแก่บริษทัฯ ส่วนผงปรงุรสสามารถคงคุณภาพอยูไ่ด้ภายในระยะ

เวลา 6 เดือน นอกจากนี้ในส่วนของภาชนะบรรจุและหีบห่อนั้น

สามารถคงคณุภาพอยูไ่ด้ภายในระยะเวลา 12 เดอืน และจ�าเป็นต้อง

อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม หากเก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นหรือ

อุณหภูมิสูงเกินไป ย่อมจะส่งผลให้บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวได้รับความ

เสียหายและไม่สามารถน�าไปใช้งานได้ ส�าหรับสินค้าส�าเร็จรูปใน

ประเทศสามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะเวลา 6-8 เดือน ส่วน

สินค้าส�าเร็จรูปต่างประเทศสามารถคงคุณภาพอยู่ได้ภายในระยะ

เวลา 12 เดือน เนือ่งจากต้องค�านงึถึงระยะทางและเวลาในการขนส่ง

ไปยงัปลายทาง ท�าให้สนิค้าส�าเรจ็รปูต่างประเทศต้องท�าบรรจภุณัฑ์
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ให้คงสภาพอยู่ได้นานกว่า ดังนั้น กล่าวโดยรวมได้ว่า บริษัทฯ เผชิญ

ความเสีย่งจากการเสือ่มสภาพของสนิค้าคงคลงั โดยหากมกีารตัง้ค่า

เผ่ือการด้อยค่าสินค้าคงเหลือ ย่อมส่งผลกระทบท�าให้ก�าไรสุทธิ 

ของบริษัทฯ ลดต�่าลง

 การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้วางนโยบายบริหารจัดการ

สนิค้าคงคลงัทีเ่ป็นระบบและรดักมุ เพือ่ป้องกนัและลดความเป็นไป

ได้ที่จะเกิดผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าว โดยในส่วนของสินค้า

ส�าเรจ็รปูและวัตถุดบินัน้ บรษิทัฯ จะมกีารประเมนิความต้องการของ

ตลาดและวางแผนการผลิต เพ่ือให้สามารถก�าหนดช่วงเวลาและ

ปริมาณการส่ังซื้อวัตถุดิบได ้อย ่างเหมาะสมและน�าไปใช ้ใน

กระบวนการผลติได้อย่างมีประสทิธภิาพ ไม่มวีตัถดุบิคงเหลือส�าหรบั

กระบวนการผลิตมากเกินความจ�าเป็น รวมทั้งช่วยให้บริษัทฯ มี

ปริมาณสินค้าส�าเร็จรูปที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค 

และระบายสนิค้าออกไปได้อย่างทนัท่วงที ส�าหรบัภาชนะบรรจแุละ

หบีห่อนัน้ บริษัทฯ มกีารบรหิารจดัการสนิค้าให้อยูใ่นระดบัทีเ่หมาะ

สมและก�าหนดให้มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบในคลังสินค้าที่มี

อากาศถ่ายเทได้สะดวก เพือ่ไม่ให้อณุหภมูใินคลงัสนิค้าสงูจนเกนิไป 

และจัดให้มีการตรวจตราสภาพความชื้นอยู่เป็นระยะ ดังนั้น การ

บรหิารจดัการสนิค้าคงคลงัอย่างรอบคอบและควบคมุให้เป็นไปตาม

แผนงานนั้นย่อมท่ีจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเสื่อมสภาพของ

สินค้าคงคลังของบริษัทฯ ลงได้

10.3 ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ

 บริษัทฯ ต้องเผชิญความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลก

เปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ เนือ่งมาจากบรษิทัฯ มกีารสัง่ซือ้วตัถดุบิ

ประเภทสาหร่ายจากต่างประเทศและมกีารจ�าหน่ายสนิค้าไปยงัต่าง

ประเทศ ทั้งนี้ในสัญญาสั่งซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศเป็นเงินสกุล

ดอลลาร์สหรฐัและสญัญาส่งออกสนิค้าไปยงัต่างประเทศบางส่วนจะ

ก�าหนดไว้เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ เช่นกัน

 การบรหิารความเสีย่ง เนือ่งจากบรษิทัฯ ได้มกีารก�าหนดราคา

ส่งออกสินค้าไปขายยังต่างประเทศบางส่วนเป็นเงินสกุลดอลลาร์

สหรฐัฯ และสกุลเงนิต่างประเทศอืน่ ดังนัน้ ในกรณทีีค่่าเงนิบาทแข็ง

ขึ้นย่อมส่งผลให้ส่วนหนึ่งของรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้าของ 

บริษัทฯ มีจ�านวนลดลง ขณะเดียวกันต้นทุนค่าสาหร่ายที่ใช้เป็น

วตัถดุบิในการผลติของบรษิทัฯ กจ็ะลดลงไปด้วย และในทางกลบักนั 

กรณีท่ีค่าเงินบาทอ่อนตัวจะท�าให้รายได้จากการขายและต้นทุนค่า

วตัถดุบิประเภทสาหร่ายปรบัตวัเพิม่สงูขึน้ไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้นี้ 

การทีต้่นทนุค่าวตัถดุบิประเภทสาหร่าย และราคาจ�าหน่ายสนิค้าของ 

บริษัทฯ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน จะช่วยให้

บรษิทัฯ สามารถรกัษาอตัราส่วนก�าไรขัน้ต้นจากการด�าเนนิธรุกจิให้

มีเสถียรภาพได้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ใช้เครื่องมือทางการเงินใน

การป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวร่วมด้วย เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจาก

อัตราแลกเปลี่ยน โดยได้เข้าท�าสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหน้ากบัสถาบนัการเงนิภายในประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่มอีายสุญัญา

ไม่เกิน 1 ปี โดยวิธีการดังกล่าวสามารถช่วยลดความผันผวนของ

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไปได้ในระดับหนึ่ง และส่งผล

ให้ความเสี่ยงดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ รวมถึงการติดต่อขอ

ข้อมลูความเคลือ่นไหวของสกลุเงนิต่างๆกบัธนาครอย่างต่อเนือ่งและ

ใกล้ชิด

10.4 ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อสิทธิการ
ลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้น
มากกว่าร้อยละ 50

 ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 กลุม่พรีะเดชาพันธ์ถือหุ้นในบรษิทัฯ 

จ�านวน 830,040,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.15 ของจ�านวนหุ้นที่

จ�าหน ่ายได ้แล ้วทั้ งหมดของบริษัทฯ ซึ่ งสัดส ่วนการถือหุ ้น 

ดงักล่าวจะท�าให้กลุม่พรีะเดชาพนัธ์สามารถควบคมุมตทิีป่ระชมุผูถ้อื

หุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการ

ขอมตใินเรือ่งอืน่ทีต้่องใช้เสยีงส่วนใหญ่ของทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ยกเว้น

เรือ่งทีก่ฎหมายหรอืข้อบงัคบับรษิทัฯ ก�าหนดให้ต้องได้รบัเสยีง 3 ใน 

4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถ

รวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้น

ใหญ่กลุ่มนี้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 การบริหารความเสี่ยง บริษัทฯ ได้แต่งตั้งกรรมการอิสระรวม

จ�านวน 3 ท่าน จากคณะกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยปัจจุบันทั้ง 

3 ท่าน ได้เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการตรวจสอบ ซึง่คอยท�าหน้าท่ีเข้า

ตรวจสอบการด�าเนินงานของบริษัทฯ ดังนั้นจึงมีการถ่วงดุลอ�านาจ

ในการบริหารจัดการในระดับที่เหมาะสม เพื่อความโปร่งใสของการ

บริหารจัดการและเพื่อให้มีระบบที่สามารถตรวจสอบได้ นอกจากนี้ 

บริษัทฯ ยังจัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานเป็นอิสระตาม

ความเหมาะสมและขึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมหีน้าที่

หลักในการดูแลระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
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11 ความรับผิดชอบ
  ต่อสังคม

11.1 นโยบายภาพรวม

 บริษัทฯ มีนโยบายด�าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social 

Responsibility; CSR) เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และให้ความส�าคัญเป็นหนึ่งใน

นโยบายหลกัของบรษิทัฯ มาโดยตลอด ทัง้ในระดบัองค์กรด้วยการบรหิารกจิการอย่างโปร่งใส

และมีประสิทธิภาพตามหลักบรรษัทภิบาล ระดับลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจ เช่น การรักษา

มาตรฐานคุณภาพสินค้า การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นคุณค่าต่อผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังตระหนัก

และให้ความส�าคัญในการสนับสนุนการด�าเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน รวมทั้งแนวทาง

การระแวดระวังในการด�าเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   

11.2 นโยบายและการด�าเนินงานของบริษัทด้านความรับ 
ผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความย่ังยืนของกิจการ
และสังคมโดยรวม (CSR-In-Process)

 บรษิทัได้น�าแนวปฏบิตัด้ิานความรบัผดิชอบต่อสิง่แวดล้อมและสงัคมมาใช้เป็นส่วนหนึง่

ในการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ (CSR-In-Process) โดยได้ก�าหนดเป็นนโยบาย

และมีหลักการก�าหนดไว้เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

การก�ากับดูแลองค์กรที่ดี 

ระบบการก�ากับดูแลกิจการมีความส�าคัญอย่างยิ่งในการด�าเนินธุรกิจ นโยบายและกฎต่างๆ 

ถกูตัง้ขึน้เพือ่รกัษาความสามคัคแีละความเป็นหนึง่เดยีวกันขององค์กร การก�ากบัดแูลกจิการ

ทีด่เีป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิธรุกจิของบรษิทัฯ เองโดยตรง เนือ่งจากจะเป็นการผลกัดนัให้

บรษิทัฯ มกีารจดัการทางด้านการเงนิ กฎหมาย และจรยิธรรมทีด่ ีอกีทัง้ยงัช่วยผลกัดนัองค์กร

สู่ความเป็นเลิศ 

สิทธิมนุษยชน 

 บริษัทฯ ยังคงด�าเนินธุรกิจโดยให้ความเคารพสิทธิ์มนุษยชนที่ทุกคนต้องได้รับในฐานะ

ที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมตลอดจนความมีเสรีภาพและศักด์ศรีของความเป็นมนุษย์ โดยให้

ความเสมอภาคปราศจากการเลอืกปฏบิตั ิเคารพความเท่าเทยีมกนัไม่แบ่งแยกเพศและชนชัน้ 
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ไม่ใช้แรงงานเด็ก มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน พร้อมทั้งใช้

เป็นแนวความคิดหลักในการขับเคลื่อนองค์กร

 เนื่องด้วยบริษัทฯ เน้นการบริหารองค์กรในรูปแบบครอบครัวที่

มีความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันและมีเป้าหมายร่วมกัน บริษัทฯ จึงให้

ความส�าคัญกับพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมกัน 

การปฏิบัติด้านแรงงาน 

 บริษัทฯ มีการก�ากับดูแลให้ค่าจ้างอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับ

อตุสาหกรรมของไทย การปรบัปรงุเปลีย่นแปลงโครงสร้างและการจดั

ระเบียบองค์กรนั้น จะด�าเนินการอย่างรับผิดชอบโดยอยู่ภายใต้กรอบ

แห่งกฎหมายไทย รวมทัง้ปฏบิตัติามกฎหมายและข้อบงัคับทีเ่กีย่วข้อง

กับอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด สร้างสภาพ

แวดล้อมการท�างานทีม่คีวามปลอดภยัส�าหรบัพนกังานผูร้บัเหมา และ

ผู้มาเยี่ยมชมบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

และอันตรายใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้  รวมถึงส่งเสริมโอกาสและความ

ก้าวหน้าในการท�างานให้กบัพนกังานโดยส่งเสรมิการเรยีนรูแ้ละพฒันา

ศกัยภาพของพนกังาน เพือ่ยกระดบัการท�างานให้เป็นมอือาชพีมากยิง่

ขึ้น

การจัดการสิ่งแวดล้อม 

 บรษิทัฯ มคีวามตัง้ใจในการลดผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมให้อยูใ่น

เกณฑ์น้อยทีส่ดุตลอดทัง้สายการธรุกจิ เพือ่รกัษาและด�ารงไว้ซึง่ระบบ

นเิวศและสิง่แวดล้อมของชมุชนทีบ่รษิทัฯ ประกอบกจิการอยู ่เช่น การ

ควบคุมผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐานของกรมอุตสาหกรรม

และมาตรฐานสากล รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่

เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน บริษัทฯ มีการจัดตั้งนโยบายตรวจลดการใช้

พลังงานแต่ละสายการผลิต ปลูกฝังให้พนักงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างประหยัดและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้กระดาษทั้ง

สองด้านการส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ การแยก

ขยะ และการใช้น�้าไฟฟ้าและน�้าอย่างประหยัด 

การด�าเนินงานอย่างเป็นธรรม 

 บรษิทัฯ ประกอบธรุกิจด้วยความเป็นธรรม โดยได้วางข้อก�าหนด

และคู่มอือ�านาจในการจดัซือ้ไว้อย่างชดัเจน เพ่ือให้เกดิการแข่งขนัและ

การคัดเลือกคู่ค้าอย่างเป็นธรรม และมีการตรวจสอบจากหน่วยงาน

ภายนอกเพือ่ป้องกนัการจ่ายสนิบน หรอืการทจุรติ เพือ่สร้างเครอืข่าย

ที่จะร่วมแบ่งปันผลประโยชน์ ประสบการณ์ และจุดมุ่งหมายในการ

พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน อีกทั้งยังก�าหนดนโยบายและ

แนวปฏิบัติเก่ียวกับการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธ์ 

ด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมทาง

ธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจน

ปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญาและข้อตกลงต่างๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึง

การเข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏบิติัของภาคเอกชน

ไทยการต่อต้านการทุจริต

ความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหา 

 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการด�าเนินธุรกิจ บริษัทฯ ได้วาง

รากฐานนโยบายในการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 

กล่าวคอื การได้รับผลประโยชน์ตอบแทนต่างๆต้องค�านงึถงึความเสมอ

ภาคและเป็นธรรมต่อคูค้่า รวมทัง้ผูท้ีม่คีวามเกีย่วข้องต่อบรษิทัฯ ตลอด

ทั้งวงจรเป็นส�าคัญ

การมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน 

 บรษิทัฯ จะใช้ศกัยภาพและความรูค้วามสามารถขององค์กรสร้าง

การมีส่วนร่วมกับชุมชน ส่งเสริมบุคลากรเพื่อเพื่อเป็นแนวทางในการ

จดัการและแก้ไขปัญหาให้ชมุชนสามารถพึง่พาตนเองได้ และมส่ีวนใน

การปรบัปรงุคณุภาพชีวติของชมุชนให้ดขีึน้ เพือ่ยกระดบัคณุภาพชวีติ 

พัฒนาชุมชนและสังคม



รายงานประจำาปี 256058

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ เป็นผู้น�าในธุรกิจสาหร่าย และมุ่งที่จะพัฒนานวัตกรรมต่างๆ 

เพือ่สร้างความรบัผดิชอบต่อสงัคม โดยเฉพาะในด้านสิง่แวดล้อม  อาทิ

เช่น

- การพฒันาเครือ่งจกัรและเคร่ืองมอืในการผลติให้มปีระสทิธภิาพ

การใช้พลังงานให้ดีขึ้นทั้งพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้าที่

ใช้ในการขบัเคลือ่นการด�าเนนิงาน โดยพยายามใช้พลังงานแหล่ง

ปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพให้มากที่สุด

- การน�าน�้ามันที่ผ่านการผลิต ขายให้โรงงานเพื่อผลิตน�้ามันไบโอ

ดีเซล ท�าให้ลดปริมาณการใช้น�้ามันและเป็นการส่งเสริมให้น�า

ของเหลือน�ากลับมาใช้ให้เป็นประโยชน์

11.3 การด�าเนินงานและการจัดท�ารายงาน

กระบวนการจัดท�ารายงาน

 เพื่อเป็นการก�ากับดูแลให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยปฏิบัติตาม

นโยบายความรับผิดชอบทางสังคม (Corporate Soc ial 

Responsibility Policy : CSR) และนโยบายต่อต้านการทุจริต

คอร์รัปชั่น (Anti-Corruption Policy) บริษัทฯ จึงก�าหนดให้ฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าแผนงานด้านความรับ

ผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อมเพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท

เป็นรายปี การด�าเนินการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายในการด�าเนินธุรกิจ

ด้วยความรบัผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ด�าเนนิงานให้เป็นไปตาม

นโยบายที่บริษัทได้เปิดเผยไว้

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ด�าเนินธุรกิจอยู่บนพื้นฐาน

ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยในปี 2560 

บรษิทัฯ ยงัคงมุง่มัน่พฒันาในทกุกระบวนการของการท�างาน เพือ่สร้าง

ความรบัผดิชอบในท�างานและบรกิาร (CSR in Process) โดยปรบัปรงุ

และพัฒนาสิง่ใหม่ ๆ  เพือ่สร้างคณุค่าเพิม่และตอบสนองความต้องการ

ของลูกค้าในทุกกลุ่ม อาทิ ให้บริการครอบคลุมทุกความต้องการ ให้

ความใส่ใจในทุกความต้องการของลูกค้า ให้บริการแบบครบวงจร มี

มาตรฐานและความรบัผดิชอบ ลดต้นทนุให้กบัลกูค้า ถกูต้อง ครบถ้วน 

รวดเร็วภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

การด�าเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทเปิดเผยไว้

 บริษัทฯ มุ่งเน้นการปลูกฝังพนักงานให้เข้าใจเป้าหมายของ

องค์กร และปฏบิตังิานโดยตระหนกัถงึการมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 

บริษัทฯ ท�าการส่ือสารนโยบายเก่ียวกับความรับผิดชอบต่อสังคมให้

พนักงานทุกคนเข้าใจโดยผ่านนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบ

ริษัทฯ ซึ่งได้ประกาศใช้ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อให้พนักงานทุกคน

ปฏิบัติตามได้ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงาน

เข้ารบัการอบรมเพือ่เพิม่ทกัษะในการท�างานและมส่ีวนร่วมในกิจกรรม

ต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสม�่าเสมอ

 บริษัทฯ ได้ค�านึงถึงกรอบแนวทางปฏิบัติ การด�าเนินการความ

รบัผดิชอบต่อสงัคมและนโยบายทีก่�าหนด และมกีารจดัท�ารายงานผล

การปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นรายปีเสนอต่อผู้

บริหาร โดยจะมีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี หรือ

จัดท�าเป็นรายงานความยั่งยืนเพื่อเผยแพร่ทุกปีภายหลังการเข้าจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

11.4 การด�าเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความ
รับผิดชอบต่อสังคม

การด�าเนินกิจการควบคู่กับการมีส่วนร่วมดูแลสังคม ชุมชน และสิ่ง

แวดล้อม เป็นส่วนหนึง่ของเป้าหมายในการพฒันาท่ียัง่ยนืของบรษิทัฯ 

โดยตระหนกัถงึการท�าประโยชน์เพือ่ตอบแทนสงัคมและต้องการทีจ่ะ

ปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรให้ความส�าคัญกับความเป็นส่วนหนึ่งของ

สงัคม  บรษัิทฯ จึงมกีจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์เพือ่สังคมซึง่เป็นกิจกรรม

ตามวาระโอกาส

11.5 การบริจาคช่วยเหลือสังคมในรูปแบบ
ต่างๆ นอกเหนือจากการด�าเนินธุรกิจปกติ 
(CSR after process)

การด�าเนินงานด้านกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

 บริษัทฯมุ ่งเน ้นสร้างจิตส�านึกเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในการใช้พลังงานของพนักงานอย่างเหมาะสม เพื่อบรรเทา

ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยในปี 2560 ยังคงสานต่อ

กิจกรรมให้พนักงานมีส่วนรวมในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สูงสุด เพื่อให้บรรลุนโยบายเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยการจัด

กิจกรรมร่วมกันปิดไฟตอนพักกลางวัน มีวัตถุประสงคเพื่อรณรงค์ให้

พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน

 โดยในปี 2560 สามารถสรุปกิจกรรมหลักๆ ที่บริษัทได้ด�าเนิน

การในปีที่ผ่านมา ดังนี้

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

- บรษิทัส่งเสริมให้พนกังานได้มส่ีวนร่วมในการพฒันาสงัคม สร้าง

สัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้น�าชุมชน

ในหลากหลายระดับ  โดยพนักงานบริษัทฯ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ของโครงการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน เช่น กิจกรรม

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) มอบให้กับนายอ�าเภอ

อุทัยเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

-  บริษัทฯ ได ้จัดกิจกรรมเถ ้าแก่น ้อยจิตอาสาท�าดีเพื่อพ่อ  

โดยมีพนักงานร่วมกิจกรรมเป็นจิตอาสาเพื่อแจกของให้กับ

ประชาชนทีม่าร่วมในงานพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ
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พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเทพธิดาราม (ด้านถนนมหาไชย) อาทิเช่น  

สาหร่ายเถ้าแก่น้อย , น�า้ดืม่ , ผ้าเยน็ อกีทัง้อปุกรณ์รบัประทานอาหารมอบให้กบัสมาคม

เชฟแห่งประเทศไทยในการใส่อาหารแจกให้กับประชาชน

-  บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญกับการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์

สาหร่ายเถ้าแก่น้อยให้กับทางโรงเรยีนพืน้ท่ีใกล้เคยีงบริษทัฯ รวมถงึหน่วยงานทีร้่องขอ

เป็นประจ�าต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้กับทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันเด็กตามสถานที่ต่างๆ

กิจกรรมบริจาคโลหิต 

 บรษิทัฯ ได้ร่วมกบัโรงพยาบาลพระนัง่เกล้าจดักจิกรรมบรจิาคโลหิตเป็นประจ�าต่อเนือ่ง

ทุกไตรมาส เพื่อเป็นคลังส�ารองโลหิตให้กับประเทศ รวมถึงกระตุ้นจิตส�านึกให้พนักงานเล็ง

เห็นถึงการช่วยเหลือแบ่งปันให้กับผู้อื่นในสังคม

กิจกรรมด้านการศึกษา

 บรษิทัฯ ได้มอบทนุการศกึษาให้กับบตุรของพนกังานเป็นประจ�าต่อเนือ่งทกุปี ทัง้นีเ้พือ่

เป็นสวัสดกิารให้กบัพนกังานและส่งเสรมิให้เยาวชนใฝ่รู ้และเลง็เหน็ความส�าคัญของการศกึษา

เพราะการศึกษาถือเป็นหัวใจส�าคัญในการพัฒนาประเทศ

กิจกรรมด้านการกีฬา

 สานฝันสู่ประสบการณ์จริง ทีมชาติไทย U23

 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ โดยมีความต้องการส่ง

เสริมให้เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศ มีส่วนพัฒนาประเทศในด้านที่ตนเอง

ถนดั “ค่ายสานฝันสูป่ระสบการณ์จรงิ ทมีชาตไิทย U23” เป็นหนึง่กจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิเยาวชน

ที่สนใจในกีฬาฟุตบอล ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ ฝึกทักษะการเล่นกีฬา เพื่อเป็นแบบอย่างให้

กับเยาวชนคนอื่นๆ เพื่อท�ากิจกรรมที่มีประโยชน์ ห่างไกลจากอบายมุข อันเป็นบ่อนท�าลาย

อนาคตของชาติ 

กิจกรรมด้านการสุขภาพและกีฬา

1. บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยที่ดี จึงได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรม 

Spartan Race เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ

2. เนื่องด้วยบริษัทฯ เล็งเห็นถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งมีหลาย

ที่ ที่ขาดโอกาสทั้งด้านการศึกษา และการกีฬา บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการมอบอุปกรณ์

กีฬา แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อให้เยาวชนสามารถใช้อุปกรณ์กีฬา เพื่อฝึกซ้อมและ

ออกก�าลังกาย รวมถึงการพัฒนาให้เยาวชนมีวินัย และมีน�้าใจนักกีฬา

3. จากกระแสการดูแลรกัษาสขุภาพ  ประกอบกบัผูป้กครองท่ีมบีตุรหลานวัยเยาว์ต้องการ

เลอืกรบัประทานสิง่ท่ีมปีระโยชน์ ทางบรษิทัฯจงึพฒันาสาหร่ายสตูรใหม่ โดยลดปรมิาณ

โซเดียมและผงปรุงรส เพื่อตอบสนองตลาดผู้รักสุขภาพและส่งเสริมให้คนบริโภคสินค้า

ที่มากด้วยคุณค่า อร่อย และสะดวกในการบริโภค



ฐานะการเงินและ 
ผลการดำาเนินงาน

3ส่วนที่
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12
 คณะกรรมการบรษิทัเป็นผูรั้บผดิชอบต่องบการเงนิของบรษิทั 

เถ้าแก่น้อย ฟูด๊แอนด์มาร์เกต็ติง้ จ�ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย ซ่ึง

จัดท�าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยโดย

เลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง

รอบคอบ และประมาณการทีส่มเหตสุมผลในการจดัท�ารวมทัง้มกีาร

เปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่าง

ไม่มเีงือ่นไขและมข้ีอสงัเกตเกีย่วกบัการซือ้เงนิลงทนุในบรษิทัย่อยใน

ต่างประเทศ โดยบรษิทัฯ ได้ด�าเนนิการให้มกีารวดัมลูค่าของสนิทรพัย์

ท่ีระบุได้ท่ีได้มาและหนีส้นิทีร่บัมาด้วยมูลค่ายตุธิรรม ณ วนัทีซ่ือ้ และ

การวัดมูลค่าของค่าความนิยมซึ่งยังไม่แล้วเสร็จ จากผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตที่เป็นอิสระ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ

ดแูลรบัผดิชอบให้บรษิทัมกีารรายงานทางการเงินทีถ่กูต้องและเพยีง

พอ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม ตลอดจนพิจารณาการ

เปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการ

ตรวจสอบปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้

ในรายงานประจ�าปีนี้แล้ว

 คณะกรรมการบริษัทได้แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความ

เสีย่ง เพือ่ดแูลจดัให้มรีะบบบริหารความเสีย่งและการควบคมุภายใน

ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล เพื่อให้มีความม่ันใจได้ว่าข้อมูลทาง

บญัชมีคีวามถกูต้อง ครบถ้วน ทนัเวลา และเพยีงพอทีจ่ะด�ารงรกัษา

ไว้ซึ่งทรัพย์สินตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการด�าเนิน

การที่ผิดปกติอย่างมีสาระส�าคัญ

 คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายใน

และการตรวจสอบภายในของบรษิทัสามารถสร้างความเชือ่มัน่ได้ว่า

งบการเงินของบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตต้ิง จ�ากัด 

(มหาชน) และบริษัทย่อย ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

มคีวามเชือ่ถอืได้ โดยถอืปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป 

และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ยุทธ วรฉัตรธำร

ประธานกรรมการ

อิทธิพัทธ์ พีระเดชำพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 รายงาน 
  ความรับผิดชอบ 
  ของคณะกรรมการต่อ
  รายงานทางการเงิน



รายงานประจำาปี 256062

 รายงานของ 
  คณะกรรมการ 
  ตรวจสอบ 13
 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เถ้าแก่น้อย 

ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 

3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก�าหนด

ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงจัดท�าตามแนวทางและ 

ข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ตลท.) โดยปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบ

ด้วย

 1. นางวณี ทัศนมณเฑียร  ประธานกรรมการตรวจสอบ

 2. นายยุทธ วรฉัตรธาร กรรมการตรวจสอบ

 3. นายชัยยงค์ รัตนเจริญศิริ กรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระตาม

ขอบเขตทีร่ะบไุว้ในกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงกฎบตัรของ

คณะกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ 

บริษัทฯ ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย

ไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยคณะกรรมการ 

ตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และเป็นการร่วม

ประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในตามความ

เหมาะสม และได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

ทุกครั้ง

 ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ด�าเนินงานตามหน้าที่และ

ความรบัผดิชอบทีไ่ด้รบัมอบหมายโดยสรปุสาระส�าคญัในการปฏบิติั

หน้าที่ในรอบปี 2560 ดังนี้

 1. กำรสอบทำนงบกำรเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบ

ทานข้อมูลที่ส�าคัญของงบการเงินรายไตรมาสและประจ�าปี 2560 

โดยได้สอบถามและรับฟังค�าชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีใน

เรือ่งความถกูต้องครบถ้วนของงบการเงนิ และความเพยีงพอในการ

เปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทราบการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชี 

(ฉบับปรับปรุง) นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วม

กับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมเพื่อปรึกษาหารือกันอย่าง

อสิระ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็สอดคล้องกบัผูส้อบบญัชี

ว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ตามที่ควรในสาระ

ส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

 2. กำรสอบทำนและให้ควำมเห็นต่อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการที่อาจมี

ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ รวมถงึการเปิดเผยข้อมลูของรายการ

ดังกล่าว ตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ ทัง้นี้

ผูส้อบบญัชมีคีวามเหน็ว่ารายการค้ากับบรษิทัทีเ่กีย่วข้องกนัทีม่สีาระ

ส�าคัญได้เปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น

สอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุ

สมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัท  

รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน

 3. กำรสอบทำนกำรตรวจสอบภำยใน คณะกรรมการตรวจ

สอบได้พิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ และ 

ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระของ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์

นอล ออดทิ จ�ากดั ซ่ึงเป็นผูต้รวจสอบภายในของบริษัท และได้อนมุตัิ

แผนการตรวจสอบประจ�าปีที่จัดขึ้นตามความเสี่ยงระดับองค์กร 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการตรวจ

สอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผลเป็นไปตาม

มาตรฐานสากล



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) 63

 4. กำรสอบทำนข้อมลูกำรด�ำเนนิงำนและระบบกำรควบคมุ

ภำยใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินระบบ

การควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และ

ประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตาม

แนวทางทีก่�าหนดโดยส�านกังานคณะกรรมการก�ากับหลกัทรพัย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ อันจะช่วยส่งเสริมให้การด�าเนินงานบรรลุผล ตาม

เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ โดยพิจารณาจากการสอบทานผลการประเมนิ

ระบบควบคุมภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายใน ซ่ึง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีและ 

ผู้ตรวจสอบภายในว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมติดตามดูแลการ

ด�าเนนิงานของบรษิทัฯ และบริษทัย่อยอย่างเพยีงพอ เหมาะสม และ

มปีระสทิธผิล ไม่พบจดุอ่อนหรอืข้อบกพร่องทีเ่ป็นสาระส�าคญั มกีาร

ดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง  

ครบถ้วน และเชื่อถือได้ 

 5. กำรสอบทำนระบบกำรบริหำรควำมเสี่ยง คณะกรรมการ

ตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานนโยบาย ปัจจัยความเสี่ยง แนวทาง

การบรหิารความเส่ียง รวมถงึความคบืหน้าของการบรหิารความเสีย่ง 

โดยบริษัทฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบ

ด้วย กรรมการผู้จัดการเป็นประธานและผู้บริหารระดับสูงเป็น

กรรมการ เพื่อท�าหน้าที่พิจารณาระบบการบริหารความเสี่ยง มีการ

ก�าหนดวตัถปุระสงค์ เหตกุารณ์และปัจจยัความเสีย่ง ประเมนิความ

เส่ียง จัดการความเสี่ยง และติดตามผลความคืบหน้า อีกทั้งมีการ

ก�าหนดดัชนีชี้วัดความเสี่ยงที่ส�าคัญ (Key Risk Indicator – KRI)  

ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ มีการก�าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

 6. กำรสอบทำนกำรตรวจสอบกำรทุจริต บริษัทฯ ได้พัฒนา

ระบบรบัข้อร้องเรยีนและแจ้งเบาะแสของบคุคลภายนอก นอกเหนอื

จากการรับข้อร้องเรียนภายในของพนักงาน โดยสามารถร้องเรียน

ได้โดยตรงด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร แจ้งผ่านทาง E-Mail 

Address ของผู้รับข้อร้องเรียน ท�าเป็นจดหมายปิดผนึกตรงถึงผู้รับ

ข้อร้องเรยีน แจ้งผ่านเวบ็ไซต์ www.taokaenoi.co.th และแจ้งผ่าน 

E-mail: whistleblower@taokaenoi.co.th ถงึประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร ซึ่งในปี 2560 ไม่มีข้อร้องเรียนผ่านระบบ

 7. กำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์

และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการ

ปฏิบัติของบริษัทฯ ในส ่วนที่ เ ก่ียวข ้องกับข ้อก�าหนดของ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมายที่เก่ียวข้องกับธุรกิจ 

ของบริษัทฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนข้อผูกพันที่บริษัทมีต่อ

บุคคลภายนอกแล้ว ไม่พบประเด็นการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมาย  

ข้อก�าหนด ข้อบังคับ ตลอดจนข้อผูกพันดังกล่าว

 8. กำรพิจำรณำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่ำสอบบัญชี

ประจ�ำปี 2560 เพื่อเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบ

บญัชต่ีอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2561 โดยได้พิจารณาจากผลการ

ปฏิบตังิาน ความเป็นอสิระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว 

เห็นควรเสนอแต่งต้ังนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู ้สอบบัญชี 

รับอนุญาตเลขที่ 3853 และ/หรือ นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต เลข

ที่ 3970 และ/หรือ นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขที่ 5238 แห่งบริษัทส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เป็นผู้สอบบัญชี 

ของบรษัิทฯ และบรษิทัย่อย ประจ�าปี 2561 และอนมุตัค่ิาตอบแทน 

ผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

ของบริษทัฯ และงบการเงนิรวมเป็นจ�านวนเงนิรวม 2,020,000 บาท 

รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจ�านวนเงินรวม 

1,070,000 บาท ทั้งนี้ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ผู ้สอบบัญชีได้ 

ปฏบิตังิานด้วยความรู ้ความสามารถในวชิาชีพ และให้ข้อเสนอแนะ

เกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในและความเสีย่งต่างๆ รวมทัง้มคีวาม

เป็นอสิระในการปฏบิตังิานรวมถงึไม่มคีวามสมัพนัธ์ใดๆ กบับรษิทัฯ 

และบริษัทย่อย

นำงวณี ทัศนมณเฑียร

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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 รายการระหว่างกัน14
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการท�ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่ง

มีข้อมูลโดยสรุปดังต่อไปนี้

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งและลักษณะควำมสัมพันธ์

บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ลักษณะควำมสัมพันธ์

นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ 

และถอืหุน้ในบรษิทัฯ ร้อยละ 23.84 และถอืหุน้ร้อยละ 70.00 ในบรษิทั พรีะเดชาพนัธ์ โฮลดิง้ จ�ากัด 

นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ 

และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 5.11 และถือหุ้นร้อยละ 15.00 ในบริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จ�ากัด 

นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ กรรมการ และกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ 

และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 5.11 และถือหุ้นร้อยละ 15.00 ในบริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จ�ากัด

บริษัท ชุบชีวา จ�ากัด มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือนายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

บริษัท ดร. โทบิ จ�ากัด (“Dr. Tobi”) มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านคือ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์  

และนายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ 
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รำยละเอียดของรำยกำรระหว่ำงกัน

• ประเภทรายการซื้อขายสินค้าและบริการ

ผู้ขำย / 

ผู้ให้

บริกำร

ผู้ซื้อ / 

ผู้รับ

บริกำร

ลักษณะรำยกำร/เงื่อนไขที่

ส�ำคัญ

มูลค่ำของ

รำยกำร

(ล้ำนบำท)

ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุ 

สมผลของรำยกำร

Dr.Tobi TKNRF TKNRF ซ้ือสินค้าจากบริษัท  

Dr.Tobi เพื่อน�ามาจ�าหน่ายใน

ร้านค้าของ TKNRF โดยราคา

เป็นไปตามที่บริษัท Dr. Tobi 

จ�าหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่น 

- ซื้อสินค้า

- เจ้าหนี้การค้า

0.39

0.03

ความจ�าเป็นของการท�ารายการ

บริษัทฯ ซื้อสินค้า Jub Lip จากบริษัท Dr. Tobi เพื่อน�ามาจ�าหน่าย

ในร้านค้าของ TKNRF

ความสมเหตุสมผลของราคา

การก�าหนดราคาตามราคาซือ้ขายทัว่ไปทีจ่�าหน่ายให้กบัลกูค้ารายอ่ืน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความ

เหมาะสมของรายการรวมถงึเงือ่นไขในการท�ารายการ และความสม

เหตสุมผลของราคาส�าหรบัรายการทีเ่กดิขึน้ และได้ก�าชบัให้รายการ

ที่เกิดขึ้นในอนาคตมีการก�าหนดราคาและเงื่อนไขในการท�ารายการ

อย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการท�ารายการกับ

บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) 

TKNRF Dr. Tobi TKNRF คิดค่าธรรมเนียมสินค้า

แรกเข้าและค่าส่งเสริมการขาย

จาก Dr.Tobi ซึ่งเป็นไปตาม

ธุรกิจปกติของร้านค้าจ�าหน่าย

ขนมขบเคี้ยว 

- ค่าส่งเสริมการขาย 0.003

ความจ�าเป็นของการท�ารายการ

TKNRF คิดค่าธรรมเนียมสินค้าแรกเข้าและค่าส่งเสริมการขายจาก 

Dr.Tobi ซึง่น�าสนิค้ามาวางจ�าหน่ายในร้านค้าของ TKNRF ซึง่เป็นไป

ตามธุรกิจปกติของร้านค้าจ�าหน่ายขนมขบเคี้ยว 

ความสมเหตุสมผลของราคา

อัตราค่าธรรมเนียมสินค้าแรกเข้าและค่าส่งเสริมการขายเป็นไปตาม

ที่ตกลงกันทั่วไปกับเจ้าของสินค้ารายอื่น 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความ

เหมาะสมของรายการรวมถงึเงือ่นไขในการท�ารายการ และความสม

เหตสุมผลของราคาส�าหรบัรายการทีเ่กดิขึน้ และได้ก�าชบัให้รายการ

ที่เกิดขึ้นในอนาคตมีการก�าหนดราคาและเงื่อนไขในการท�ารายการ

อย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการท�ารายการกับ

บุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) 

ชุบชีวา TKNRF TKNRF ซื้อสินค้าจากชุบชีวา 

เพื่อน�ามาจ�าหน่ายในร้านค้า

ของ TKNRF โดยราคาเป็นไป

ตามที่ชุบชีวา จ�าหน่ายให้กับ

ลูกค้ารายอื่น 

- ซื้อสินค้า

- เจ้าหนี้การค้า

0.05

0.01

ความจ�าเป็นของการท�ารายการ

TKNRF ซื้อสินค้า Hand Cream จากชุบชีวา เพื่อน�ามาจ�าหน่ายใน

ร้านค้าของ TKNRF

ความสมเหตุสมผลของราคา

การก�าหนดราคาตามราคาซือ้ขายทัว่ไปทีจ่�าหน่ายให้กบัลกูค้ารายอ่ืน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความ

เหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการท�ารายการ และความ 

สมเหตุสมผลของราคาส�าหรับรายการที่เกิดขึ้น และได้ก�าชับให้

รายการที่เกิดขึ้นในอนาคตมีการก�าหนดราคาและเงื่อนไขในการ 

ท�ารายการอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการ 

ท�ารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) 
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• ประเภทรายการเช่าอาคาร

ผู้ขำย / 

ผู้ให้บริกำร

ผู้ซื้อ / 

ผู้รับ

บริกำร

ลักษณะรำยกำร/เงื่อนไขที่

ส�ำคัญ

มูลค่ำของ

รำยกำร

(ล้ำน

บำท)

ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุ 

สมผลของรำยกำร

น.ส.อรพัทธ์ บริษัทฯ บริษัทฯ เช่าอาคารเลขที่ 93/6 

ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลบางรัก

น้อย อ�าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดั

นนทบุรี จากนางสาวอรพัทธ์ ใน

ราคาค่าเช่า 10,000 บาทต่อ

เดือน โดยใช้เป็นที่เก็บเอกสาร

ของบริษัท 

- ค่าเช่าจ่าย 0.12

ความจ�าเป็นของการท�ารายการ

บริษัทฯ เช่าอาคารดังกล่าวจากนางสาวอรพัทธ์ เพื่อใช้เป็นที่

เก็บเอกสาร

ความสมเหตุสมผลของราคา

ราคาค่าเช่าเทยีบเคยีงกนัได้กบัราคาค่าเช่าของอาคารในบรเิวณ

ใกล้เคียง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของ

รายการรวมถึงเงื่อนไขในการท�ารายการ และความสมเหตุสม

ผลของราคา และเห็นว่าราคาค่าเช่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล 

เนื่องจากเทียบเคียงกันได้กับราคาค่าเช่าของอาคารในบริเวณ

ใกล้เคียง

นายอิทธิพัทธ์ บริษัทฯ บริษัทฯ เช่าอาคารเลขที่ 93/7 

ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลบางรัก

น้อย อ�าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดั

นนทบุรี จากนายอิทธิพัทธ์ ใน

ราคาค่าเช่า 10,000 บาทต่อ

เดือน โดยใช้เป็นที่เก็บเอกสาร

ของบริษัท

- ค่าเช่าจ่าย 0.12

ความจ�าเป็นของการท�ารายการ

บรษิทัฯ เช่าอาคารดงักล่าวจากนายอทิธพิทัธ์ เพือ่ใช้เป็นทีเ่กบ็

เอกสาร

ความสมเหตุสมผลของราคา

ราคาค่าเช่าเทยีบเคยีงกนัได้กบัราคาค่าเช่าของอาคารในบรเิวณ

ใกล้เคียง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของ

รายการรวมถึงเงื่อนไขในการท�ารายการ และความสมเหตุสม

ผลของราคา และเห็นว่าราคาค่าเช่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล 

เนื่องจากเทียบเคียงกันได้กับราคาค่าเช่าของอาคารในบริเวณ

ใกล้เคียง

นายณัชชัชพงศ์ บริษัทฯ บริษัทฯ เช่าอาคารเลขที่ 93/5 

ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลบางรัก

น้อย อ�าเภอเมอืงนนทบรุ ีจงัหวดั

นนทบุรี จากนายณัชชัชพงษ์ 

เพือ่ใช้เป็นทีเ่กบ็เอกสาร ในราคา

ค่าเช่า 10,000 บาทต่อเดือน 

โดยใช้เป็นที่เก็บเอกสารของ

บริษัท

- ค่าเช่าจ่าย 0.12

ความจ�าเป็นของการท�ารายการ

บริษัทฯ เช่าอาคารดังกล่าวจากนายณัชชัชพงษ์ เพื่อใช้เป็นที่

เก็บเอกสาร

ความสมเหตุสมผลของราคา

ราคาค่าเช่าเทยีบเคยีงกนัได้กบัราคาค่าเช่าของอาคารในบรเิวณ

ใกล้เคียง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเหมาะสมของ

รายการรวมถึงเงื่อนไขในการท�ารายการ และความสมเหตุสม

ผลของราคา และเห็นว่าราคาค่าเช่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผล 

เนื่องจากเทียบเคียงกันได้กับราคาค่าเช่าของอาคารในบริเวณ

ใกล้เคียง
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ผู้ขำย / 

ผู้ให้บริกำร

ผู้ซื้อ / 

ผู้รับ

บริกำร

ลักษณะรำยกำร/เงื่อนไขที่

ส�ำคัญ

มูลค่ำของ

รำยกำร

(ล้ำน

บำท)

ควำมจ�ำเป็นและควำมสมเหตุ 

สมผลของรำยกำร

Dr.Tobi TKNRF TKNRF เช่าพื้นที่ในอาคารเลขที่ 

77  ถนนบอนด ์ สตรี ทจาก  

Dr.Tobi เพื่อใช้เป็นส�านักงาน 

จึงมีการจ ่ายค ่า เช ่าและค ่า

บริการรวม 130,000 บาทต่อ

เดือน ให้กับ Dr. Tobi

- ค่าเช่าจ่าย 1.56

ความจ�าเป็นของการท�ารายการ

TKNRF เช่าพื้นที่ในอาคารดังกล่าวจาก Dr.Tobi เพื่อใช้เป็น

ส�านักงาน

ความสมเหตุสมผลของราคา

ค�านวณราคาค่าเช่าและค่าบริการจากสัดส่วนพื้นที่ของอาคาร

ที่ TKNRF ใช้งาน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึง

ความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการท�ารายการ 

และความสมเหตุสมผลของราคา 



รายงานประจำาปี 256068

 การวิเคราะห์ผลการ 
  ดำาเนินงานและฐานะ
  การเงิน 15
15.1 ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจของบริษัท

 “บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปี 2559 ทั้งตลาดใน

ประเทศ และต่างประเทศ ในขณะที่ก�าไรมีอัตราลดลงสืบเนื่องมา

จากราคาสาหร่าย และการเริ่มเดินสายการผลิตโรงงานใหม่”

 รำยได้จำกกำรขำย ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้ 5,264 ล้าน

บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีที่ผ่านมา 

 เนื่องจากมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่, การท�ากิจกรรมทางการ

ตลาดออนไลน์และออฟไลน์ เช่น กจิกรรมร่วมสนกุทาง Facebook, 

กิจกรรมชงชิมเพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองสินค้า รวมถึงการขยายช่อง

ทางการจัดจ�าหน่ายท้ังในและต่างประเทศ เช่น ร้านเถ้าแก่น้อยแลนด์ 

และการออกงานแสดงสนิค้า โดยกลุม่สาหร่ายย่างมกีารเตบิโตสงูสดุ

เนื่องจากได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดต่างประเทศ

 ก�ำไรขั้นต้น ปี 2560 บริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้น 1,693 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 32.2 ของรายได้จากการขาย เมื่อเปรียบเทียบกับปี 

2559 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 35.8 พบว่ามีอัตราก�าไรขั้นต้นลดลงร้อยละ 

3.6 

 สาเหตุหลักจากเรื่องราคาสาหร่ายที่ปรับตัวสูงข้ึนเนื่องจาก

ปรมิาณผลผลติสาหร่ายในฟาร์มประเทศจนีลดลงกว่าร้อยละ 35 ส่ง

ผลต่ออตุสาหกรรมสาหร่ายท่ัวโลก รวมกบัผลกระทบจากอตัราแลก

เปลี่ยน ท�าให้ต้นทุนวัตถุดิบสาหร่ายเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 20 และ

การเริ่มเดินสายการผลิตที่โรงงานโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 โดยมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายต่างๆ อาทิ ค่าเสื่อมราคา, 

ค่าใช้จ่ายโรงงาน, อตัราส่วนสญูเสยีต่อหน่วย ซึง่ต้นทนุยงัอยูใ่นระดบั

สูงกว่าปกติเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตในช่วงแรก

 ก�ำไรสทุธ ิปี 2560 บรษิทัฯ มกี�าไรสทุธ ิ608 ล้านบาท คดิเป็น

ร้อยละ 11.6 ของรายได้จากการขาย เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งอยู่ที่

ร้อยละ 16.6 พบว่ามีอัตราลดลงร้อยละ 5.0 

นอกจากผลกระทบจากต้นทุนการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่าย

ในการขายเพิ่มขึ้นเพื่อแนะน�าสินค้าใหม่ และเริ่มท�าการตลาดด้วย

ตนเองในประเทศที่มีศักยภาพในการขยายตัว เช่น ประเทศจีน 

เป็นต้น

15.2 ผลการด�าเนินงาน

ตลาดในประเทศ

 ปี 2560 บริษัทมีรายได้ 2,063 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39 

ของยอดขายรวม และเพิม่ขึน้ร้อยละ 7 จากปีทีผ่่านมา จากการออก

ผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิเช่น สาหร่ายอบ, เวย์โปรตีน และสาหร่ายทอด/

ย่าง แฟมิลี่แพ็คสูตรลดเกลือลง 50% ซึ่งบริษัทต้องการเจาะกลุ่มผู้

ใส่ใจในการดแูลสขุภาพ ต้องการอาหารทีม่ปีระโยชน์ แคลอรีต่�า่ แต่

ยงัคงความอร่อย นอกจากนีบ้ริษทัมีการเพิม่ช่องทางการจดัจ�าหน่าย

ทั้งร้านค้าเถ้าแก่น้อยแลนด์ ซึ่งเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวและมีการขาย

ผ่านตวัแทนจ�าหน่ายเพือ่ขายช่องทางออนไลน์ ซ่ึงตรงกบักลุม่ลกูค้า

เป้าหมายและเป็นการขยายแพลตฟอร์มที่ต่างไป รวมทั้งมีการจัด

กิจกรรมการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์
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ตลาดต่างประเทศ

 ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้ 3,200 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61 

ของยอดขายรวมและเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 จากปีที่ผ่านมา โดยตลาด

จีนมีสัดส่วนร้อยละ 40 ของยอดขายรวม บริษัทฯ ได้เร่ิมด�าเนิน

แผนการตลาดด้วยตนเองเพ่ือสร้างแบรนด์ให้เป็นท่ีรู้จักมากขึ้นใน

ประเทศที่มีอัตราการเติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ย เช่น ประเทศจีน, กลุ่ม

ประเทศ CLMV (กัมพูชา / ลาว / เมียนมาร์ / เวียนดนาม), ฮ่องกง 

และสหรัฐอเมริกา

15.3 ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

 สินทรัพย์รวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2560 มี

จ�านวน 3,322 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 238 ล้านบาทจากสินทรัพย์รวม ณ 

สิ้นปี 2559 หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 โดยมีสาเหตุส�าคัญ

มาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สินค้าคงเหลือใน

ส่วนที่เป็นวัตถุดิบหลัก และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 

2560 รายการส�าคัญของสินทรัพย์ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

ประกอบด้วยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ จ�านวน 1,094 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 32.9 ของสินทรัพย์รวม สินค้าคงเหลือจ�านวน 730 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.0 ของสินทรัพย์รวม และลูกหนี้การค้า

และลูกหนี้อ่ืนจ�านวน 634 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.1 ของ

สินทรัพย์รวม 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

 ส�าหรับลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่สทุธใินงบการเงินรวมของบ

ริษัทฯ ณ สิ้นปี 2560 มีจ�านวน 634 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 143 ล้าน

บาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 29.1 จาก ณ สิน้ปี 2559 โดยมสีาเหตสุ�าคญั

มาจากลูกหนีก้ารค้าจากกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนัในไตรมาส 4 ของปี 

2560 มีจ�านวนมากขึ้นและเมื่อพิจารณาอายุของลูกหนี้การค้าจาก

ตารางแสดงอายุลูกหนี้การค้า พบว่าลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2560 เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ครบก�าหนดช�าระเงิน คิดเป็น

ร้อยละ 68.9 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด ส่วนที่ค้างช�าระ 1-90 วันคิด

เป็นร้อยละ 31.0 ของลูกหนี้การค้าทั้งหมด และส่วนที่ค้างช�าระเกิน 

90 วนัคดิเป็นร้อยละ 1.0 ของลกูหนีก้ารค้าทัง้หมด ทัง้นี ้ได้มกีารตัง้

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ 6.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.0 ของลูก

หนี้การค้าทั้งหมด 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังนี้

อำยุลูกหนี้คงค้ำง กำรตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

มากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน ร้อยละ 40 จากยอดหนี้ที่คงค้าง

มากกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 9 เดือน ร้อยละ 80 จากยอดหนี้ที่คงค้าง

มากกว่า 9 เดือนเป็นต้นไป ร้อยละ 100 จากยอดหนี้ที่คงค้าง
 

ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารจะใช้ดุลพินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาด

ว่าจะเกดิขึน้จากลกูหนีแ้ต่ละราย โดยค�านงึถงึประสบการณ์การเก็บ

เงินในอดีต อายุของหน้ีที่คงค้าง และสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ใน

ขณะนั้น ประกอบด้วยในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ส�าหรบัอัตราหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้าของปี 2560 อยูท่ีร่ะดบั 9.4 เท่า 

ซึง่คดิเป็นระยะเวลาการเกบ็หนีเ้ฉลีย่ที ่39 วนั เพิม่ขึน้จากในปี 2559 

ซึ่งเป็นผลมาจากการที่สัดส่วนรายได้จากการขายไปยังต่างประเทศ

ที่เป็นลูกค้าเครดิต ในปี 2560 สูงกว่าในปี 2559 และติดวันหยุดต่อ

เนื่องช่วงสิ้นปี 

สินค้าคงเหลือ

โดย ณ สิ้นปี 2560 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงสินค้าคงเหลือ

เท่ากบั 730 ล้านบาท สนิค้าคงเหลอืรายการใหญ่ทีส่ดุคอืวตัถดุบิ ซึง่

มีจ�านวน 560 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.7 ของสินค้าคงเหลือ

ทัง้หมด รายการสนิค้าคงเหลอืทีม่ขีนาดรองลงมา ณ สิน้ปี 2560 คอื

สินค้าคงเหลือยังมีสินค้าส�าเร็จรูป ซึ่งมีจ�านวน 94.6 ล้านบาท คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 13.0 ของสินค้าคงเหลือทั้งหมด นอกจากนี้ มี

รายการส�าคัญอีกคือภาชนะบรรจุและหีบห่อ โดย ณ สิ้นปี 2560 มี

จ�านวน 69.6 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 9.5 ของสนิค้าคงเหลอื

ทั้งหมด 



รายงานประจำาปี 256070

งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงสินค้าคงเหลือเท่ากับ 730 ล้าน

บาท คิดเป็นร้อยละ 22.0 ของสินทรัพย์รวม โดยสินค้าคงเหลือ  

ณ สิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้น 284 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 63.8 จาก ณ สิ้นปี 2559 โดยมีสาเหตุส�าคัญมาจากปริมาณ

สาหร่ายดิบในประเทศจนี มปีริมาณน้อยไม่เพยีงพอต่อความต้องการ

บริโภค จึงท�าให้ต้องมาแบ่งซือ้สาหร่ายดบิจากผูข้ายในตลาดประเทศ

เกาหลี ซึ่งเป็นประเทศหลักท่ีทางบริษัทมีการซื้ออยู่ ท�าให้ปริมาณ

วตัถดุบิสาหร่ายมปีรมิาณน้อย และมรีาคาสงูขึน้ จงึต้องมกีารกกัตนุ

วัตถุดิบเพื่อลดความเสี่ยงที่วัตถุดิบจะขาดตลาด 

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 ณ สิ้นปี 2560 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงที่ดิน อาคาร

และอุปกรณ์ เป็นจ�านวน 1,094 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนเทียบกับ

สนิทรพัย์รวมทัง้หมดอยูท่ีร้่อยละ 32.9 ทัง้นี ้ระดบัทีด่นิ อาคาร และ

อุปกรณ์ ณ สิ้นปี 2560 เพิ่มขึ้น 212 ล้านบาทจาก ณ สิ้นปี 2559 

หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.0 ซึ่งเป็นการขยายก�าลังการผลิต

ที่โรงงานนพวงศ์และสร้างโรงงานใหม่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

รายการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไม่มีการเปลี่ยนแปลงในปี 

2560 มีมูลค่า 40.0 ล้านบาทเท่ากับ ณ สิ้นปี 2559

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ณ สิน้ปี 2560 งบการเงนิรวมของบรษิทัฯ แสดงสนิทรพัย์หมนุเวยีน

อืน่ เป็นจ�านวน 145 ล้านบาท คดิเป็นสดัส่วนเทยีบกบัสนิทรัพย์รวม

ทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 4.4 ทั้งนี้ สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ณ สิ้นปี 2560 

เพิ่มขึ้น 38 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 35.2 จาก ณ สิ้นปี 2559 

โดยมีสาเหตุส�าคัญมาจากเงินมดัจ�าจ่ายล่วงหน้าค่าซือ้วตัถดุบิจ�านวน 

87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2559 จ�านวน 26 ล้านบาท และ

ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืนจ�านวน 46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 

2559 จ�านวน 12 ล้านบาท 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ณ สิ้นปี 2560 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงสินทรัพย  ์

ไม่หมนุเวยีนอ่ืน เป็นจ�านวน 37 ล้านบาท เพิม่ขึน้ จาก ณ สิน้ปี 2559 

จ�านวน 3 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 โดยมีสาเหตุ

ส�าคัญมาจากเงินมัดจ�าและค�้าประกันและเงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า 

ของร้านเถ้าแก่น้อย TKNRF ทั้งนี้ รายการส�าคัญของสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนอื่น ณ สิ้นปี 2560 คือเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อสินทรัพย์

จ�านวน 22 ล้านบาท และเงินมัดจ�าและเงินประกันจ�านวน 13  

ล้านบาท

หนี้สิน

ส�าหรับหนี้สินรวม ณ สิ้นปี 2560 ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ  

มจี�านวน 1,146 ล้านบาทเพิม่ขึน้ 283 ล้านบาท หรอืคดิเป็นการเพิม่

ขึ้นร้อยละ 33 จาก ณ สิ้นปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่ม

ขึ้นของเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร จ�านวน 314 ล้านบาท เงินกู้ยืม

ระยะยาว จ�านวน 17 ล้านบาท 

15.4 อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการ
ด�าเนินงาน

สินทรัพย์

ส�าหรับปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีอัตราผลตอบแทนจาก

สนิทรพัย์และสินทรพัย์ถาวรลดลงเป็นร้อยละ 19.0 และร้อยละ 70.6 

สาเหตมุาจากการลดลงของก�าไรสทุธใินปี 2560 ซึง่ลดลงจากปีก่อน

หน้า 173 ล้านบาท 

ในปี 2560 อัตราหมุนของสินทรัพย์ซึ่งค�านวณจากงบการเงินรวม 

ของบริษัทฯ อยู่ที่ 1.65 เท่า โดยการปรับตัวเพิ่มขึ้นของอัตราหมุน

ของสินทรัพย์มีสาเหตุส�าคัญมาจากการเพ่ิมข้ึนของรายได้รวมปี 

2560 จ�านวน 554 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 11.7 และสนิทรพัย์

รวมเพิ่มขึ้นจ�านวน 238 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.7 
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 งบการเงิน 16
รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 

ความเห็น 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย (กลุมบริษัทฯ) ซึ่ง
ประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
และไดตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน
ของบริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และเฉพาะของบริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) 
โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   

เกณฑในการแสดงความเห็น 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในวรรค ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอ
การตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากกลุมบริษัทฯตามขอกําหนดจรรยาบรรณของผูประกอบวิชาชีพ
บัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบงบการเงิน และขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดดานจรรยาบรรณอื่น ๆ 
ตามที่ระบุในขอกําหนดนั้นดวย ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดง
ความเห็นของขาพเจา 

ขอมูลและเหตุการณที่เนน 

ขาพเจาขอใหสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ 13 เกี่ยวกับการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยในตางประเทศแหงหนึ่ง โดยบริษัทฯได
ดําเนินการใหมีการวัดมูลคาของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินท่ีรับมาดวยมูลคายุติธรรม ณ วันที่ซื้อ และการวัดมูลคาของคาความนิยมซึ่งยัง
ไมแลวเสร็จ ทั้งนี้ ขาพเจามิไดใหขอสรุปอยางมีเงื่อนไขตอกรณีนี้แตอยางใด 
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เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ  

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบคือ เรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงิน
สําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา 
ทั้งน้ี ขาพเจาไมไดแสดงความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี ้  

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตามความรับผิดชอบที่ไดกลาวไวในวรรคความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขาพเจา ซึ่ง
ไดรวมความรับผิดชอบท่ีเกี่ยวกับเรื่องเหลานี้ดวย การปฏิบัติงานของขาพเจาไดรวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองตอการประเมิน
ความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขาพเจา ซึ่งไดรวมวิธีการตรวจสอบ
สําหรับเรื่องเหลานี้ดวย ไดใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจาตองบการเงินโดยรวม 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบมีดังตอไปนี ้

การรับรูรายไดจากการขายสินคา 

กลุมบริษัทฯมีรายการขายกับลูกคาจํานวนหลายรายทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งมีเงื่อนไขหรือขอตกลงทางการคาที่มีความหลากหลาย 
เชน รายการสงเสริมการขาย สวนลดจากปริมาณซื้อและสวนลดอื่น ๆ ขาพเจาจึงพิจารณาการรับรูรายไดจากการขายเปนเรื่องสําคัญในการ
ตรวจสอบในเรื่องมูลคาและเวลาในการรับรูรายไดจากการขาย 

ขาพเจาไดตรวจสอบโดยการประเมินและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุมบริษัทฯที่เกี่ยวของกับวงจรรายไดโดย
การสอบถามผูรับผิดชอบ ทําความเขาใจและสุมเลือกตัวอยางมาทดสอบการปฏิบัติตามการควบคุมที่กลุมบริษัทฯไดออกแบบไว ขาพเจาได
ตรวจสอบขอตกลงทางการคาเพื่อประเมินการรับรูรายได วาเปนไปตามเงื่อนไขหรือขอตกลงที่ใหกับลูกคาและสอดคลองกับนโยบายการรับรู
รายไดของกลุมบริษัทฯ ขาพเจาไดสุมตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายที่เกิดขึ้นในระหวางปและชวงใกลสิ้นป ประกอบกับได สอบทานใบ
ลดหนี้ที่กลุมบริษัทฯออกภายหลังวันสิ้นป นอกจากนี้ ขาพเจาไดวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดจากการขายที่เกิดขึ้นตลอดรอบ
ระยะเวลารายงานแบบแยกยอย โดยเฉพาะรายการขายที่บันทึกผานใบสําคัญทั่วไป 

ขอมูลอื่น  

ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบตอขอมูลอื่น ซึ่งรวมถึงขอมูลที่รวมอยูในรายงานประจําปของกลุมบริษัทฯ (แตไมรวมถึงงบการเงินและรายงานของ
ผูสอบบัญชีท่ีแสดงอยูในรายงานนั้น) ซึ่งคาดวาจะถูกจัดเตรียมใหกับขาพเจาภายหลังวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีน้ี 

ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินไมครอบคลุมถึงขอมูลอื่นและขาพเจาไมไดใหขอสรุปในลักษณะการใหความเชื่อมั่นในรูปแบบใด ๆ ตอขอมูล
อื่นน้ัน 

ความรับผิดชอบของขาพเจาที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอานและพิจารณาวาขอมูลอื่นนั้นมีความขัดแยงที่มีสาระสําคัญกับ
งบการเงินหรือกับความรูที่ไดรับจากการตรวจสอบของขาพเจาหรือไม หรือปรากฏวาขอมูลอื่นแสดงขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  

เม่ือขาพเจาไดอานรายงานประจําปของกลุมบริษัทฯตามที่กลาวขางตนแลว และหากสรุปไดวามีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคญั ขาพเจาจะสื่อสารเรื่องดังกลาวใหผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลทราบเพื่อใหมีการดําเนินการแกไขท่ีเหมาะสมตอไป  

ความรับผิดชอบของผูบริหารและผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลตองบการเงิน 

ผูบริหารมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้โดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผูบริหารพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูลท่ีขัดตอขอเทจ็จริง
อันเปนสาระสําคัญไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 

ในการจัดทํางบการเงิน ผูบริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุมบริษัทฯในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับ
การดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกลาว  และการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการทีด่ําเนินงานตอเนื่อง เวนแตผูบริหารมีความตั้งใจที่จะ
เลิกกลุมบริษัทฯหรือหยุดดําเนินงานหรือ ไมสามารถดําเนินงานตอเน่ืองอีกตอไปได 

ผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลมีหนาที่ในการสอดสองดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุมบริษัทฯ  
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ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด และเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขาพเจา
อยูดวย ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบ
บัญชีจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณอยางสมเหตุสมผลไดวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมี
ผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี ้

ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชี ขาพเจาใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการ
ตรวจสอบ และขาพเจาไดปฏิบัติงานดังตอไปนี้ดวย 

- ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญในงบการเงินไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอ
และเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลท่ีขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซ่ึงเปนผลมา
จากการทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน 
การตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลท่ีไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

- ทําความเขาใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบใหเหมาะสมกับสถานการณ 
แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุมบริษัทฯ 

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผูบริหารใชและความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลท่ี
เกี่ยวของทีผู่บริหารจัดทํา 

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับกิจการที่ดําเนินงานตอเนื่องของผูบริหาร และสรุปจากหลักฐานการสอบ
บัญชีที่ไดรับวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอ
ความสามารถของกลุมบริษัทฯในการดําเนนิงานตอเนื่องหรือไม หากขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาจะตอง
ใหขอสังเกตไว ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือหากเห็นวา การเปดเผยดังกลาวไม
เพียงพอ ขาพเจาจะแสดงความเห็นท่ีเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของ
ผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณในอนาคตอาจเปนเหตุใหกลุมบริษัทฯตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได 

- ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลท่ีเกี่ยวของตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม  

- รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอยางเพียงพอเกี่ยวกับขอมูลทางการเงินของกิจการ หรือของกิจกรรมทางธุรกิจภายใน
กลุมบริษัทฯเพื่อแสดงความเห็นตองบการเงินรวม ขาพเจารับผิดชอบ ตอการกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบกลุมบริษัทฯ ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวตอความเห็นของขาพเจา 
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ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นที่มี
นัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของ
ขาพเจา 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวา ขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและได
สื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธท้ังหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา
กระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบัน
และกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมให
เปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะ
การกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการ
สื่อสารดังกลาว 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี ้

 
 
 
วิสสุตา จริยธนากร 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ 2561 
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ขาพเจาไดสื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลในเรื่องตาง ๆ ซ่ึงรวมถึงขอบเขตและชวงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นที่มี
นัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในหากขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของ
ขาพเจา 

ขาพเจาไดใหคํารับรองแกผูมีหนาที่ในการกํากับดูแลวา ขาพเจาไดปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวของกับความเปนอิสระและได
สื่อสารกับผูมีหนาท่ีในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธท้ังหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซ่ึงขาพเจาเชื่อวามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา
กระทบตอความเปนอิสระของขาพเจาและมาตรการที่ขาพเจาใชเพื่อปองกันไมใหขาพเจาขาดความเปนอิสระ 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูมีหนาที่ในการกํากับดูแล ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบัน
และกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจาไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมให
เปดเผยเรื่องดังกลาวตอสาธารณะ หรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารเรื่องดังกลาวในรายงานของขาพเจาเพราะ
การกระทําดังกลาวสามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวาผลประโยชนที่ผูมีสวนไดเสียสาธารณะจะไดจากการ
สื่อสารดังกลาว 

ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี ้

 
 
 
วิสสุตา จริยธนากร 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
กรุงเทพฯ: 26 กุมภาพันธ 2561 
 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 301,463,759          307,945,806          223,900,552          253,834,945          

เงินลงทุนชั่วคราว 7 261,229,436          755,506,198          261,229,436          755,506,198          

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 8, 9 633,654,991          490,969,890          644,566,456          502,257,089          

สินคาคงเหลือ 10 729,757,364          445,445,005          697,476,395          433,480,780          

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 11 145,141,475          107,359,765          142,847,179          106,375,033          

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,071,247,025        2,107,226,664        1,970,020,018        2,051,454,045        

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 12 -                         358,818                -                         358,818                

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 9 -                         -                         3,255,914             -                         

เงินลงทุนในบริษัทยอย 13 -                         -                         108,690,058          40,034,073            

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 14 39,745,095            39,745,095            39,745,095            39,745,095            

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 15 1,094,139,521        882,050,283          1,005,180,507        872,499,682          

สินทรัพยไมมีตัวตน 16 24,036,393            9,946,826             22,640,120            9,798,994             

คาความนิยม 17 42,018,651            -                         -                         -                         

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 28 13,685,797            10,283,841            12,056,090            8,711,193             

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 18 37,246,862            34,666,620            20,853,381            26,255,813            

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,250,872,319        977,051,483          1,212,421,165        997,403,668          

รวมสินทรัพย 3,322,119,344        3,084,278,147        3,182,441,183        3,048,857,713        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 6 301,463,759          307,945,806          223,900,552          253,834,945          

เงินลงทุนชั่วคราว 7 261,229,436          755,506,198          261,229,436          755,506,198          

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 8, 9 633,654,991          490,969,890          644,566,456          502,257,089          

สินคาคงเหลือ 10 729,757,364          445,445,005          697,476,395          433,480,780          

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 11 145,141,475          107,359,765          142,847,179          106,375,033          

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,071,247,025        2,107,226,664        1,970,020,018        2,051,454,045        

สินทรัพยไมหมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 12 -                         358,818                -                         358,818                

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 9 -                         -                         3,255,914             -                         

เงินลงทุนในบริษัทยอย 13 -                         -                         108,690,058          40,034,073            

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 14 39,745,095            39,745,095            39,745,095            39,745,095            

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 15 1,094,139,521        882,050,283          1,005,180,507        872,499,682          

สินทรัพยไมมีตัวตน 16 24,036,393            9,946,826             22,640,120            9,798,994             

คาความนิยม 17 42,018,651            -                         -                         -                         

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 28 13,685,797            10,283,841            12,056,090            8,711,193             

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 18 37,246,862            34,666,620            20,853,381            26,255,813            

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,250,872,319        977,051,483          1,212,421,165        997,403,668          

รวมสินทรัพย 3,322,119,344        3,084,278,147        3,182,441,183        3,048,857,713        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



รายงานประจำาปี 256076

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน (ต่อ)

บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 19 426,000,000 112,366,923 426,000,000 112,366,923

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 9, 20 562,142,169          559,064,691          490,244,099          532,367,578          

เงินกูยืมระยะสั้น 21 14,252,143            -                         -                         -                         

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 22 -                         45,320,000            -                         45,320,000            

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ่งป 23 -                         1,358,529             -                         -                         

ภาษีเงินไดคางจาย 104,495,782          108,670,347          99,613,836            105,631,460          

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 24 10,723,980            27,230,788            9,917,562             26,645,025            

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,117,614,074        854,011,278          1,025,775,497        822,330,986          

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว 22 17,336,828            -                         -                         -                         

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 25 11,204,725            8,614,774             10,809,394            8,326,429             

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น -                         64,268                 -                         -                         

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 28,541,553            8,679,042             10,809,394            8,326,429             

รวมหนี้สิน 1,146,155,627        862,690,320          1,036,584,891        830,657,415          

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน 

     หุนสามัญ 1,380,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.25 บาท 345,000,000          345,000,000          345,000,000          345,000,000          

   ทุนที่ออกและชําระแลว

     หุนสามัญ 1,380,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.25 บาท 345,000,000          345,000,000          345,000,000          345,000,000          

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 1,315,440,000        1,315,440,000        1,315,440,000        1,315,440,000        

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว 

      สํารองตามกฎหมาย - บริษัทฯ 26 34,500,000            34,500,000            34,500,000            34,500,000            

      สํารองตามกฎหมาย - บริษัทยอย 282,249                282,249                -                         -                         

   ยังไมไดจัดสรร 483,234,096          523,396,920          450,601,260          520,291,640          

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (2,492,628)            2,968,658             315,032                2,968,658             

รวมสวนของผูถือหุน 2,175,963,717        2,221,587,827        2,145,856,292        2,218,200,298        

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,322,119,344        3,084,278,147        3,182,441,183        3,048,857,713        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี้สินและสวนของผูถือหุน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 19 426,000,000 112,366,923 426,000,000 112,366,923

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 9, 20 562,142,169          559,064,691          490,244,099          532,367,578          

เงินกูยืมระยะสั้น 21 14,252,143            -                         -                         -                         

เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป 22 -                         45,320,000            -                         45,320,000            

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนด

   ชําระภายในหนึ่งป 23 -                         1,358,529             -                         -                         

ภาษีเงินไดคางจาย 104,495,782          108,670,347          99,613,836            105,631,460          

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน 24 10,723,980            27,230,788            9,917,562             26,645,025            

รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,117,614,074        854,011,278          1,025,775,497        822,330,986          

หนี้สินไมหมุนเวียน

เงินกูยืมระยะยาว 22 17,336,828            -                         -                         -                         

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 25 11,204,725            8,614,774             10,809,394            8,326,429             

หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น -                         64,268                 -                         -                         

รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 28,541,553            8,679,042             10,809,394            8,326,429             

รวมหนี้สิน 1,146,155,627        862,690,320          1,036,584,891        830,657,415          

สวนของผูถือหุน

ทุนเรือนหุน

   ทุนจดทะเบียน 

     หุนสามัญ 1,380,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.25 บาท 345,000,000          345,000,000          345,000,000          345,000,000          

   ทุนที่ออกและชําระแลว

     หุนสามัญ 1,380,000,000 หุน มูลคาหุนละ 0.25 บาท 345,000,000          345,000,000          345,000,000          345,000,000          

สวนเกินมูลคาหุนสามัญ 1,315,440,000        1,315,440,000        1,315,440,000        1,315,440,000        

กําไรสะสม

   จัดสรรแลว 

      สํารองตามกฎหมาย - บริษัทฯ 26 34,500,000            34,500,000            34,500,000            34,500,000            

      สํารองตามกฎหมาย - บริษัทยอย 282,249                282,249                -                         -                         

   ยังไมไดจัดสรร 483,234,096          523,396,920          450,601,260          520,291,640          

องคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุน (2,492,628)            2,968,658             315,032                2,968,658             

รวมสวนของผูถือหุน 2,175,963,717        2,221,587,827        2,145,856,292        2,218,200,298        

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 3,322,119,344        3,084,278,147        3,182,441,183        3,048,857,713        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) 77

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก�ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรหรือขาดทุน:

รายได

รายไดจากการขาย 5,263,605,823      4,705,338,515      5,087,834,001      4,573,950,546      

รายไดอื่น 19,525,837          24,046,504          23,092,946          27,190,080          

รวมรายได 5,283,131,660      4,729,385,019      5,110,926,947      4,601,140,626      

คาใชจาย

ตนทุนขาย 3,570,856,539      3,018,758,152      3,481,925,399      2,968,953,507      

คาใชจายในการขาย 646,570,039        469,940,417        611,820,497        446,426,028        

คาใชจายในการบริหาร 214,939,130        248,186,940        207,291,909        235,563,947        

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 42,988,677          6,844,639           42,988,677          6,844,639           

รวมคาใชจาย 4,475,354,385      3,743,730,148      4,344,026,482      3,657,788,121      

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 807,777,275        985,654,871        766,900,465        943,352,505        

คาใชจายทางการเงิน (15,919,309)         (6,543,228)           (13,699,091)         (5,845,059)           

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 791,857,966        979,111,643        753,201,374        937,507,446        

คาใชจายภาษีเงินได 28 (183,420,790)       (197,263,962)       (174,291,754)       (188,733,848)       

กําไรสําหรับป 608,437,176        781,847,681        578,909,620        748,773,598        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนภายหลัง

   ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย -

      สุทธิจากภาษีเงินได 7 (2,653,626)           2,968,658           (2,653,626)           2,968,658           

   ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (2,807,660)           -                       -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป (5,461,286)           2,968,658           (2,653,626)           2,968,658           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 602,975,890        784,816,339        576,255,994        751,742,256        

กําไรตอหุน 30

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (บาท) 0.44                   0.57                   0.42                   0.54                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

(หนวย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรหรือขาดทุน:

รายได

รายไดจากการขาย 5,263,605,823      4,705,338,515      5,087,834,001      4,573,950,546      

รายไดอื่น 19,525,837          24,046,504          23,092,946          27,190,080          

รวมรายได 5,283,131,660      4,729,385,019      5,110,926,947      4,601,140,626      

คาใชจาย

ตนทุนขาย 3,570,856,539      3,018,758,152      3,481,925,399      2,968,953,507      

คาใชจายในการขาย 646,570,039        469,940,417        611,820,497        446,426,028        

คาใชจายในการบริหาร 214,939,130        248,186,940        207,291,909        235,563,947        

ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 42,988,677          6,844,639           42,988,677          6,844,639           

รวมคาใชจาย 4,475,354,385      3,743,730,148      4,344,026,482      3,657,788,121      

กําไรกอนคาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 807,777,275        985,654,871        766,900,465        943,352,505        

คาใชจายทางการเงิน (15,919,309)         (6,543,228)           (13,699,091)         (5,845,059)           

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 791,857,966        979,111,643        753,201,374        937,507,446        

คาใชจายภาษีเงินได 28 (183,420,790)       (197,263,962)       (174,291,754)       (188,733,848)       

กําไรสําหรับป 608,437,176        781,847,681        578,909,620        748,773,598        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:

รายการท่ีจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนภายหลัง

   ผลกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย -

      สุทธิจากภาษีเงินได 7 (2,653,626)           2,968,658           (2,653,626)           2,968,658           

   ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศ (2,807,660)           -                       -                       -                       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป (5,461,286)           2,968,658           (2,653,626)           2,968,658           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 602,975,890        784,816,339        576,255,994        751,742,256        

กําไรตอหุน 30

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

   กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (บาท) 0.44                   0.57                   0.42                   0.54                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



รายงานประจำาปี 256078

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หนวย: บาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษี 791,857,966        979,111,643        753,201,374        937,507,446        

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสด

   รับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 91,719,081          70,294,471          87,472,549          65,812,690          

   ตัดจําหนายอุปกรณ 1,347,601           114,545              387,494              114,545              

   ตัดจําหนายสวนเกินของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 19,376               153,484              19,376               153,484              

   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 989,029              1,248,156           (160,288)             275,224              

   การปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิ

      ที่จะไดรับ (โอนกลับ) 5,044,875           (7,892,802)           4,978,471           (6,765,452)           

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ (1,087,909)           421,752              (1,023,641)           507,442              

   ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณ -                       19,303,450          -                       14,062,832          

   โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของเงินมัดจํา -                       (680,000)             -                       (680,000)             

   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 113,332              91,411               113,332              91,411               

   กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (8,561,252)           (1,912,261)           (8,561,252)           (1,912,261)           

   สํารองผลประโยชนระยะยาวพนักงาน 2,589,951           2,291,404           2,482,965           2,205,154           

   โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีฟองรอง -                       (4,370,274)           -                       (4,370,274)           

   รายไดดอกเบี้ย (1,254,917)           (8,396,024)           (995,534)             (8,186,704)           

   คาใชจายดอกเบี้ย 13,584,120          4,653,896           12,414,278          4,552,755           

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

   สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 896,361,253        1,054,432,851      850,329,124        1,003,368,292      

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (148,189,921)       (74,560,683)         (146,664,870)       (48,433,225)         

   สินคาคงเหลือ (289,357,234)       (240,233,117)       (268,974,086)       (238,890,927)       

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (39,421,329)         (71,222,866)         (37,965,531)         (70,908,066)         

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (45,516,634)         (2,083,301)           (11,299)               1,368,385           

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 7,174,111           105,188,134        (33,163,140)         95,486,196          

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น (2,008,656)           6,162,086           (16,545,722)         6,265,008           

   หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 17,272,560          (815,969)             -                       -                       

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 396,314,150        776,867,135        347,004,476        748,255,663        

   จายภาษีเงินได (190,379,017)       (154,033,666)       (183,035,981)       (150,230,075)       

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 205,935,133        622,833,469        163,968,495        598,025,588        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หนวย: บาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรกอนภาษี 791,857,966        979,111,643        753,201,374        937,507,446        

รายการปรับกระทบยอดกําไรกอนภาษีเปนเงินสด

   รับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

   คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 91,719,081          70,294,471          87,472,549          65,812,690          

   ตัดจําหนายอุปกรณ 1,347,601           114,545              387,494              114,545              

   ตัดจําหนายสวนเกินของสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 19,376               153,484              19,376               153,484              

   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ) 989,029              1,248,156           (160,288)             275,224              

   การปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิ

      ที่จะไดรับ (โอนกลับ) 5,044,875           (7,892,802)           4,978,471           (6,765,452)           

   ขาดทุน (กําไร) จากการจําหนายอุปกรณ (1,087,909)           421,752              (1,023,641)           507,442              

   ขาดทุนจากการดอยคาของอุปกรณ -                       19,303,450          -                       14,062,832          

   โอนกลับคาเผื่อการดอยคาของเงินมัดจํา -                       (680,000)             -                       (680,000)             

   ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไมเกิดขึ้นจริง 113,332              91,411               113,332              91,411               

   กําไรจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย (8,561,252)           (1,912,261)           (8,561,252)           (1,912,261)           

   สํารองผลประโยชนระยะยาวพนักงาน 2,589,951           2,291,404           2,482,965           2,205,154           

   โอนกลับประมาณการหนี้สินจากคดีฟองรอง -                       (4,370,274)           -                       (4,370,274)           

   รายไดดอกเบี้ย (1,254,917)           (8,396,024)           (995,534)             (8,186,704)           

   คาใชจายดอกเบี้ย 13,584,120          4,653,896           12,414,278          4,552,755           

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน

   สินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน 896,361,253        1,054,432,851      850,329,124        1,003,368,292      

สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

   ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น (148,189,921)       (74,560,683)         (146,664,870)       (48,433,225)         

   สินคาคงเหลือ (289,357,234)       (240,233,117)       (268,974,086)       (238,890,927)       

   สินทรัพยหมุนเวียนอื่น (39,421,329)         (71,222,866)         (37,965,531)         (70,908,066)         

   สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น (45,516,634)         (2,083,301)           (11,299)               1,368,385           

หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

   เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 7,174,111           105,188,134        (33,163,140)         95,486,196          

   หนี้สินหมุนเวียนอื่น (2,008,656)           6,162,086           (16,545,722)         6,265,008           

   หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 17,272,560          (815,969)             -                       -                       

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 396,314,150        776,867,135        347,004,476        748,255,663        

   จายภาษีเงินได (190,379,017)       (154,033,666)       (183,035,981)       (150,230,075)       

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 205,935,133        622,833,469        163,968,495        598,025,588        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) 79

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หนวย: บาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกันลดลง 358,818              36,298,592          358,818              36,298,592          

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย -                       -                       (3,397,694)           -                       

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย -                       -                       (68,655,985)         -                       

เงินจายลวงหนาคาซื้อสินทรัพยเพิ่มขึ้น (61,837,459)         (79,224,996)         (53,573,184)         (78,697,296)         

ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (244,366,163)       (348,645,339)       (167,340,369)       (343,465,554)       

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (17,514,500)         (248,169)             (16,172,500)         (171,271)             

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 2,163,551           5,162                 2,163,551           5,162                 

ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและท่ีจะถือจนครบกําหนด (1,462,365,330)     (1,260,000,000)     (1,462,365,330)     (1,260,000,000)     

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 1,662,003,197      330,000,000        1,662,003,197      330,000,000        

เงินสดรับจากการไถถอนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด 300,000,000        180,000,000        300,000,000        180,000,000        

ดอกเบี้ยรับ 5,727,072           4,066,885           5,463,235           3,857,565           

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 184,169,186        (1,137,747,865)     198,483,739        (1,132,172,802)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) 313,799,339        (152,557,981)       313,799,339        (152,557,981)       

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (45,320,000)         (67,127,928)         (45,320,000)         (67,127,928)         

ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (1,392,079)           (18,195,271)         -                       (16,745,269)         

เงินปนผลจาย (648,263,090)       (406,968,905)       (648,263,090)       (406,968,905)       

จายดอกเบี้ย (12,602,876)         (7,861,867)           (12,602,876)         (7,861,867)           

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (393,778,706)       (652,711,952)       (392,386,627)       (651,261,950)       

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศลดลง (2,807,660)           -                       -                       -                       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (6,482,047)           (1,167,626,348)     (29,934,393)         (1,185,409,164)     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 307,945,806        1,475,572,154      253,834,945        1,439,244,109      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 301,463,759        307,945,806        223,900,552        253,834,945        

  

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีมิใชเงินสด

   เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยลดลง (4,443,301)           (24,057,628)         (8,170,715)           (24,139,837)         

   โอนเงินจายลวงหนาคาซื้อสินทรัพยไปบัญชีอุปกรณ 62,755,200          90,443,890          58,986,915          90,343,890          

   ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุนของสินทรัพย 192,835              4,207,125           192,835              4,207,125           

   กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน

      ในหลักทรัพยเผื่อขายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (3,317,033)           3,710,823           (3,317,033)           3,710,823           

   เงินปนผลคางจายเพิ่มขึ้น 336,910              130,823              336,910              130,823              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

งบกระแสเงินสด (ตอ)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

(หนวย: บาท)

2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค้ําประกันลดลง 358,818              36,298,592          358,818              36,298,592          

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย -                       -                       (3,397,694)           -                       

ซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย -                       -                       (68,655,985)         -                       

เงินจายลวงหนาคาซื้อสินทรัพยเพิ่มขึ้น (61,837,459)         (79,224,996)         (53,573,184)         (78,697,296)         

ซื้อท่ีดิน อาคารและอุปกรณ (244,366,163)       (348,645,339)       (167,340,369)       (343,465,554)       

ซื้อสินทรัพยไมมีตัวตน (17,514,500)         (248,169)             (16,172,500)         (171,271)             

เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ 2,163,551           5,162                 2,163,551           5,162                 

ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายและท่ีจะถือจนครบกําหนด (1,462,365,330)     (1,260,000,000)     (1,462,365,330)     (1,260,000,000)     

เงินสดรับจากการจําหนายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 1,662,003,197      330,000,000        1,662,003,197      330,000,000        

เงินสดรับจากการไถถอนเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด 300,000,000        180,000,000        300,000,000        180,000,000        

ดอกเบี้ยรับ 5,727,072           4,066,885           5,463,235           3,857,565           

เงินสดสุทธิจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน 184,169,186        (1,137,747,865)     198,483,739        (1,132,172,802)     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง) 313,799,339        (152,557,981)       313,799,339        (152,557,981)       

ชําระคืนเงินกูยืมระยะยาว (45,320,000)         (67,127,928)         (45,320,000)         (67,127,928)         

ชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน (1,392,079)           (18,195,271)         -                       (16,745,269)         

เงินปนผลจาย (648,263,090)       (406,968,905)       (648,263,090)       (406,968,905)       

จายดอกเบี้ย (12,602,876)         (7,861,867)           (12,602,876)         (7,861,867)           

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (393,778,706)       (652,711,952)       (392,386,627)       (651,261,950)       

ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตราตางประเทศลดลง (2,807,660)           -                       -                       -                       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดลดลงสุทธิ (6,482,047)           (1,167,626,348)     (29,934,393)         (1,185,409,164)     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป 307,945,806        1,475,572,154      253,834,945        1,439,244,109      

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป 301,463,759        307,945,806        223,900,552        253,834,945        

  

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีมิใชเงินสด

   เจาหนี้คาซื้อสินทรัพยลดลง (4,443,301)           (24,057,628)         (8,170,715)           (24,139,837)         

   โอนเงินจายลวงหนาคาซื้อสินทรัพยไปบัญชีอุปกรณ 62,755,200          90,443,890          58,986,915          90,343,890          

   ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุนของสินทรัพย 192,835              4,207,125           192,835              4,207,125           

   กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุน

      ในหลักทรัพยเผื่อขายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (3,317,033)           3,710,823           (3,317,033)           3,710,823           

   เงินปนผลคางจายเพิ่มขึ้น 336,910              130,823              336,910              130,823              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติง้ จาํกัด (มหาชน) และบรษิัทยอย 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินรวม 
สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธนัวาคม 2560 

1. ขอมลูทัว่ไป 

 บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายสาหรายทะเลทอด ยาง อบและขนมขบเคี้ยวที่มีสาหรายเปนสวนประกอบ 
ที่อยูตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯซึ่งเปนสํานักงานใหญอยูที่ 12/1 หมู 4 ตําบลหนาไม อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธาน ี

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทฯมีสํานักงานสาขารวม 19 แหง (2559: 15 แหง) เฉพาะบริษัทฯ: 5 แหง (2559: 6 แหง) 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดยแสดง
รายการในงบการเงินตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่  11 ตุลาคม 2559 ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลจากงบ
การเงินฉบับภาษาไทยนี ้

 งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน) (ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปน้ีรวมเรียกวา “กลุมบริษัทฯ”) ดังตอไปนี้  

   อัตรารอยละ 
  จัดตั้งขึ้น ของการถือหุน 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ 2560 2559 

   รอยละ รอยละ 
บริษัท เถาแกนอย เรสเตอรองท แอนด  
 แฟรนไชส จํากัด 

จําหนายขนมขบเค้ียวและของฝาก ไทย 100 100 

บริษัท เถาแกนอย แคร จํากัด (เดิมชื่อ 
“วอนท มอร อินดัสตรี้ จํากัด”) 

จําหนายขนมขบเค้ียว ไทย 100 100 

บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด ซัพพลาย 
จํากัด  

ผลิตและจําหนายผงปรุงอาหาร   ไทย 100 100 

GIM Factory, Inc. ผลิตและจําหนายขนมขบเคี้ยวที่มี
สาหรายเปนสวนประกอบ 

สหรัฐอเมริกา 100 - 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทฯไดซื้อหุนสามัญของ GIM Factory, Inc. ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา คิดเปนสัดสวนการลงทุนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกลาว โดยมีรายละเอียดตามที่กลาว
ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 บริษัทฯจึงรวมงบการเงินของบริษัทดังกลาวในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 

ข) บริษัทฯจะถือวามีการควบคุมกิจการที่เขาไปลงทุนหรือบริษัทยอยได หากบริษัทฯมีสิทธิไดรับหรือมีสวนไดเสียใน
ผลตอบแทนของกิจการที่เขาไปลงทุน และสามารถใชอํานาจในการสั่งการกิจกรรมที่สงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอ
จํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได  

ค) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันท่ีบริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย
จนถึงวันท่ีบริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น 

ง) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึน้โดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) 832 
 

จ) สินทรัพยและหนี้สินตามงบการเงินของบริษัทยอยซึ่งจัดตั้งในตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ 
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน สวนรายไดและคาใชจายแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือน 
ผลตางซึ่งเกิดขึ้นจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลงคางบการเงินที่เปนเงินตรา
ตางประเทศ” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน   

ฉ) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดตัดออกจากงบการเงินรวมน้ีแลว 

2.3 บริษัทฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ในระหวางป กลุมบริษัทฯไดนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับ
ปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบัติทางบัญชีฉบับใหม ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัด
ใหมีขึ้นเพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุง
ถอยคําและคําศัพท การตีความและการใหแนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใชมาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดังกลาวมาถือปฏิบัติน้ีไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินของกลุมบริษัทฯ 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใชในอนาคต 

ในระหวางปปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกลาวไดรับการปรับปรุงหรือจัดใหมีขึ้น
เพื่อใหมีเนื้อหาเทาเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวางประเทศ โดยสวนใหญเปนการปรับปรุงและอธิบาย
ใหชัดเจนเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ฝายบริหารของกลุมบริษัทฯเชื่อวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบัติ 

4. นโยบายการบัญชีทีส่าํคญั 

4.1 การรับรูรายได 

 ขายสินคา 

 รายไดจากการขายสินคารับรูเมื่อกลุมบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนท่ีมีนัยสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผู
ซื้อแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหัก
สวนลดและสินคารับคืนแลว 

 ดอกเบี้ยรับ 

 ดอกเบี้ยรับถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

 เงินปนผลรับ 

 เงินปนผลรับถือเปนรายไดเม่ือบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนด
จายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 
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4.3 ลูกหนี้การคา 

 ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ กลุมบริษัทฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุน
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะห
อายุหนี ้

4.4 สินคาคงเหลือ 

 สินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิตแสดงมูลคาตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุน
ดังกลาววัดมูลคาตามวิธีตนทุนมาตรฐานซึ่งใกลเคียงกับตนทุนจริงตามวิธีเขากอนออกกอน และประกอบดวยตนทุนวัตถุดิบ 
แรงงานและคาโสหุยในการผลิต 

 สินคาซื้อมาเพื่อขาย วัตถุดิบ สวนประกอบและผงปรุง ภาชนะบรรจุและหีบหอ และอะไหลและวัสดุโรงงานแสดงมูลคาตาม
ราคาทุนวิธีเขากอนออกกอนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะต่ํากวา และจะถือเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิตเมื่อมี
การเบิกใช 

4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลคายุติธรรมของหลักทรัพยดังกลาวบันทึก
ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนเมื่อไดจําหนายหลักทรัพยนั้นออกไป  

ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะครบกําหนดชําระในหนึ่งป รวมทั้งที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัด
จําหนาย กลุมบริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน/รับรูสวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัด
จําหนาย/รับรูนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ ตราสารหนี้จัดเปนประเภทท่ีจะถือจนครบกําหนดเมื่อกลุมบริษัท
ฯมีความตั้งใจแนวแนและมีความสามารถที่จะถือไวจนครบกําหนดไถถอน 

ค) เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน  

 มูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของหนวยลงทุน มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณโดยใช
อัตราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  

 กลุมบริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน  

 ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปเปนอีกประเภทหนึ่ง กลุมบริษัทฯจะปรับมูลคาของเงินลงทุน
ดังกลาวใหมโดยใชมูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน  ผลแตกตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม 
ณ วันที่โอนจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนหรือแสดงเปนองคประกอบอื่นของสวนของผูถือหุนแลวแตประเภทของเงิน
ลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน 

 เมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน ผลตางระหวางสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดรับกับมูลคาตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในสวนของ
กําไรหรือขาดทุน 

4.6 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 กลุมบริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่งรวมตนทุนการทํารายการ ภายหลังการรับรู
รายการเริ่มแรก กลุมบริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคา (ถามี) 

 กลุมบริษัทฯรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินที่ไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยในสวนของกําไรหรือ
ขาดทุนในปที่ตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี 

 4.7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

 ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพย (ถามี) 
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 คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณ
ดังนี ้

สวนปรับปรุงที่ดิน  9 ป 
อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร  20 ป และตามอายุคงเหลือของสัญญาเชาที่ดินสําหรับ

สินทรัพยที่ไดมาตั้งแตป 2558 
เครื่องจักรและอุปกรณ  5 ป  และ 10 ป 
เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน  3 ป และ 5 ป 
ยานพาหนะ  5 ป 

 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน  

 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้งและกอสราง 

 กลุมบริษัทฯตัดรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณออกจากบัญชีเมื่อจําหนายสินทรัพยหรือคาดวาจะไมไดรับประโยชนเชิง
เศรษฐกิจในอนาคตจากการใชหรือการจําหนายสินทรัพย รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการจําหนายสินทรัพยจะรับรูในสวน
ของกําไรหรือขาดทุนเมื่อกลุมบริษัทฯตัดรายการสินทรัพยนั้นออกจากบัญช ี

4.8 ตนทุนการกูยืม 

 ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการไดมา การกอสราง หรือการผลิตสินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพรอม
ใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะอยูในสภาพพรอมที่จะใชไดตามที่มุงประสงค สวน
ตนทุนการกูยืมอื่นถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอื่นที่เกิดขึ้นจากการ
กูยืมน้ัน 

4.9 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยนั้น (ถามี) 

 กลุมบริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา กลุมบริษัทฯจะทบทวน
ระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย  

 สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดไดแก คอมพิวเตอรซอฟตแวร ซึ่งมีอายุการใหประโยชน 5 ป และ 10 ป 

 คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนและรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน โดยไมมีการ
คิดคาตัดจําหนายสําหรับคอมพิวเตอรซอฟตแวรระหวางติดต้ัง 

 กลุมบริษัทฯไมมีการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนซึ่งไดแก เครื่องหมายการคา แตจะ
ใชวิธีการทดสอบการดอยคาทุกปทั้งในระดับของแตละสินทรัพยนั้นและในระดับของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด กลุม
บริษัทฯจะทบทวนทุกปวาสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวยังคงมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน 

4.10 คาความนิยม  

 บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพย
สุทธิที่ไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรูสวนที่สูงกวานี้เปนกําไรใน
สวนของกําไรหรือขาดทุนทันที 

 บริษัทฯแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกปหรือเมื่อใด
ก็ตามท่ีมีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น 

 เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯจะปนสวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการใหกับหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด)ที่คาดวาจะไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และ
บริษัทฯจะทําการประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของ
หนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตํ่ากวามูลคาตาม



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) 85
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 สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยนั้น (ถามี) 

 กลุมบริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนเชิงเศรษฐกิจ
ของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยเมื่อมีขอบงชี้วาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา กลุมบริษัทฯจะทบทวน
ระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย  

 สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดไดแก คอมพิวเตอรซอฟตแวร ซึ่งมีอายุการใหประโยชน 5 ป และ 10 ป 

 คาตัดจําหนายคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนและรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุน โดยไมมีการ
คิดคาตัดจําหนายสําหรับคอมพิวเตอรซอฟตแวรระหวางติดต้ัง 

 กลุมบริษัทฯไมมีการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอนซึ่งไดแก เครื่องหมายการคา แตจะ
ใชวิธีการทดสอบการดอยคาทุกปทั้งในระดับของแตละสินทรัพยนั้นและในระดับของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด กลุม
บริษัทฯจะทบทวนทุกปวาสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวยังคงมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน 

4.10 คาความนิยม  

 บริษัทฯบันทึกมูลคาเริ่มแรกของคาความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนที่สูงกวามูลคายุติธรรมของสินทรัพย
สุทธิที่ไดมา หากมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรูสวนที่สูงกวานี้เปนกําไรใน
สวนของกําไรหรือขาดทุนทันที 

 บริษัทฯแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของคาความนิยมทุกปหรือเมื่อใด
ก็ตามท่ีมีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น 

 เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯจะปนสวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวมกิจการใหกับหนวยสินทรัพยที่
กอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด)ที่คาดวาจะไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และ
บริษัทฯจะทําการประเมินมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของ
หนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด) หากมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดตํ่ากวามูลคาตาม
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บัญชี บริษัทฯจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน และบริษัทฯไมสามารถกลับบัญชีขาดทุนจากการดอย
คาไดในอนาคต 

4.11 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯหรือถูกบริษัทฯควบคุมไมวาจะ
เปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ  

 นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึง บริษัทรวมและบุคคลหรือกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออมซึ่งทําใหมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญตอบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอํานาจในการ
วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ  

4.12 สัญญาเชาระยะยาว  

 สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน
สัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิ
ของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญาเชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึก
เปนหนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่ไดมาตาม
สัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา  

 สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญไมไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปน
สัญญาเชาดําเนินงาน จํานวนเงินที่จายตามสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนคาใชจายในสวนของกําไรหรือขาดทุนตามวิธีเสนตรง
ตลอดอายุของสัญญาเชา 

4.13 เงินตราตางประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสกุลเงินบาท ซึ่งเปนสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ 
รายการตาง ๆ ของแตละกิจการที่รวมอยูในงบการเงินรวมวัดมูลคาดวยสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงานของแตละกิจการนั้น 

 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปน
ตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน 

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

4.14 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพยไมมี
ตัวตนหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา และจะทําการประเมินการดอยคาของคาความนิยมเปนรายป กลุมบริษัทฯ
รับรูขาดทุนจากการดอยคาเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้ มูล
คาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนในการจําหนายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคา
ใดจะสูงกวา 

 กลุมบริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในสวนของกําไรหรือขาดทุน  

 หากในการประเมินการดอยคาของสินทรัพยมีขอบงชี้ที่แสดงใหเห็นวาผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยที่รับรูในงวดกอน
ไดหมดไปหรือลดลง กลุมบริษัทฯจะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการ
ดอยคาท่ีรับรูในงวดกอนก็ตอเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใชกําหนดมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนภายหลังจากการรับรูผล
ขาดทุนจากการดอยคาครั้งลาสุด โดยมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยที่เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาตอง
ไมสูงกวามูลคาตามบัญชีที่ควรจะเปนหากกิจการไมเคยรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงวดกอนๆ กลุมบริษัทฯ
จะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยโดยรับรูไปยังสวนของกําไรหรือขาดทุนทันที 

4.15 ผลประโยชนของพนักงาน 

 ผลประโยชนระยะสั้นของพนักงาน 

 กลุมบริษทัฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 
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 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯจาย
สมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจายสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน  

 กลุมบริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุมบริษัทฯถือวาเงิน
ชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 

 กลุมบริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว 
(Projected Unit Credit Method) โดยผู เชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของ
พนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

4.16 ประมาณการหนี้สิน 

 กลุมบริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลวและมีความ
เปนไปไดคอนขางแนนอนวากลุมบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันน้ันและสามารถประมาณ
มูลคาภาระผูกพันน้ันไดอยางนาเชื่อถือ  

4.17 ภาษีเงินได 

 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดปจจุบัน 

 กลุมบริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหแกหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 กลุมบริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน  

 กลุมบริษัทฯรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปได
คอนขางแนที่กลุมบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชนั้น 

 กลุมบริษัทฯจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับ
ลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทฯจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 

 กลุมบริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึก
โดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน  

4.18 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 ลูกหนี้และเจาหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน สวนเกิน
หรือสวนลดท่ีเกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา 
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 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและพนักงานไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงานจายสะสมและเงินที่บริษัทฯจาย
สมทบใหเปนรายเดือน สินทรัพยของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไดแยกออกจากสินทรัพยของบริษัทฯ เงินที่บริษัทฯจายสมทบ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเปนคาใชจายในปที่เกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชนหลังออกจากงาน  

 กลุมบริษัทฯมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตองจายใหแกพนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึงกลุมบริษัทฯถือวาเงิน
ชดเชยดังกลาวเปนโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานสําหรับพนักงาน 

 กลุมบริษัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานโดยใชวิธีคิดลดแตละหนวยที่ประมาณการไว 
(Projected Unit Credit Method) โดยผู เชี่ยวชาญอิสระไดทําการประเมินภาระผูกพันดังกลาวตามหลักคณิตศาสตร
ประกันภัย  

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของ
พนักงานจะรับรูทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

4.16 ประมาณการหนี้สิน 

 กลุมบริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้นแลวและมีความ
เปนไปไดคอนขางแนนอนวากลุมบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันน้ันและสามารถประมาณ
มูลคาภาระผูกพันน้ันไดอยางนาเชื่อถือ  

4.17 ภาษีเงินได 

 ภาษีเงินไดประกอบดวยภาษีเงินไดปจจุบันและภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 ภาษีเงินไดปจจุบัน 

 กลุมบริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดปจจุบันตามจํานวนที่คาดวาจะจายใหแกหนวยงานจัดเก็บภาษีของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทาง
ภาษีตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 

 กลุมบริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวระหวางราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สิน ณ วันสิ้น
รอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยและหนี้สินที่เกี่ยวของนั้น โดยใชอัตราภาษีที่มีผลบังคับใช ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน  

 กลุมบริษัทฯรับรูหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีของผลแตกตางชั่วคราวที่ตองเสียภาษีทุกรายการ แตรับรูสินทรัพยภาษีเงินได
รอการตัดบัญชีสําหรับผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชในจํานวนเทาที่มีความเปนไปได
คอนขางแนที่กลุมบริษัทฯจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใชประโยชนจากผลแตกตางชั่วคราวที่ใชหักภาษีและผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียังไมไดใชนั้น 

 กลุมบริษัทฯจะทบทวนมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรับ
ลดมูลคาตามบัญชีดังกลาว หากมีความเปนไปไดคอนขางแนวากลุมบริษัทฯจะไมมีกําไรทางภาษีเพียงพอตอการนําสินทรัพยภาษี
เงินไดรอการตัดบัญชีท้ังหมดหรือบางสวนมาใชประโยชน 

 กลุมบริษัทฯจะบันทึกภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังสวนของผูถือหุนหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวของกับรายการที่ไดบันทึก
โดยตรงไปยังสวนของผูถือหุน  

4.18 สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 

 ลูกหนี้และเจาหน้ีตามสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาจะถูกแปลงคาตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน กําไรขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากการแปลงคาเงินตราตางประเทศดังกลาวจะถูกบันทึกในสวนของกําไรหรือขาดทุน สวนเกิน
หรือสวนลดท่ีเกิดขึ้นจากการทําสัญญาจะถูกตัดจําหนายดวยวิธีเสนตรงตามอายุของสัญญา 
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4.19 การวัดมูลคายุตธิรรม 

 มูลคายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดวาจะไดรับจากการขายสินทรัพยหรือเปนราคาที่จะตองจายเพื่อโอนหนี้สินใหผูอื่น โดย
รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหวางผูซื้อและผูขาย (ผูรวมในตลาด) ณ วันท่ีวัดมูลคา กลุมบริษัทฯใชราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองในการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวของกําหนดใหตองวัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม ยกเวนในกรณีที่ไมมีตลาดที่มีสภาพคลองสําหรับสินทรัพยหรือหนี้สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรือไมสามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคลองได กลุมบริษัทฯจะประมาณมูลคายุติธรรมโดยใช
เทคนิคการประเมินมูลคาที่เหมาะสมกับแตละสถานการณ และพยายามใชขอมูลท่ีสามารถสังเกตไดที่เกี่ยวของกับสินทรัพยหรือ
หนี้สินท่ีจะวัดมูลคายุติธรรมนั้นใหมากท่ีสุด  

 ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรมที่ใชวัดมูลคาและเปดเผยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินในงบการเงินแบงออกเปนสามระดับ
ตามประเภทของขอมูลท่ีนํามาใชในการวัดมูลคายุติธรรม ดังนี ้

 ระดับ 1  ใชขอมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพยหรือหนี้สินอยางเดียวกันในตลาดท่ีมีสภาพคลอง 

 ระดับ 2 ใชขอมูลอื่นทีส่ามารถสังเกตไดของสินทรัพยหรือหนี้สิน ไมวาจะเปนขอมูลทางตรงหรือทางออม 

 ระดับ 3 ใชขอมูลทีไ่มสามารถสังเกตได เชน ขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  

 ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุมบริษัทฯจะประเมินความจําเปนในการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม
สําหรับสินทรัพยและหนี้สินท่ีถืออยู ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวัดมูลคายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา 

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่องที่
มีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ีสงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอ
ขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและ
การประมาณการที่สําคัญมีดังน้ี 

 การปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ 

 ในการประมาณการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณ
มูลคาสุทธิที่จะไดรับของสินคาคงเหลือ โดยจํานวนเงินที่คาดวาจะไดรับจากสินคาคงเหลือพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาขายหรือตนทุนที่เกี่ยวของโดยตรงกับเหตุการณที่เกิดขึ้นภายหลังรอบระยะเวลารายงาน และฝายบริหารไดใชดุลยพินิจใน
การประมาณการผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากสินคาเสื่อมคุณภาพ โดยคํานึงถึงอายุของสินคาคงเหลือและสภาวะเศรษฐกิจ
ที่เปนอยูในขณะนั้น 

 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

 ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการใหประโยชนและมูลคา
คงเหลือเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใหประโยชนและมูลคาคงเหลือใหมหากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น 

 นอกจากนี้ ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการ
ดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจ
ที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

 ผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน 

 หนี้สินตามโครงการผลประโยชนหลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย ซึ่งตองอาศัยขอ
สมมติฐานตาง ๆ ในการประมาณการนั้น เชน อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการ
เปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เปนตน 
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6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินสด 796 1,421 45 175 
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย 300,668 306,525 223,856 253,660 

รวม 301,464 307,946 223,901 253,835 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินฝากออมทรัพยของกลุมบริษัทฯมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.1 ถึงรอยละ 0.375 
ตอป เฉพาะบริษัทฯ: อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.1 ถึงรอยละ 0.375 ตอป  

7. เงินลงทุนชั่วคราว 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือของเงินลงทุนชั่วคราวแสดงไดดังนี้  

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเผือ่ขาย   
 หนวยลงทุน (กองทุนเปดตราสารหนี้) - ราคาทุน 260,473 451,912 
 บวก: การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม 394 3,711 

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - มูลคายุติธรรม 260,867 455,623 

เงินลงทนุทีจ่ะถอืจนครบกําหนด   
 ตราสารหนี้ภาคเอกชน - ตั๋วแลกเงิน - 49,883 
 เงินฝากประจําธนาคารประเภท 6 - 12 เดือน 362 250,000 

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด  362 299,883 

รวม 261,229 755,506 

 ในระหวางป 2560 บริษัทฯขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายมูลคาตามบัญชี 1,653.4 ลานบาท (2559: 328.1 ลานบาท) 
และรับรูกําไรจากการขายสุทธิจากภาษีในสวนของกําไรหรือขาดทุนจํานวน 6.8 ลานบาท (2559: 1.5 ลานบาท) ทั้งนี้ จํานวน
ดังกลาวไดรวมกําไรท่ีโอนมาจากรายการกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายสุทธิจากภาษีในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในระหวางงวดปจจุบันจํานวน 2.7 ลานบาท (2559: ไมม)ี 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิจาก
ภาษีเงินได ซึ่งรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมเปนจํานวนเงิน 0.3 ลานบาท (2559: 3.0 ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากประจําของบริษทัฯมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.9 ตอป (2559: 2.0 ตอป) 
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6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินสด 796 1,421 45 175 
เงินฝากกระแสรายวันและออมทรัพย 300,668 306,525 223,856 253,660 

รวม 301,464 307,946 223,901 253,835 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 เงินฝากออมทรัพยของกลุมบริษัทฯมีอัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.1 ถึงรอยละ 0.375 
ตอป เฉพาะบริษัทฯ: อัตราดอกเบี้ยระหวางรอยละ 0.1 ถึงรอยละ 0.375 ตอป  

7. เงินลงทุนชั่วคราว 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือของเงินลงทุนชั่วคราวแสดงไดดังนี้  

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

เงินลงทนุในหลกัทรพัยเผือ่ขาย   
 หนวยลงทุน (กองทุนเปดตราสารหนี้) - ราคาทุน 260,473 451,912 
 บวก: การเปลี่ยนแปลงมูลคายุติธรรม 394 3,711 

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - มูลคายุติธรรม 260,867 455,623 

เงินลงทนุทีจ่ะถอืจนครบกําหนด   
 ตราสารหนี้ภาคเอกชน - ตั๋วแลกเงิน - 49,883 
 เงินฝากประจําธนาคารประเภท 6 - 12 เดือน 362 250,000 

รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด  362 299,883 

รวม 261,229 755,506 

 ในระหวางป 2560 บริษัทฯขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายมูลคาตามบัญชี 1,653.4 ลานบาท (2559: 328.1 ลานบาท) 
และรับรูกําไรจากการขายสุทธิจากภาษีในสวนของกําไรหรือขาดทุนจํานวน 6.8 ลานบาท (2559: 1.5 ลานบาท) ทั้งนี้ จํานวน
ดังกลาวไดรวมกําไรที่โอนมาจากรายการกําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายสุทธิจากภาษีในกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่นในระหวางงวดปจจุบันจํานวน 2.7 ลานบาท (2559: ไมม)ี 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิจาก
ภาษีเงินได ซึ่งรับรูในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นรวมเปนจํานวนเงิน 0.3 ลานบาท (2559: 3.0 ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เงินฝากประจําของบริษทัฯมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 0.9 ตอป (2559: 2.0 ตอป) 
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8. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น  
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน     
อายหุนี้คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ     
ยังไมถึงกําหนดชําระ - - 13,113 7,023 
คางชําระ     
 1 - 90 วัน   - - 8,887 8,510 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกัน - - 22,000 15,533 

ลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน     
อายุหนี้คงคางนับจากวันทีถ่ึงกําหนดชําระ     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 431,917 376,212 424,778 374,409 
คางชําระ     
 1 - 90 วัน   194,658 102,263 191,181 101,063 
 91 - 180 วัน 282 2,671 17 239 
 181 - 270 วัน 111 - - - 
 มากกวา 271 วัน 6,058 3,942 3,708 3,715 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 633,026 485,088 619,684 479,426 

รวมลูกหนี้การคา 633,026 485,088 641,684 494,959 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (6,063) (5,074) (3,714) (3,875) 

ลูกหนี้การคา - สุทธ ิ 626,963 480,014 637,970 491,084 

ลูกหนี้อื่น     
ดอกเบี้ยคางรับ - กิจการทีไ่มเกี่ยวของกัน - 4,589 - 4,589 
รายไดคางรับ - กิจการทีไ่มเกี่ยวของกัน 3,013 4,108 3,013 4,108 
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวของกัน - - 873 432 
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 3,679 2,259 2,710 2,044 

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 6,692 10,956 6,596 11,173 

รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 633,655 490,970 644,566 502,257 
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9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี ้

 รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เถาแกนอย เรสเตอรองท แอนด แฟรนไชส จํากัด      บริษัทยอย 
บริษัท เถาแกนอย แคร จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท วอนท มอร อินดัสตรี้ จํากัด”) บริษัทยอย 
บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด ซัพพลาย จํากัด บริษัทยอย 
GIM Factory, Inc. บริษัทยอย 
บริษัท พีระเดชาพันธ โฮลดิ้ง จํากัด ผูถือหุนรายใหญ 
บริษัท ดร. โทบิ จํากัด ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน 
บริษัท เจน ซี อินสไปร คอรปอเรชั่น จํากัด* ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน 
บริษัท ชุบชีวา จํากัด ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน 
บริษัท โตเกียว รันเวย มารเก็ตติ้ง จํากัด ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน 
บริษัท ทเว็นตี้โฟร โปรเจ็คส จํากัด ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน 
บริษัท โอมิเซะ จํากัด ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน 

 *ไมเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันต้ังแตป 2560 

 ในระหวางป กลุมบริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข
ทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางกลุมบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปไดดังนี ้

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการธรุกจิกบับริษัทยอย      
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)  
ขายสินคา - - 65.0 90.7 ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมรอยละ 15 

ถึง 45 ขึ้นกับปริมาณซื้อและประเภท
ของสินคา 

รายไดคาบริการดานบัญชีและ
การเงิน 

- - 3.3 3.3 คํานวณตามตนทุนจริงบวกกําไรสวน
เพิ่ม 

รายไดคาบริการและสาธารณูปโภค - - 1.5 1.5 อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
ซื้อสินคา - - 197.3 173.0 ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมรอยละ 5 ถึง 

15 ขึ้นกับประเภทของสินคา 
คาใชจายสงเสริมการขาย - - 0.2 0.2 อัตราตามที่ระบุในสัญญา 

 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วของกนั      
ซื้อสินคา 0.4 2.1 - 1.5 ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมรอยละ 35 

ถึง 70 ขึ้นกับประเภทของสินคา 
ซื้อสินทรัพย - 1.0 - 1.0 ราคาตามที่ระบุในสัญญา/ราคาใกลเคียง

ราคาตลาด 
คาเชาจาย 1.9 1.9 0.4 0.4 อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
คาใชจายอื่น - 1.8 - 1.8 ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 
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9. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทฯและกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถสรุปไดดังนี ้

 รายชื่อ ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท เถาแกนอย เรสเตอรองท แอนด แฟรนไชส จํากัด      บริษัทยอย 
บริษัท เถาแกนอย แคร จํากัด (เดิมชื่อ “บริษัท วอนท มอร อินดัสตรี้ จํากัด”) บริษัทยอย 
บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด ซัพพลาย จํากัด บริษัทยอย 
GIM Factory, Inc. บริษัทยอย 
บริษัท พีระเดชาพันธ โฮลดิ้ง จํากัด ผูถือหุนรายใหญ 
บริษัท ดร. โทบิ จํากัด ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน 
บริษัท เจน ซี อินสไปร คอรปอเรชั่น จํากัด* ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน 
บริษัท ชุบชีวา จํากัด ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน 
บริษัท โตเกียว รันเวย มารเก็ตติ้ง จํากัด ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน 
บริษัท ทเว็นตี้โฟร โปรเจ็คส จํากัด ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน 
บริษัท โอมิเซะ จํากัด ผูถือหุน/กรรมการรวมกัน 

 *ไมเปนบริษัทที่เกี่ยวของกันต้ังแตป 2560 

 ในระหวางป กลุมบริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข
ทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางกลุมบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปไดดังนี ้

 (หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการธรุกจิกบับริษัทยอย      
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)  
ขายสินคา - - 65.0 90.7 ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมรอยละ 15 

ถึง 45 ขึ้นกับปริมาณซื้อและประเภท
ของสินคา 

รายไดคาบริการดานบัญชีและ
การเงิน 

- - 3.3 3.3 คํานวณตามตนทุนจริงบวกกําไรสวน
เพิ่ม 

รายไดคาบริการและสาธารณูปโภค - - 1.5 1.5 อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
ซื้อสินคา - - 197.3 173.0 ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมรอยละ 5 ถึง 

15 ขึ้นกับประเภทของสินคา 
คาใชจายสงเสริมการขาย - - 0.2 0.2 อัตราตามที่ระบุในสัญญา 

 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2560 2559 2560 2559  

รายการธรุกจิกบักจิการทีเ่กีย่วของกนั      
ซื้อสินคา 0.4 2.1 - 1.5 ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิมรอยละ 35 

ถึง 70 ขึ้นกับประเภทของสินคา 
ซื้อสินทรัพย - 1.0 - 1.0 ราคาตามที่ระบุในสัญญา/ราคาใกลเคียง

ราคาตลาด 
คาเชาจาย 1.9 1.9 0.4 0.4 อัตราตามที่ระบุในสัญญา 
คาใชจายอื่น - 1.8 - 1.8 ราคาทุนบวกกําไรสวนเพ่ิม 
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 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียด ดังนี ้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ลกูหนีก้ารคาและลกูหนีอ้ื่น - กจิการที่เกีย่วของกนั (หมายเหตุ 8)   
ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
 บริษัทยอย - - 22,000 15,533 

รวม - - 22,000 15,533 

ลูกหนี้อื่น - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
 บริษัทยอย - - 873 432 

รวม - - 873 432 

เจาหนีก้ารคาและเจาหนีอ้ื่น  - กจิการทีเ่กีย่วของกัน (หมายเหต ุ20)   
เจาหน้ีการคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
   บริษัทยอย  - - 14,051 14,086 
   บริษัทที่เกี่ยวของกัน  44 90 - - 

รวม 44 90 14,051 14,086 

คาใชจายคางจาย - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
   บริษัทยอย - - 160 144 
   บริษัทและบุคคลที่เกี่ยวของกัน  - 17 - - 

รวม - 17 160 144 

เจาหน้ีคาซ้ือสินทรัพย - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
   บุคคลที่เกี่ยวของกัน - 1,000 - 1,000 

รวม - 1,000 - 1,000 

 เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย 

ยอดคงคางของเงินใหกูยืมระยะยาวระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และการเคลื่อนไหวของเงินให
กูยืมดังกลาวมีรายละเอียดดังน้ี 
 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2559 

เพิ่มขึ้น                  
ระหวางป ลดลงระหวางป 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 
2560 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย     
   GIM Factory, Inc. - 3,256 - 3,256 

รวม - 3,256 - 3,256 
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 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทฯมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการและ
ผูบริหาร ดังตอไปนี ้

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชนระยะสั้น 34.4 34.6 32.3 32.6 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 2.3 2.1 2.3 2.1 

รวม 36.7 36.7 34.6 34.7 

10. สินคาคงเหลือ 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให 
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สินคาสําเร็จรูป 97,297 53,102 (2,715) (939) 94,582 52,163 
สินคาระหวางผลิต 2,058 13,749 (741) - 1,317 13,749 
วัตถุดิบและสวนประกอบ 560,840 329,152 (1,154) (535) 559,686 328,617 
ภาชนะบรรจุและหีบหอ 80,128 55,094 (10,501) (8,592) 69,627 46,502 
อะไหลและวัสดุโรงงาน 3,532 2,408 - - 3,532 2,408 
วัตถุดิบระหวางทาง 1,013 2,006 - - 1,013 2,006 

รวม 744,868 455,511 (15,111) (10,066) 729,757 445,445 

 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให 
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สินคาสําเร็จรูป 82,031 45,620 (2,644) (874) 79,387 44,746 
สินคาระหวางผลิต 2,058 13,749 (741) - 1,317 13,749 
วัตถุดิบและสวนประกอบ 551,127 325,745 (1,061) (503) 550,066 325,242 
ภาชนะบรรจุและหีบหอ 73,851 54,468 (10,501) (8,592) 63,350 45,876 
อะไหลและวัสดุโรงงาน 2,839 1,862 - - 2,839 1,862 
วัตถุดิบระหวางทาง 517 2,006 - - 517 2,006 

รวม 712,423 443,450 (14,947) (9,969) 697,476 433,481 
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 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทฯมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานที่ใหแกกรรมการและ
ผูบริหาร ดังตอไปนี ้

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ผลประโยชนระยะสั้น 34.4 34.6 32.3 32.6 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 2.3 2.1 2.3 2.1 

รวม 36.7 36.7 34.6 34.7 

10. สินคาคงเหลือ 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให 
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สินคาสําเร็จรูป 97,297 53,102 (2,715) (939) 94,582 52,163 
สินคาระหวางผลิต 2,058 13,749 (741) - 1,317 13,749 
วัตถุดิบและสวนประกอบ 560,840 329,152 (1,154) (535) 559,686 328,617 
ภาชนะบรรจุและหีบหอ 80,128 55,094 (10,501) (8,592) 69,627 46,502 
อะไหลและวัสดุโรงงาน 3,532 2,408 - - 3,532 2,408 
วัตถุดิบระหวางทาง 1,013 2,006 - - 1,013 2,006 

รวม 744,868 455,511 (15,111) (10,066) 729,757 445,445 

 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุนให 
เปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

สินคาสําเร็จรูป 82,031 45,620 (2,644) (874) 79,387 44,746 
สินคาระหวางผลิต 2,058 13,749 (741) - 1,317 13,749 
วัตถุดิบและสวนประกอบ 551,127 325,745 (1,061) (503) 550,066 325,242 
ภาชนะบรรจุและหีบหอ 73,851 54,468 (10,501) (8,592) 63,350 45,876 
อะไหลและวัสดุโรงงาน 2,839 1,862 - - 2,839 1,862 
วัตถุดิบระหวางทาง 517 2,006 - - 517 2,006 

รวม 712,423 443,450 (14,947) (9,969) 697,476 433,481 
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รายการเคล่ือนไหวของบัญชีการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 และ 2559 สรุปไดดังนี ้
 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ยอดคงเหลือตนป 10,066 17,958 9,969 16,735 
บวก: ปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือ     
 ใหเปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ 12,088 8,173 11,803 8,092 
หัก: กลับรายการปรับลดมูลคาของ     
 สินคาคงเหลือท่ีทําลายจริงในป (7,043) (16,065) (6,825) (14,858) 

ยอดคงเหลือปลายป 15,111 10,066 14,947 9,969 

 กลุมบริษัทฯบันทึกรายการเคลื่อนไหวของบัญชีการปรับลดราคาทุนของสินคาคงเหลือใหเปนมูลคาสุทธิที่จะไดรับโดยแสดงเปน
สวนหนึ่งของตนทุนขาย 

11. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น  
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีมูลคาเพิ่มรอเรียกคืน 45,908 33,634 44,792 33,137 
เงินจายลวงหนาคาซ้ือวัตถุดิบ 87,344 61,167 87,344 61,167 
คาใชจายจายลวงหนา 11,495 12,311 10,317 11,823 
อื่น ๆ 394 248 394 248 

รวม 145,141 107,360 142,847 106,375 

12. เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ําประกัน 

 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คือ เงินฝากประจําซ่ึงบริษัทฯไดนําไปคํ้าประกันการใชไฟฟา 

13.  เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน 

บริษัท 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (รอยละ) (รอยละ) (พันบาท) (พันบาท) 
บริษัท เถาแกนอย เรสเตอรองท      
  แอนด แฟรนไชส จํากัด 

 
35.0 ลานบาท 

 
35.0  ลานบาท 

 
100 

 
100 

 
35,000 

 
35,000 

บริษัท เถาแกนอย แคร จํากัด 
(เดิมชื่อ “บริษัท วอนทมอร อินดัสตรี้ 
จํากัด”) 

5.0 ลานบาท 5.0 ลานบาท 100 100 4,543 4,543 

บริษัท เอ็นซีพี เทรดดิ้ง แอนด  
  ซัพพลาย จํากัด 

 
1.0 ลานบาท 

 
1.0 ลานบาท 

 
100 

 
100 

 
491 

 
491 

GIM Factory, Inc. 3.1 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

3.1 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 100 - 68,656 - 

รวม     108,690 40,034 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯไดทําสัญญาซื้อขายหุนของ GIM Factory, Inc. ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายขนมขบเคี้ยวที่มีสาหรายทะเลเปนสวนประกอบในสัดสวนรอยละ 
100 ตอมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯไดเขาซื้อหุนสามัญจํานวน 31,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 เหรียญ
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สหรัฐอเมริกา ของ GIM Factory, Inc. จากผูถือหุนเดิมเปนมูลคารวมท้ังสิ้น 2.0 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 68.7 
ลานบาท) โดยบริษัทฯไดจายชําระแลวทั้งจํานวน 

งบการเงินของ GIM Factory, Inc. ไดถูกรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัทฯตั้งแตวันที่บริษัทฯมีอํานาจควบคุมเมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2560 (“วันที่ซ้ือกิจการ”) โดยมีรายละเอียดการซื้อกิจการดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

ตนทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 68,656 

หัก: มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับ (24,848) 

คาความนิยม 43,808 

  
ตนทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 68,656 

หัก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอยที่ซื้อ (2) 

เงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย  68,654 

ณ ปจจุบัน บริษัทฯอยูระหวางดําเนินการใหมีการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อ 
โดยการวัดมูลคานี้จะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ บริษัทฯจะปรับปรุงยอนหลังประมาณการที่เคยรับรูไว ณ 
วันที่ซ้ือเมื่อไดรับขอมูลทางบัญชีที่สมบูรณเพื่อรายงานในงบการเงิน 

 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินท่ีรับมาของ GIM Factory, Inc. ณ วันที่ซื้อกิจการ ตามประมาณการของ
บริษัทฯมดีังนี ้

 (หนวย: พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 3,925 
สินคาคงเหลือ  11,168 
สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 65,293 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,362 

เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น (56,902) 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับ 24,848 

คาความนิยม 43,808 

ตนทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 68,656 

ผลตางจํานวน 43.8 ลานบาท ระหวางผลรวมของสิ่งตอบแทนที่จายไป ณ วันที่ซื้อกิจการ และมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่
ระบุไดที่ไดรับมาซึ่งมาจากการประมาณการของฝายบริหาร ถูกรวมเปนสวนหนึ่งของคาความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

รายไดและขาดทุนของ GIM Factory, Inc. ถูกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตั้งแตวันท่ีซื้อ
กิจการ ดังนี ้

(หนวย: พันบาท) 
รายได 3,465 
ขาดทุน (5,501) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯไมมีเงินปนผลรับจากบริษัทยอยทั้ง 4 บริษัทขางตน 
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สหรัฐอเมริกา ของ GIM Factory, Inc. จากผูถือหุนเดิมเปนมูลคารวมท้ังสิ้น 2.0 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา (หรือประมาณ 68.7 
ลานบาท) โดยบริษัทฯไดจายชําระแลวทั้งจํานวน 

งบการเงินของ GIM Factory, Inc. ไดถูกรวมอยูในงบการเงินรวมของบริษัทฯตั้งแตวันที่บริษัทฯมีอํานาจควบคุมเมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2560 (“วันที่ซ้ือกิจการ”) โดยมีรายละเอียดการซื้อกิจการดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

ตนทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 68,656 

หัก: มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับ (24,848) 

คาความนิยม 43,808 

  
ตนทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 68,656 

หัก: เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทยอยที่ซื้อ (2) 

เงินสดจายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย  68,654 

ณ ปจจุบัน บริษัทฯอยูระหวางดําเนินการใหมีการวัดมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่รับมา ณ วันที่ซื้อ 
โดยการวัดมูลคานี้จะดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ซื้อกิจการตามที่กําหนดไวในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การรวมธุรกิจ บริษัทฯจะปรับปรุงยอนหลังประมาณการที่เคยรับรูไว ณ 
วันที่ซ้ือเมื่อไดรับขอมูลทางบัญชีที่สมบูรณเพื่อรายงานในงบการเงิน 

 มูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินท่ีรับมาของ GIM Factory, Inc. ณ วันที่ซื้อกิจการ ตามประมาณการของ
บริษัทฯมดีังนี ้

 (หนวย: พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2 
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น 3,925 
สินคาคงเหลือ  11,168 
สวนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ 65,293 
สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 1,362 

เจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่น (56,902) 

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่ไดรับ 24,848 

คาความนิยม 43,808 

ตนทุนการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอย 68,656 

ผลตางจํานวน 43.8 ลานบาท ระหวางผลรวมของสิ่งตอบแทนที่จายไป ณ วันที่ซื้อกิจการ และมูลคายุติธรรมของสินทรัพยสุทธิที่
ระบุไดที่ไดรับมาซึ่งมาจากการประมาณการของฝายบริหาร ถูกรวมเปนสวนหนึ่งของคาความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

รายไดและขาดทุนของ GIM Factory, Inc. ถูกรวมอยูในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตั้งแตวันท่ีซื้อ
กิจการ ดังนี ้

(หนวย: พันบาท) 
รายได 3,465 
ขาดทุน (5,501) 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯไมมีเงินปนผลรับจากบริษัทยอยทั้ง 4 บริษัทขางตน 
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14. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซ่ึงไดแก ที่ดิน มีมูลคายุติธรรมเปนจํานวนเงิน 42.2 ลานบาท (2559: 
42.1 ลานบาท) ซึ่งประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระโดยใชเกณฑราคาตลาด (Market Approach)  

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ที่ดินและ อาคารและ เครื่องจักร เครื่องตกแตง  สินทรัพย  

 สวนปรับปรุง สวนปรับปรุง และ และเครื่องใช  ระหวางติดตั้ง  

 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ และกอสราง รวม 

ราคาทนุ         

1 มกราคม 2559 81,904 168,906 314,322 78,107 27,022 168,978 839,239 

ซื้อเพิ่ม 12,410 - 1,216 10,231 5,092 387,081 416,030 

จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (411) (856) - - (1,267) 

ดอกเบี้ยที่ถือเปนตนทุน - - - - - 4,207 4,207 

โอนเขา (ออก) - 31,869 20,928 3,374 - (56,171) - 

31 ธันวาคม 2559 94,314 200,775 336,055 90,856 32,114 504,095 1,258,209 

ซื้อเพิ่ม - 63 3,501 16,515 18,392 202,582 241,053 

เพิ่มข้ึนจากการซื้อ              

บริษัทยอย - 58,917 22,185 248 475 - 81,825 

จําหนาย/ตัดจําหนาย - (24) (14,059) (5,430) (5,295) - (24,808) 

ดอกเบี้ยที่ถือเปนตนทุน - - - - - 193 193 

โอนเขา (ออก) - 434,276 65,194 3,672 - (503,142) - 

ผลตางจากการแปลงคา

งบการเงิน - (2,406) (906) (10) (19) - (3,341) 

31 ธันวาคม 2560 94,314 691,601 411,970 105,851 45,667 203,728 1,553,131 

คาเสือ่มราคาสะสม        

1 มกราคม 2559 985 22,455 210,785 44,610 10,799 - 289,634 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 223 17,034 31,422 14,075 5,616 - 68,370 

คาเสื่อมราคาสําหรับ

สวนที่จําหนาย/       

  

  

 ตัดจําหนาย - - (389) (759) - - (1,148) 

31 ธันวาคม 2559 1,208 39,489 241,818 57,926 16,415 - 356,856 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 223 36,569 30,952 14,554 6,996 - 89,294 

เพิ่มขึ้นจากการซ้ือบริษัท

ยอย - 11,703 4,480 129 220 - 16,532 

คาเสื่อมราคาสําหรับ

สวนที่จําหนาย/       

  

  

 ตัดจําหนาย - (8) (13,946) (4,210) (4,155) - (22,319) 

โอนเขา (ออก) - - 2,797 (2,797) - - - 

ผลตางจากการแปลงคา

งบการเงิน - (478) (183) (5) (9) - (675) 

31 ธันวาคม 2560 1,431 87,275 265,918 65,597 19,467 - 439,688 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ที่ดินและ อาคารและ เครื่องจักร เครื่องตกแตง  สินทรัพย  

 สวนปรับปรุง สวนปรับปรุง และ และเครื่องใช  ระหวางติดตั้ง  

 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ และกอสราง รวม 

คาเผือ่การดอยคา        

1 มกราคม 2559 - - - - - - - 

เพิ่มขึ้นระหวางป - - 19,142 161 - - 19,303 

31 ธันวาคม 2559 - - 19,142 161 - - 19,303 

เพิ่มขึ้นระหวางป - - - - - - - 

31 ธันวาคม 2560 - - 19,142 161 - - 19,303 

มลูคาสทุธติามบญัช ี        

31 ธันวาคม 2559  93,106 161,286 75,095 32,769 15,699 504,095 882,050 

31 ธันวาคม 2560 92,883 604,326 126,910 40,093 26,200 203,728 1,094,140 

คาเสือ่มราคาสาํหรบัป        

2559 (จํานวน 46.8 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 68,370 

2560 (จํานวน 68.1 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 89,294 

    

   (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ที่ดินและ อาคารและ เครื่องจักร เครื่องตกแตง  สินทรัพย  

 สวนปรับปรุง สวนปรับปรุง และ และเครื่องใช  ระหวางติดตั้ง  

 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ และกอสราง รวม 

ราคาทนุ         

1 มกราคม 2559 81,904 167,792 303,791 64,863 26,673 168,978 814,001 

ซื้อเพิ่ม 12,410 - 516 5,570 5,093 387,081 410,670 

จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (411) (856) - - (1,267) 

ดอกเบี้ยที่ถือเปนตนทุน - - - - - 4,207 4,207 

โอนเขา (ออก) - 31,869 20,928 3,374 - (56,171) - 

31 ธันวาคม 2559 94,314 199,661 324,824 72,951 31,766 504,095 1,227,611 

ซื้อเพิ่ม - 63 742 11,089 18,392 188,870 219,156 

จําหนาย/ตัดจําหนาย - (24) (14,053) (4,304) (5,295) - (23,676) 

ดอกเบี้ยที่ถือเปนตนทุน - - - - - 193 193 

โอนเขา (ออก) - 434,276 61,267 7,599 - (503,142) - 

31 ธันวาคม 2560 94,314 633,976 372,780 87,335 44,863 190,016 1,423,284 

    

    

    

    

    

    

    

 

   

 



บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดเเอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน) 97
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 ที่ดินและ อาคารและ เครื่องจักร เครื่องตกแตง  สินทรัพย  

 สวนปรับปรุง สวนปรับปรุง และ และเครื่องใช  ระหวางติดตั้ง  

 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ และกอสราง รวม 

คาเผือ่การดอยคา        

1 มกราคม 2559 - - - - - - - 

เพิ่มขึ้นระหวางป - - 19,142 161 - - 19,303 

31 ธันวาคม 2559 - - 19,142 161 - - 19,303 

เพิ่มขึ้นระหวางป - - - - - - - 

31 ธันวาคม 2560 - - 19,142 161 - - 19,303 

มลูคาสทุธติามบญัช ี        

31 ธันวาคม 2559  93,106 161,286 75,095 32,769 15,699 504,095 882,050 

31 ธันวาคม 2560 92,883 604,326 126,910 40,093 26,200 203,728 1,094,140 

คาเสือ่มราคาสาํหรบัป        

2559 (จํานวน 46.8 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 68,370 

2560 (จํานวน 68.1 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 89,294 

    

   (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ที่ดินและ อาคารและ เครื่องจักร เครื่องตกแตง  สินทรัพย  

 สวนปรับปรุง สวนปรับปรุง และ และเครื่องใช  ระหวางติดตั้ง  

 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ และกอสราง รวม 

ราคาทนุ         

1 มกราคม 2559 81,904 167,792 303,791 64,863 26,673 168,978 814,001 

ซื้อเพิ่ม 12,410 - 516 5,570 5,093 387,081 410,670 

จําหนาย/ตัดจําหนาย - - (411) (856) - - (1,267) 

ดอกเบี้ยที่ถือเปนตนทุน - - - - - 4,207 4,207 

โอนเขา (ออก) - 31,869 20,928 3,374 - (56,171) - 

31 ธันวาคม 2559 94,314 199,661 324,824 72,951 31,766 504,095 1,227,611 

ซื้อเพิ่ม - 63 742 11,089 18,392 188,870 219,156 

จําหนาย/ตัดจําหนาย - (24) (14,053) (4,304) (5,295) - (23,676) 

ดอกเบี้ยที่ถือเปนตนทุน - - - - - 193 193 

โอนเขา (ออก) - 434,276 61,267 7,599 - (503,142) - 

31 ธันวาคม 2560 94,314 633,976 372,780 87,335 44,863 190,016 1,423,284 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 ที่ดินและ อาคารและ เครื่องจักร เครื่องตกแตง  สินทรัพย  

 สวนปรับปรุง สวนปรับปรุง และ และเครื่องใช  ระหวางติดตั้ง  

 ที่ดิน อาคาร อุปกรณ สํานักงาน ยานพาหนะ และกอสราง รวม 

คาเสือ่มราคาสะสม        

1 มกราคม 2559 985 22,124 207,476 36,828 10,674 - 278,087 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 223 16,939 29,794 11,606 5,547 - 64,109 

คาเสื่อมราคาสําหรับ

สวนที่จําหนาย/ตัด

จําหนาย - - (389) (759) - - (1,148) 

31 ธันวาคม 2559 1,208 39,063 236,881 47,675 16,221 - 341,048 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 223 35,922 29,693 12,385 6,918 - 85,141 

คาเสื่อมราคาสําหรับ

สวนที่จําหนาย/          

ตัดจําหนาย - (8) (13,941) (4,045) (4,155) - (22,149) 

31 ธันวาคม 2560 1,431 74,977 252,633 56,015 18,984 - 404,040 

คาเผือ่การดอยคา        

1 มกราคม 2559 - - - - - - - 

เพิ่มขึ้นระหวางป - - 14,063 - - - 14,063 

31 ธันวาคม 2559 - - 14,063 - - - 14,063 

เพิ่มขึ้นระหวางป - - - - - - - 

31 ธันวาคม 2560 - - 14,063 - - - 14,063 

มลูคาสทุธติามบญัช ี        

31 ธันวาคม 2559 93,106 160,598 73,880 25,276 15,545 504,095 872,500 

31 ธันวาคม 2560 92,883 558,999 106,084 31,320 25,879 190,016 1,005,181 

คาเสือ่มราคาสาํหรบัป        

2559 (จํานวน 46.4 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 64,109 

2560 (จํานวน 66.8 ลานบาท รวมอยูในตนทุนการผลิต สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร) 85,141 

ในระหวางปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนราคาทุนของอาคารโรงงานเปนจํานวนเงิน 0.2 
ลานบาท (2559: 4.2 ลานบาท) โดยคํานวณจากอัตราการตั้งขึ้นเปนทุนในอัตราเฉลี่ยรอยละ 3.85 (2559: รอยละ 3.89) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุมบริษัทฯมียอดคงเหลือของเครื่องจักรและยานพาหนะซึ่งไดมาภายใตสัญญาเชาการเงินโดยมี
มลูคาสุทธิตามบญัชีเปนจํานวนเงิน 2.4 ลานบาท (2560: ไมม)ี 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทฯมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู มูลคาตามบัญชีกอน
หักคาเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงิน 195.1 ลานบาท (2559: 173.8 ลานบาท) เฉพาะบริษัทฯ: 187.0 
ลานบาท (2559: 167.5 ลานบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมียอดคงเหลือของอาคารและสิ่งปลูกสรางที่ตั้งอยูบนท่ีดินเชาโดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปน
จํานวนเงิน 82.6 ลานบาท (2559: 97.0 ลานบาท) ภายใตสัญญาเชาที่ดินดังกลาว บริษัทฯจะตองโอนกรรมสิทธิ์ของอาคารและ
สิ่งปลูกสรางใหแกผูใหเชาเมื่อสัญญาส้ินสุดลง 

 บริษัทฯไดนําที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวนเงิน 494.6 ลานบาท ไปค้ํา
ประกันเงินกูยืมระยะยาวที่ไดรับจากธนาคาร ทั้งนี้ ในระหวางป 2560 บริษัทฯไดชําระคืนเงินกูยืมดังกลาวกอนวันครบกําหนด
ชําระและไดไถถอนสินทรัพยที่ใชค้ําประกันแลวทั้งจํานวน 
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16. สินทรัพยไมมีตัวตน   

 มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 
คอมพิวเตอร
ซอฟตแวร 

คอมพิวเตอร
ซอฟตแวรระหวาง

ติดต้ัง เครื่องหมายการคา รวม 

31 ธันวาคม 2560  
ราคาทุน 28,075 7,122 1,000 36,197 
หัก: คาตัดจําหนายสะสม (12,161) - - (12,161) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 15,914 7,122 1,000 24,036 

31 ธันวาคม 2559     
ราคาทุน 18,683 - 1,000 19,683 
หัก: คาตัดจําหนายสะสม (9,736) - - (9,736) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 8,947 - 1,000 9,947 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
คอมพิวเตอร
ซอฟตแวร 

คอมพิวเตอร
ซอฟตแวรระหวาง

ติดต้ัง เครื่องหมายการคา รวม 

31 ธันวาคม 2560  
ราคาทุน 24,571 7,122 1,000 32,693 
หัก: คาตัดจําหนายสะสม (10,053) - - (10,053) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 14,518 7,122 1,000 22,640 

31 ธันวาคม 2559     
ราคาทุน 16,521 - 1,000 17,521 
หัก: คาตัดจําหนายสะสม (7,722) - - (7,722) 

มูลคาตามบัญชี - สุทธิ 8,799 - 1,000 9,799 

 การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยไมมีตัวตนสําหรับป 2560 และ 2559 แสดงไดดังนี ้

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

มูลคาตามบัญชีตนป 9,947 10,623 9,799 10,332 
ซือ้คอมพิวเตอรซอฟตแวร 9,392 248 8,050 171 
ซื้อคอมพิวเตอรซอฟตแวรระหวางติดตั้ง 7,122 - 7,122 - 
ซื้อเครื่องหมายการคา - 1,000 - 1,000 
คาตัดจําหนาย (2,425) (1,924) (2,331) (1,704) 

มูลคาตามบัญชีปลายป 24,036 9,947 22,640 9,799 

 เครื่องหมายการคาขางตนมีระยะเวลาการใชสิทธิขั้นต่ํา 10 ป และสามารถตออายุออกไปไดทุก 10 ปโดยไมมีตนทุนสวนเพิ่ม 
บริษัทฯจึงกําหนดใหเครื่องหมายการคาดังกลาวมีอายุการใหประโยชนไมทราบแนนอน 
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17. คาความนยิม 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 2559 

มลูคาตามบัญชีตนป - - 
คาความนิยมไดมาจากการซื้อบริษัทยอย 43,808 - 
ผลตางจากการแปลงคางบการเงิน (1,789) - 

มูลคาตามบัญชีปลายป 42,019 - 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯอยูในระหวางการประเมินมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่ระบุไดที่ไดมาและหนี้สินที่รับมาของ 
GIM Factory, Inc. ณ วันที่ซ้ือกิจการตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 

18. สินทรพัยไมหมนุเวยีนอื่น 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2560 2559 2560 2559 

เงินมัดจําและเงินประกัน 12,691 9,646 2,254 1,808 
เงินจายลวงหนาคาซื้อสินทรัพย 22,351 23,269 17,327 22,741 
อื่น ๆ 2,205 1,752 1,272 1,707 

รวม 37,247 34,667 20,853 26,256 

19. เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 

(หนวย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย (รอยละตอป) 
งบการเงินรวม/                                

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ตั๋วสัญญาใชเงิน 2.00 - 2.20 - 426,000 - 
ทรัสตรีซีท - 1.95 - 2.58 - 112,367 
รวม   426,000 112,367 

20.  เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เจาหนี้การคา - กิจการที่เกี่ยวของกนั 44 90 14,051 14,086 
เจาหนี้การคา - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 303,513 340,125 229,479 302,910 
คาใชจายคางจาย - กิจการที่เกี่ยวของกัน - 17 160 144 
คาใชจายคางจาย - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 245,418 201,223 237,771 198,274 
เจาหนี้คาซ้ือสินทรัพย - กิจการที่เกี่ยวของกัน - 1,000 - 1,000 
เจาหนี้คาซ้ือสินทรัพย - กิจการที่ไมเกี่ยวของกัน 13,167 16,610 8,783 15,953 

รวม 562,142 559,065 490,244 532,367 
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21. เงินกูยมืระยะสัน้ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทฯมีเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ีไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งเปนจํานวนเงิน 0.4 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยมีกําหนดชําระคืนภายในเดือนกุมภาพันธ 2561 เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.6 ตอป (2559: ไม
มี) 

22. เงินกูยมืระยะยาว 

(หนวย: พันบาท) 
 อัตราดอกเบี้ย   

เงินกู  (รอยละตอป) การชําระคืน 2560 2559 

ของบรษิัทฯ   
เงินกูแบบมีหลักประกันใน       
สกุลเงินบาท 

MLR-2.75 2560: ชําระคืนเงินกูกอนกําหนดทั้งหมด                                 
ในเดือนมีนาคม 2560 (2559: ชําระคืน                        
เปนงวดทุกเดือน เดือนละ 4.7 ลานบาท                               
เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2559 จนถึง                             
เดือนกันยายน 2560 และชําระคืน                             
งวดสุดทายเปนจํานวนเงิน 3.2 ลานบาท) - 45,320 

ของบรษิัทยอย    
เงินกูแบบไมมีหลักประกัน                                 

จํานวนเงิน 0.1 ลานเหรียญ            
สหรัฐอเมริกา 

2.5 ชําระคืนเมื่อทวงถาม 

3,302 - 
เงินกูแบบไมมีหลักประกัน                        

จํานวนเงิน 0.4 ลานเหรียญ                            
สหรัฐอเมริกา  

4.6 มีระยะเวลาผอนผันการชําระคืนเงินตน                       
และดอกเบี้ยเปนเวลา 5 ป นับจากวันท่ี                                 
13 พฤศจิกายน 2560 14,035 - 

รวม 17,337 45,320 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  - (45,320) 

สวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป 17,337 - 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯไดชําระคืนเงินกูยืมแบบมีหลักประกันบางสวนกอนวันครบกําหนดชําระเปนจํานวนเงิน 62.4 
ลานบาท และเขาทําบันทึกขอตกลงกับธนาคารเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การชําระคืนเงินกูยืมสวนที่เหลือ ตอมาในเดือนมีนาคม 
2560 บริษัทฯไดชําระคืนเงินกูยืมดังกลาวกอนวันครบกําหนดชําระทั้งหมดเปนจํานวนเงิน 45.3 ลานบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ภายใตสัญญาเงินกูยืม บริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เชน 
การดํารงสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนความสามารถในการชําระ
หนี้ใหเปนไปตามสัญญา เปนตน (2560: ไมมี) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที่ยังไมไดเบิกใชเปนจํานวนเงิน 300.0 ลานบาท (2559: 
287.6 ลานบาท) 
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21. เงินกูยมืระยะสัน้ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทฯมีเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทท่ีไมเกี่ยวของกันแหงหนึ่งเปนจํานวนเงิน 0.4 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา โดยมีกําหนดชําระคืนภายในเดือนกุมภาพันธ 2561 เงินกูยืมดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.6 ตอป (2559: ไม
มี) 

22. เงินกูยมืระยะยาว 

(หนวย: พันบาท) 
 อัตราดอกเบี้ย   

เงินกู  (รอยละตอป) การชําระคืน 2560 2559 

ของบรษิัทฯ   
เงินกูแบบมีหลักประกันใน       
สกุลเงินบาท 

MLR-2.75 2560: ชําระคืนเงินกูกอนกําหนดทั้งหมด                                 
ในเดือนมีนาคม 2560 (2559: ชําระคืน                        
เปนงวดทุกเดือน เดือนละ 4.7 ลานบาท                               
เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2559 จนถึง                             
เดือนกันยายน 2560 และชําระคืน                             
งวดสุดทายเปนจํานวนเงิน 3.2 ลานบาท) - 45,320 

ของบรษิัทยอย    
เงินกูแบบไมมีหลักประกัน                                 

จํานวนเงิน 0.1 ลานเหรียญ            
สหรัฐอเมริกา 

2.5 ชําระคืนเมื่อทวงถาม 

3,302 - 
เงินกูแบบไมมีหลักประกัน                        

จํานวนเงิน 0.4 ลานเหรียญ                            
สหรัฐอเมริกา  

4.6 มีระยะเวลาผอนผันการชําระคืนเงินตน                       
และดอกเบี้ยเปนเวลา 5 ป นับจากวันท่ี                                 
13 พฤศจิกายน 2560 14,035 - 

รวม 17,337 45,320 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  - (45,320) 

สวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป 17,337 - 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯไดชําระคืนเงินกูยืมแบบมีหลักประกันบางสวนกอนวันครบกําหนดชําระเปนจํานวนเงิน 62.4 
ลานบาท และเขาทําบันทึกขอตกลงกับธนาคารเพื่อเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การชําระคืนเงินกูยืมสวนที่เหลือ ตอมาในเดือนมีนาคม 
2560 บริษัทฯไดชําระคืนเงินกูยืมดังกลาวกอนวันครบกําหนดชําระทั้งหมดเปนจํานวนเงิน 45.3 ลานบาท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ภายใตสัญญาเงินกูยืม บริษัทฯตองปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการเงินบางประการตามที่ระบุในสัญญา เชน 
การดํารงสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนรายใหญ อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนความสามารถในการชําระ
หนี้ใหเปนไปตามสัญญา เปนตน (2560: ไมมี) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีวงเงินกูยืมระยะยาวตามสัญญาเงินกูที่ยังไมไดเบิกใชเปนจํานวนเงิน 300.0 ลานบาท (2559: 
287.6 ลานบาท) 
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23. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน - 1,392 - - 
หัก: ดอกเบี้ยรอการตัดจําหนาย - (34) - - 

รวม - 1,358 - - 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป - (1,358) - - 

สวนที่ถึงกําหนดชําระเกินกวาหนึ่งป - - - - 

 กลุมบริษัทฯไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเชาเครื่องจักรซึ่งใชในการดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระ
คาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลา 3 ป  

 ในระหวางป 2559 บริษัทฯไดชําระคืนหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินทั้งจํานวนกอนวันครบกําหนดชําระตามสัญญาเปนจํานวนหลาย
ฉบับ พรอมคาธรรมเนียมทางการเงินที่เกี่ยวของตามที่บริษัทลีสซิ่งเรียกเก็บ 

24.  หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เจาหนี้กรมสรรพากร 5,144 3,720 4,492 3,255 
เงินรับลวงหนาจากลูกคา 1,985 5,235 1,985 5,235 
เจาหนี้เงินประกันผลงานกอสราง 2,906 17,350 2,752 17,350 

อื่น ๆ 689 926 689 805 

รวม 10,724 27,231 9,918 26,645 

25. สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน   

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานซึ่งเปนเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
และ 2559 แสดงไดดังนี ้

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานตนป 8,615 6,323 8,326 6,121 
 ตนทุนบริการในปจจุบัน  2,309 2,083 2,212 2,003 
 ตนทุนดอกเบี้ย 281 209 271 202 

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงานปลายป 11,205 8,615 10,809 8,326 

 คาใชจายเกี่ยวกับผลประโยชนระยะยาวของพนักงานที่รับรูในสวนของกําไรหรือขาดทุนแสดงไดดังน้ี  
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ตนทุนขาย  1,598 1,393 1,544 1,346 

คาใชจายในการขายและบริหาร  992 899 939 859 

รวม 2,590 2,292 2,483 2,205 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทฯคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนา เปน
จํานวนเงิน 233 พันบาท (2559: 119 พันบาท) เฉพาะบริษัทฯ: 233 พันบาท (2559: 119 พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของกลุมบริษัทฯ
เทากับ 27.2 ป (2559: 27.2 ป) เฉพาะบริษัทฯ: 26.9 ป (2559: 26.9 ป) 

 สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี ้

 งบการเงินรวม/  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

 (รอยละตอป) (รอยละตอป) 
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 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะ
ยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี ้

 (หนวย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

อัตราคิดลด     
เพิ่มขึ้นรอยละ 1 (893) (757) (853) (727) 
ลดลงรอยละ 1 1,027 876 979 839 

อัตราการขึ้นเงินเดือน     
เพิ่มขึ้นรอยละ 1 1,325 1,022 1,268 980 
ลดลงรอยละ 1 (1,158) (893) (1,110) (859) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน     
เพิ่มขึ้นรอยละ 20 ของฐานแตละชวงอายุ (2,222) (1,757) (2,133) (1,690) 
ลดลงรอยละ 20 ของฐานแตละชวงอายุ 3,373 2,683 3,213 2,562 

26. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้
จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผล ในปจจุบัน 
บริษัทฯไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 1202 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทย บริษัทยอยตองจัดสรรทุนสํารองไม
นอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผลกําไรซึ่งบริษัทยอยทํามาหาได ทุกคราวท่ีจายเงินปนผลจนกวาทุนสํารองนัน้จะมีจํานวนไมนอย
กวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผล 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทฯคาดวาจะจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปขางหนา เปน
จํานวนเงิน 233 พันบาท (2559: 119 พันบาท) เฉพาะบริษัทฯ: 233 พันบาท (2559: 119 พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ระยะเวลาเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการจายชําระผลประโยชนระยะยาวของพนักงานของกลุมบริษัทฯ
เทากับ 27.2 ป (2559: 27.2 ป) เฉพาะบริษัทฯ: 26.9 ป (2559: 26.9 ป) 

 สมมติฐานที่สําคัญในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย สรุปไดดังนี ้

 งบการเงินรวม/  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 

 (รอยละตอป) (รอยละตอป) 
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 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมติฐานที่สําคัญตอการเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของมูลคาปจจุบันของภาระผูกพันผลประโยชนระยะ
ยาวของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี ้

 (หนวย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

อัตราคิดลด     
เพิ่มขึ้นรอยละ 1 (893) (757) (853) (727) 
ลดลงรอยละ 1 1,027 876 979 839 

อัตราการขึ้นเงินเดือน     
เพิ่มขึ้นรอยละ 1 1,325 1,022 1,268 980 
ลดลงรอยละ 1 (1,158) (893) (1,110) (859) 

อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน     
เพิ่มขึ้นรอยละ 20 ของฐานแตละชวงอายุ (2,222) (1,757) (2,133) (1,690) 
ลดลงรอยละ 20 ของฐานแตละชวงอายุ 3,373 2,683 3,213 2,562 

26. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้
จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผล ในปจจุบัน 
บริษัทฯไดจัดสรรสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 1202 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของประเทศไทย บริษัทยอยตองจัดสรรทุนสํารองไม
นอยกวารอยละ 5 ของจํานวนผลกําไรซึ่งบริษัทยอยทํามาหาได ทุกคราวท่ีจายเงินปนผลจนกวาทุนสํารองนัน้จะมีจํานวนไมนอย
กวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทยอย สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผล 
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27. คาใชจายตามลักษณะ  

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

เงินเดือน คาแรงและผลประโยชนอื่นของพนักงาน 816,345 694,797 783,956 671,742 
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย 91,719 70,924 87,473 65,813 
คาเชาจายตามสัญญาเชาดําเนินงาน 51,336 36,565 30,541 24,927 
คาขนสง 81,810 75,248 81,082 75,134 
คาสาธารณูปโภคและพลังงานเชื้อเพลิง 64,106 43,863 62,913 43,329 
คาสงเสริมการขายและการตลาด 453,262 293,587 453,117 293,473 
วัตถุดิบและวัสดุส้ินเปลืองใชไป 2,702,468 2,356,343 2,697,734 2,354,867 
ซื้อสินคาเพื่อขาย 98,910 72,359 - - 
การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูปและสินคาระหวางผลิต (32,504) (25,524) (24,721) (22,914) 

28. ภาษีเงินได 

 คาใชจายภาษีเงินไดสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดดังนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดปจจุบัน     
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 186,160 195,847 176,974 189,903 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี      
ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจากการเกิด                    

ผลแตกตางชั่วคราวและ                               
การกลับรายการผลแตกตางชั่วคราว (2,739) 1,417 (2,682) (1,169) 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูใน                            
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 183,421 197,264 174,292 188,734 

จํานวนภาษีเงินไดที่เกี่ยวของกับสวนประกอบแตละสวนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
และ 2559 สรุปไดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

ภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีที่เกี่ยวของกับ 
กําไรจากการวัดมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 79 742 79 742 
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รายการกระทบยอดระหวางกําไรทางบัญชีกับคาใชจายภาษีเงินไดเปนดังนี ้
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 791,858 979,112 753,201 937,507 

     
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลในประเทศไทย รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 รอยละ 20 
กําไรทางบัญชีกอนภาษีเงินไดนิติบุคคล                     

คูณอัตราภาษี 158,372 195,822 150,640 187,501 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:     

คาใชจายตองหาม 2,368 2,805 2,173 2,797 
คาใชจายที่มีสิทธิหักไดเพิ่มขึ้น (2,607) (2,074) (2,526) (2,069) 

อื่น ๆ 25,288 711 24,005 505 

รวม 25,049 1,442 23,652 1,233 

คาใชจายภาษีเงินไดที่แสดงอยูใน                                 
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 183,421 197,264 174,292 188,734 

 

สวนประกอบของสินทรัพยและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีประกอบดวยรายการดังตอไปน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี     
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1,230 1,032 760 792 
คาเผื่อการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 3,022 2,013 2,989 1,993 
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 3,861 3,861 2,813 2,813 
ผลแตกตางชั่วคราวของสัญญาเชาการเงิน 553 1,322 553 1,115 
ผลแตกตางชั่วคราวของคาเสื่อมราคา                 

ของสินทรัพยบนท่ีดินเชา 2,358 567 2,358 567 
สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 2,241 1,723 2,162 1,665 
อื่น ๆ 500 508 500 508 

รวม 13,765 11,026 12,135 9,453 

หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญช ี     
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจากการวัดมูลคา     
 เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 79 742 79 742 

รวม 79 742 79 742 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี - สุทธิ 13,686 10,284 12,056 8,711 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชจํานวนเงิน 2.0 ลานบาท (2559: 2.0 ลานบาท) ที่
ไมไดบันทึกสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี เนื่องจากบริษัทยอยพิจารณาแลวเห็นวาอาจไมมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียง
พอที่จะนําผลแตกตางชั่วคราวและขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชขางตนมาใชประโยชนได ผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไมไดใชจํานวน
ดังกลาวจะทยอยสิ้นสุดระยะเวลาการใหประโยชนภายในป 2564 (2559: ภายในป 2564) 
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29. การสงเสริมการลงทุน 

 บริษัทฯไดรับสิทธิพิเศษทางภาษจีากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสําหรับการผลิตผลิตภัณฑจากสาหรายและผลิตภัณฑขนม
ขบเคี้ยวจากแปงโดยการอนุมัติของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนภายใตเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดไว บริษัทฯไดรับสิทธิ
ประโยชนทางภาษีท่ีมีสาระสําคัญดังตอไปนี ้

สิทธิประโยชนสําคัญที่ไดรับ 
เลขทีบ่ัตรสงเสริมการลงทุน 

1433/2553 1514(2)/2554 2155(2)/2554 2103(2)/2557 

1. ได รับยก เวนอากรขาเข าสํ าหรับ
เครื่ อ งจักรตามที่ คณ ะกรรมการ
พิจารณาอนุมัติ 

ไดรับ 
(สิ้นสุดแลว) 

 

ไดรับ 
(สิ้นสุดแลว) 

ไดรับ 
(สิ้นสุดแลวโดยยัง

ไมไดใชสิทธิ) 

ไดรับ 
(สิ้นสุดแลว) 

     
2. ได รับยกเวนภาษี เงินไดนิติบุคคล

สํ าห รั บ กํ า ไร สุ ท ธิ ที่ ได จ าก ก า ร
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม 

- 8 ป 
(ยังไมไดใชสิทธิ) 

 

7 ป 
(ยังไมไดใชสิทธิ) 

7 ป 
(ยังไมไดใชสิทธิ) 

     
3. ได รับยก เวนอากรขาเข าสํ าหรับ

วัตถุดิบและวัสดุจําเปนที่ตองนําเขา
จากตางประเทศเพื่อใชในการผลิต
เพื่อการสงออกเปนระยะเวลา 1 ป 
นับตั้งแตวันนําเขาวันแรก และไดรับ
การขยายเวลาการไดรับสิทธ ิ

ไดรับ ไดรับ 
(ยังไมไดใชสิทธิ) 

ไดรับ 
 

ไดรับ 
(ยังไมไดใชสิทธิ) 

     
4. ไดรับยกเวนอากรขาเขาสําหรับของที่

นํ าเข ามาเพื่ อส งกลับออกไปเปน
ระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่นําเขาครั้ง
แรก และได รับการขยายเวลาการ
ไดรับสิทธ ิ

ไดรับ 
(ยังไมไดใชสิทธิ) 

ไดรับ 
(ยังไมไดใชสิทธิ) 

ไดรับ 
(ยังไมไดใชสิทธิ) 

ไดรับ 
(ยังไมไดใชสิทธิ) 

30.  กําไรตอหุน  

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดวย
จํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป 

31. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 ขอมูลสวนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอนี้สอดคลองกับรายงานภายในของกลุมบริษัทฯที่ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดดานการดําเนินงาน
ไดรับและสอบทานอยางสมํ่าเสมอเพื่อใชในการตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรใหกับสวนงานและประเมินผลการดําเนินงาน
ของสวนงาน 

เพื่อวัตถุประสงคในการบริหารงาน กลุมบริษัทฯจัดโครงสรางองคกรเปนหนวยธุรกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ โดยมีสวนงานที่
รายงานท้ังสิ้น 3 สวนงาน ดังนี้  

1) สวนงานขนมขบเคี้ยว เปนสวนงานที่เปนผูผลิตและจําหนายสาหรายทะเลทอด ยาง อบและขนมขบเคี้ยวที่มีสาหราย
เปนสวนประกอบทั้งตลาดในประเทศและตางประเทศ 

2) สวนงานรานคาปลีก เปนสวนงานท่ีเปนรานคาปลีกจําหนายขนมขบเคี้ยว อาหารและเครือ่งดื่ม  

3) สวนงานอื่น ๆ 

 ผูมีอํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแตละหนวยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงคในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงานกลุมบริษัทฯประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานโดยพิจารณาจาก

26

กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน สินทรัพย์รวมและหน้ีสินรวมซ่ึงวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวัดกําไรหรือ
ขาดทุนจากการดําเนินงาน สินทรัพย์รวมและหน้ีสินรวมในงบการเงิน  

 การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการธุรกิจกับ
บุคคลภายนอก 

 ข้อมูลรายได้ กําไร สินทรัพย์รวมและหน้ีสินรวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทฯ มีดังต่อไปนี้ 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 2560 
 

ส่วนงาน ส่วนงาน     
การตัดรายการ

บัญช ี งบการเงิน 
 ขนมขบเคี้ยว ร้านค้าปลีก อ่ืน ๆ  รวมส่วนงาน ระหว่างกัน รวม 
สําหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560       
รายได้จากลูกค้าภายนอก 5,026 236 2 5,264 - 5,264 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 65 3 194 262 (262) - 
ดอกเบี้ยรับ 1 - - 1 - 1 
ดอกเบี้ยจ่าย (14) - - (14) - (14) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย (88) (3) (1) (92) - (92) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (137) (7) (2) (146) - (146) 
 
กําไรของสว่นงาน 573 27 9 609 (1) 608 
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560       
สินทรัพย์รวมของสว่นงาน 3,262 104 66 3,432 (110) 3,322 
การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          

ที่ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 203 6 20 229 - 229 

       
หนีส้นิรวมของสว่นงาน 1,098 52 36 1,186 (40) 1,146 

  
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 2559 
 

ส่วนงาน ส่วนงาน     
การตัดรายการ

บัญช ี งบการเงิน 
 ขนมขบเคี้ยว ร้านค้าปลีก อ่ืน ๆ  รวมส่วนงาน ระหว่างกัน รวม 
สําหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559       
รายได้จากลูกค้าภายนอก 4,483 222 - 4,705 - 4,705 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 91 2 171 264 (264) - 
ดอกเบี้ยรับ 8 - - 8 - 8 
ดอกเบี้ยจ่าย (5) - - (5) - (5) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย (65) (4) (1) (70) - (70) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (189) (5) (3) (197) - (197) 
 
กําไรของสว่นงาน 749 22 11 782 - 782 
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559       
สินทรัพย์รวมของสว่นงาน 3,051 62 43 3,156 (72) 3,084 
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กําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงาน สินทรัพย์รวมและหน้ีสินรวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวัดกําไรหรือ
ขาดทุนจากการดําเนินงาน สินทรัพย์รวมและหน้ีสินรวมในงบการเงิน  

 การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึกบัญชีสําหรับรายการธุรกิจกับ
บุคคลภายนอก 

 ข้อมูลรายได้ กําไร สินทรัพย์รวมและหน้ีสินรวมของส่วนงานของกลุ่มบริษัทฯ มีดังต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 2560 
 

ส่วนงาน ส่วนงาน     
การตัดรายการ

บัญช ี งบการเงิน 
 ขนมขบเคี้ยว ร้านค้าปลีก อ่ืน ๆ  รวมส่วนงาน ระหว่างกัน รวม 
สําหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560       
รายได้จากลูกค้าภายนอก 5,026 236 2 5,264 - 5,264 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 65 3 194 262 (262) - 
ดอกเบี้ยรับ 1 - - 1 - 1 
ดอกเบี้ยจ่าย (14) - - (14) - (14) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย (88) (3) (1) (92) - (92) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (137) (7) (2) (146) - (146) 
 
กําไรของสว่นงาน 573 27 9 609 (1) 608 
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2560       
สินทรัพย์รวมของสว่นงาน 3,262 104 66 3,432 (110) 3,322 
การเพ่ิมขึ้นของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          

ที่ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 203 6 20 229 - 229 

       
หนีส้นิรวมของสว่นงาน 1,098 52 36 1,186 (40) 1,146 

  
 (หน่วย: ล้านบาท) 
 2559 
 

ส่วนงาน ส่วนงาน     
การตัดรายการ

บัญช ี งบการเงิน 
 ขนมขบเคี้ยว ร้านค้าปลีก อ่ืน ๆ  รวมส่วนงาน ระหว่างกัน รวม 
สําหรบัปสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2559       
รายได้จากลูกค้าภายนอก 4,483 222 - 4,705 - 4,705 
รายได้ระหว่างส่วนงาน 91 2 171 264 (264) - 
ดอกเบี้ยรับ 8 - - 8 - 8 
ดอกเบี้ยจ่าย (5) - - (5) - (5) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจําหน่าย (65) (4) (1) (70) - (70) 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (189) (5) (3) (197) - (197) 
 
กําไรของสว่นงาน 749 22 11 782 - 782 
ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2559       
สินทรัพย์รวมของสว่นงาน 3,051 62 43 3,156 (72) 3,084 
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 (หน่วย: ล้านบาท) 
 2559 
 

ส่วนงาน ส่วนงาน     
การตัดรายการ

บัญช ี งบการเงิน 
 ขนมขบเคี้ยว ร้านค้าปลีก อ่ืน ๆ  รวมส่วนงาน ระหว่างกัน รวม 
การเพ่ิมขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์ไม่

หมุนเวียนที่ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน
และสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 
 

323 

 
 

(2) 

 
 

2 

 
 

323 

 
 
- 

 
 

323 
       
หนีส้นิรวมของสว่นงาน 831 38 24 893 (30) 863 

 สําหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 รายได้จากลูกค้าภายนอกกําหนดขึ้นตามสถานท่ีตั้งของลูกค้า มีดังต่อไปนี้ 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

ประเทศ 2560 2559 
ไทย 2,063 1,923 
จีน 2,104 1,761 
มาเลเซีย 169 158 
อินโดนีเซีย 151 153 
ฮ่องกง 135 117 
สหรัฐอเมริกา 92 79 
อื่น ๆ 550 514 

รวม 5,264 4,705 

 สําหรับปี 2560 บริษัทฯมีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จํานวน 4 ราย เป็นจํานวนเงิน 3,200 ล้านบาท (2559: จํานวน 4 ราย เป็น
จํานวนเงิน 2,811 ล้านบาท) ซ่ึงมาจากส่วนงานขนมขบเคี้ยว 

32. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯและพนักงานได้ร่วมกันจดัตั้งกองทุนสาํรองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัท
ฯและพนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 ถึง 7 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพน้ีบริหารโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด (มหาชน) และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบ
ว่าด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2560 กลุ่มบริษัทฯรับรู้เงินสมทบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายจํานวนเงิน 8.4 ล้านบาท 
(2559: 6.9 ล้านบาท) เฉพาะบริษัทฯ: 8.1 ล้านบาท (2559: 6.9 ล้านบาท) 
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33. เงินปนผลจาย 
                                                              
เงินปนผล 

 
อนุมัติโดย 

 
จํานวนหุน 

เงินปนผลจาย  
ตอหุน 

 
เงินปนผลจาย 

  (พันหุน) (บาท) (พันบาท) 
เงินปนผลประจําป 2559 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน                   

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 1,380,000 0.30 414,000 
เงินปนผลระหวางกาลประจําป 

2560 
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2560 1,380,000 0.17 234,600 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2560   648,600 

เงินปนผลประจําป 2558 ที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุน                   
เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2559 1,380,000 0.105 144,900 

เงินปนผลระหวางกาลประจําป 
2559 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อ
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 1,380,000 0.19 262,200 

รวมเงินปนผลสําหรับป 2559    407,100 

34. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น 

34.1 ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทฯมีภาระผูกพันรายจายฝายทุนจํานวนเงิน 38.3 ลานบาท และ 0.5 ลานยูโร (2559: 
35.0 ลานบาท 0.2 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา และ 0.6 ลานยูโร) ที่เกี่ยวของกับการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ และการกอสราง
อาคารโรงงาน 

34.2 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงานและบริการ 

 กลุมบริษัทฯไดทําสัญญาเชาที่ดิน พื้นที่ในอาคารและสํานักงาน และสัญญาบริการตาง ๆ ซึ่งรวมถึงสัญญาทางการตลาด อายุ
ของสัญญามีระยะเวลาต้ังแต 1 ถึง 18 ป  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นต่ําที่ตองจายในอนาคตท้ังสิ้นภายใตสัญญาขางตน ดังนี ้
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จายชําระ 2560 2559 2560 2559 

       ภายใน 1 ป 48.1 52.8 24.0 43.3 
       มากกวา 1 ป แตไมเกิน 5 ป 47.3 21.0 15.5 18.4 
       มากกวา 5 ป 22.1 14.9 11.3 14.9 

34.3 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาซื้อวัตถุดิบ 

 บริษัทฯไดทําสัญญาซ้ือขายวัตถุดิบลวงหนากับบริษัทในตางประเทศ โดยมีระยะเวลาสงมอบภายใน 1 ป ตามปริมาณและราคา
ที่ระบุไวในสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาดังกลาวเปนจํานวนเงิน 2.6 ลานเหรียญ
สหรัฐอเมริกา (2560: ไมม)ี 

34.4 การค้ําประกัน 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีหนังสือค้ําประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 2.5 ลานบาท 
(2559: 2.4 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ ซ่ึงประกอบดวยหนังสือค้ํา
ประกันเพ่ือค้ําประกันการใชไฟฟาและอื่น ๆ  
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34.5 คดีฟองรอง 

 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2559 บริษัทฯถูกฟองเปนจําเลยโดยบริษัทแหงหนึ่งในประเทศญี่ปุนในคดีแพงเกี่ยวกับการผิดสัญญา
อนุญาตใหใชขอมูลทางเทคนิค บริษัทดังกลาวไดฟองตอศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางใหบริษัทฯ
ชดใชคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 150,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับถัดจากวันฟอง (หรือ
จํานวนเงินประมาณ 5.5 ลานบาท) ตอมาเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ศาลฯไดมีคําสั่งจําหนายคดีเนื่องจากภายใตสัญญา
ดังกลาว โจทกและจําเลยอยูภายใตขอบังคับแหงสัญญาอนุญาโตตุลาการและตองดําเนินการระงับขอพิพาทโดยผาน
กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่ศูนยอนุญาโตตุลาการ ประเทศสิงคโปร สงผลใหคดีดังกลาวยุติลง อยางไรก็ตาม โจทกไดยื่น
อุทธรณคําสั่งใหจําหนายคดีของศาลฯ โดยปจจุบันคดีอยูในระหวางกระบวนการพิจารณาของศาลฎีกา ผูบริหารของบริษัทฯได
ประเมินและเชื่อวาคดีดังกลาวจะไมทําใหเกิดผลเสียหายที่มีสาระสําคัญตอบริษัทฯ บริษัทฯจึงไมไดบันทึกประมาณการหนี้สิน
สําหรับเงินชดเชยคาเสียหายในงบการเงินปปจจุบัน 

35. ลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีสินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรมหรือเปดเผยมูลคายุติธรรมแยกแสดง
ตามลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม ดังนี ้

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม     
 เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย - 260,867 - 260,867 
 หนวยลงทุน - กองทุนเปดตราสารหนี้     
สินทรัพยทีเ่ปดเผยมูลคายุติธรรม     
 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - 42,162 - 42,162 
     
     

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 

 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 รวม 

สินทรัพยที่วัดมูลคาดวยมูลคายุติธรรม     
 เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย     
 หนวยลงทุน - กองทุนเปดตราสารหนี้ - 455,623 - 455,623 
สินทรัพยที่เปดเผยมูลคายุติธรรม     
 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - 42,110 - 42,110 

 ในระหวางปปจจุบัน ไมมีการโอนรายการระหวางลําดับชั้นของมูลคายุติธรรม  

36. เครื่องมือทางการเงิน 

36.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของกลุมบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการ
เปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี ้เจาหนี้
และเงินกูยืม กลุมบริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาวและมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี ้
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

 กลุมบริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้ ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบาย
และวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม ดังนั้น กลุมบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการให
สินเชื่อดังกลาว นอกจากนี้ การใหสินเชื่อของกลุมบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากกลุมบริษัทฯมีฐานของลูกคาที่หลากหลาย
และมีอยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดท่ีกลุมบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือ มูลคาตามบัญชีของลูกหนี้และเงิน
ใหกูยืมท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย  

 กลุมบริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากธนาคารและเงินกูยืมที่มีดอกเบี้ย สินทรัพยและ
หนี้สินทางการเงินสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรือมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดใน
ปจจุบัน  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และ
สําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนดหรือวันที่มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ไดดังนี ้
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย ไมม ี   

  มากกวา ปรับขึ้นลง อัตรา  อัตรา 

 ภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

  (รอยละตอป) 

สนิทรพัยทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 283 18 301 0.10 - 0.375 

เงินลงทุนชั่วคราว 1 - - 260 261 0.90 

ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่น - - - 634 634 - 

 1 - 283 912 1,196  

หนีส้นิทางการเงนิ       

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 426 - - - 426 2.00 - 2.20 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  - - - 562 562 - 

เงินกูยืมระยะสั้น 14 - - - 14 4.60 

เงินกูยืมระยะยาว - 17 - - 17 2.50 - 4.60 

 440 17 - 562 1,019  

  

 (หนวย: ลานบาท) 

  

 งบการเงินรวม 

 2559 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย ไมม ี   

  มากกวา ปรับขึ้นลง อัตรา  อัตรา 

 ภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

  (รอยละตอป) 

สนิทรพัยทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1 - 226 81 308 0.10 - 1.00 

เงินลงทุนชั่วคราว 300 - - 456 756 2.00 - 2.20 

ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่น - - - 491 491 - 

 301 - 226 1,028 1,555  

หนีส้นิทางการเงนิ       

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 112 - - - 112 1.95 - 2.58 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  - - - 559 559 - 

เงินกูยืมระยะยาว - - 45 - 45 MLR-2.75 

หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 1 - - - 1 5.85 

 113 - 45 559 717  
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย ไมม ี   

  มากกวา ปรับขึ้นลง อัตรา  อัตรา 

 ภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

  (รอยละตอป) 

สนิทรพัยทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 208 16 224 0.10 - 0.375 

เงินลงทุนชั่วคราว 1 - - 260 261 0.90 

ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่น - - - 645 645 - 

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย - 3 - - 3 2.50 

 1 3 208 921 1,133  

หนีส้นิทางการเงนิ       

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 426 - - - 426 2.00 - 2.20 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  - - - 490 490 - 

 426 - - 490 916  

  

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 

 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย ไมม ี   

  มากกวา ปรับขึ้นลง อัตรา  อัตรา 

 ภายใน 1 ป 1 ถึง 5 ป ตามราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

  (รอยละตอป) 

สนิทรพัยทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1 - 173 80 254 0.10 - 1.00 

เงินลงทุนชั่วคราว 300 - - 456 756 2.00 - 2.20 

ลูกหนี้การคาและลูกหนีอ้ื่น - - - 502 502 - 

 301 - 173 1,038 1,512  

หนีส้นิทางการเงนิ       

เงินกูยืมระยะสั้นจากธนาคาร 112 - - - 112 1.95 - 2.58 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น  - - - 532 532 - 

เงินกูยืมระยะยาว - - 45 - 45 MLR-2.75 

 112 - 45 532 689  

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 กลุมบริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อหรือขายสินคาเปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯ
ไดตกลงทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ซ่ึงสวนใหญมีอายุสัญญาไมเกินหนึ่งปเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหาร
ความเสี่ยง 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุล
เงินตราตางประเทศ ดังนี ้

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

สกุลเงิน 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ลาน) (ลาน) (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.1 1.3 0.3 6.3 32.68 35.83 
เหรียญสิงคโปร 0.8 1.7 0.2 0.6 24.45 24.80 
เยน - - 0.1 0.2 0.29 0.31 
หยวน - - 0.2 - 5.08 - 
       

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

สกุลเงิน 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ลาน) (ลาน) (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.2 1.3 0.3 6.3 32.68 35.83 
เหรียญสิงคโปร 0.8 1.7 0.2 0.6 24.45 24.80 
เยน - - 0.1 0.2 0.29 0.31 
หยวน - - 0.2 - 5.08 - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ ดังนี ้
2560 

สกุลเงิน จํานวนที่ขาย อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา วันครบกําหนดตามสัญญา 

 (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.7 32.41 - 33.34 มีนาคม - มิถุนายน 2561 
เหรียญสิงคโปร 0.1 24.08 กุมภาพันธ 2561 

 
2559 

สกุลเงิน จํานวนที่ขาย อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา วันครบกําหนดตามสัญญา 

 (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.8 34.68 - 35.81 กุมภาพันธ - มิถุนายน 2560 
เหรียญสิงคโปร 0.9 24.77 - 25.10 มีนาคม - มิถุนายน 2560 

 

36.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของกลุมบริษทัฯจัดอยูในประเภทระยะสั้นและเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด กลุมบริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

37. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯ คือ การจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สิน
ตอทุนเทากับ 0.5:1 (2559: 0.4:1) และเฉพาะบริษัทฯ: 0.5:1 (2559: 0.4:1) 

38. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
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 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติเห็นชอบอนุมัติใหเสนอตอที่ประชุมสามัญประจําปผูถือ
หุนซ่ึงจะจัดขึ้นในเดือนเมษายน 2561 ในเรื่องตาง ๆ ดังนี ้

-  การจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนจากกําไรของป 2560 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 469.2 ลานบาท โดยเมื่อหักจากเงินปนผล
ระหวางกาลท่ีจายไปในระหวางป 2560 จํานวนเงิน 234.6 ลานบาท คงเหลือเงินปนผลที่จะจายเพิ่มเติมเปนจํานวนเงิน 
234.6 ลานบาท หรือคิดเปนการจายปนผลในอัตราหุนละ 0.17 บาท เงินปนผลน้ีจะจายและบันทึกบัญชีหลังจากไดรับการ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯ 

-  การเขารวมลงทุนกับบริษัทในประเทศไทยสองแหงเพื่อจัดตั้งกิจการรวมคาในการดําเนินธุรกิจผลิตขนมขบเคี้ยวในประเทศ
ไทย ซึ่งกิจการรวมคาดังกลาวจะมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกจํานวน 5 ลานบาทและจะเพิ่มเปน 60 ลานบาทหลังจากจด
ทะเบียนบริษัท โดยบริษัทฯจะลงทุนในสัดสวนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนของกิจการรวมคา 

39. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุล
เงินตราตางประเทศ ดังนี ้

 งบการเงินรวม 

 สินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

สกุลเงิน 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ลาน) (ลาน) (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.1 1.3 0.3 6.3 32.68 35.83 
เหรียญสิงคโปร 0.8 1.7 0.2 0.6 24.45 24.80 
เยน - - 0.1 0.2 0.29 0.31 
หยวน - - 0.2 - 5.08 - 
       

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สินทรัพยทางการเงิน หนี้สินทางการเงิน อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย 

สกุลเงิน 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ลาน) (ลาน) (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 4.2 1.3 0.3 6.3 32.68 35.83 
เหรียญสิงคโปร 0.8 1.7 0.2 0.6 24.45 24.80 
เยน - - 0.1 0.2 0.29 0.31 
หยวน - - 0.2 - 5.08 - 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาคงเหลือ ดังนี ้
2560 

สกุลเงิน จํานวนที่ขาย อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา วันครบกําหนดตามสัญญา 

 (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.7 32.41 - 33.34 มีนาคม - มิถุนายน 2561 
เหรียญสิงคโปร 0.1 24.08 กุมภาพันธ 2561 
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สกุลเงิน จํานวนที่ขาย อัตราแลกเปลี่ยนตามสัญญา วันครบกําหนดตามสัญญา 
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เหรียญสิงคโปร 0.9 24.77 - 25.10 มีนาคม - มิถุนายน 2560 

 

36.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

 เนื่องจากเครื่องมือทางการเงินสวนใหญของกลุมบริษทัฯจัดอยูในประเภทระยะสั้นและเงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด กลุมบริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบแสดง
ฐานะการเงิน 

37. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯ คือ การจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สิน
ตอทุนเทากับ 0.5:1 (2559: 0.4:1) และเฉพาะบริษัทฯ: 0.5:1 (2559: 0.4:1) 

38. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 กลุมบริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุล
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 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯ คือ การจัดใหมีซึ่งโครงสรางทุนที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการดําเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสรางมูลคาการถือหุนใหกับผูถือหุน โดย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2560 กลุมบริษัทฯมีอัตราสวนหนี้สิน
ตอทุนเทากับ 0.5:1 (2559: 0.4:1) และเฉพาะบริษัทฯ: 0.5:1 (2559: 0.4:1) 

38. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
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Taokaenoi, the Crispy Seaweed is manufactured with the most state of the art technology
and finest quality machinery. Our process can ensure the highest standard of hygiene and freshness,
whilst preserve crispiness and natural taste. Packed full of goodness, you can have our seaweed anywhere,
anytime, whether at play, at work, at movie or even you are traveling.

Taokaenoi, Crispy Seaweed can be consumed as a snack or as a supplement to your meals, with rice,
in sandwiches, with soup, or on its own. It is simply irresistible. Let’s enjoy our crispy seaweed together!
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“The Greatest Wealth is HEALTH.”
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โทร. 0 2984 0666 แฟกซ์ 0 2984 0118
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