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สาส์ นจากประธานกรรมการ
เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่ าน
ในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริ ษทั ทรอปิ คอล แคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ผมมีความ
ยินดีทีจะนําเสนอผลการดําเนินงานและงบการเงินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ประจําปี 2562

ภาพรวมผลการดําเนินงาน
ผลกระทบและความผันผวนของเศรษฐกิจโลกทีเกิดจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กาและจีนเริ มขึ0น
ในปี 2561 ต่อเนื องถึ งปี 2562 ในปี 2562 รายได้ของกลุ่มบริ ษทั ลดลงเล็กน้อยประมาณ 2% เหลื อ 4.91
พันล้านบาท อย่างไรก็ตามในด้านรายได้ของกลุ่มในสกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ จะมีรายได้เพิมขึ0นประมาณ
3% ในปี 2562 เมือเทียบกับปี ก่อนและในด้านของปริ มาณการขายของกลุ่มบริ ษทั เพิมขึ0น 8% เมือเทียบกับปี
ก่อน รายได้ทีลดลงในปี 2562 ส่ วนใหญ่เกิดจากเงินบาททีแข็งค่าขึ0นเมือเทียบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ
อุตสาหกรรมของบริ ษทั จะซื0อขายกันเป็ นเงินสกุลดอลลาร์ สหรัฐฯ มาตลอด ในปี 2562 หนึ งในความท้าทาย
ทียงิ ใหญ่ทีสุดทีกลุ่มบริ ษทั เผชิ ญคือการแข็งค่าของเงินบาท ระหว่างต้นปี ถึงสิ0 นปี 2562 สกุลเงินบาทแข็งค่า
ขึ0นมากกว่า 7% ในขณะทีเงินสกุลอืนในภูมิภาค อ่อนค่าลงเมือเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐฯ การแข็งค่าของเงิน
บาทเมื อเที ยบกับ เงิ นดอลลาร์ ส หรั ฐฯส่ ง ผลให้กลุ่ ม บริ ษทั ขาดทุ นจากอัต ราแลกเปลี ยนถึ ง 17 ล้า นบาท
เปรี ยบเทียบกับปี ทีแล้ว กลุ่มบริ ษทั กําไรจากอัตราแลกเปลียนประมาณ 20 ล้านบาท
ในปี 2562 กลุ่ม บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ 108 ล้านบาทเมือเทียบกับกําไรสุ ทธิ 168 ล้านบาทในปี 2561 กําไรสุ ทธิ
ทีลดลงส่ วนใหญ่เกิดจากต้นทุนการจัดจําหน่ายทีเพิมขึ0นตามปริ มาณการขายทีเพิมขึ0นและขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลียน ดังกล่าวข้างต้น

แนวโน้ มอนาคต
ในปี 2563 คาดว่าจะมีความท้าทายอย่างมากกับความไม่แน่นอนทีเกิดขึ0นในเศรษฐกิจโลกอันเป็ นผลมาจาก
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯอเมริ กาและจีนและผลกระทบของการระบาดของ ไวรัสโคโรนา โควิด -19
การระบาดใหญ่ครั0งนี0 ได้หยุดกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จจํานวนมากทัว โลกและโลกยังคงต่อสู ้และหาวิธีทีจะ
จัดการกับไวรัสดังกล่าวอยู่
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สําหรับปี 2563 กลุ่ม บริ ษทั พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนานวัตกรรมในการผลิต เพือขยายจํานวน
ผลิ ต ภัณ ฑ์เสนอให้กับลู กค้า การพัฒนาเหล่ า นี0 ค าดว่า จะทํา ให้รายได้ของกลุ่ม บริ ษทั ทั0ง ผลกํา ไรมากขึ0 น
นอกจากนี0กลุ่มบริ ษทั จะยังคงดําเนินการปรับปรุ งการบริ หารจัดการทางด้านต้นทุนและการผลิต

เงินปันผล
คณะกรรมการ บริ ษทั ต้องการทีจะรักษานโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นอย่างสมําเสมอ และให้
ความสมดุลระหว่างผลตอบแทนเงินสดกับผูถ้ ือหุ น้ และการเติบโตของเงินทุนระยะยาว
ตามทีกล่าวไว้ขา้ งต้นคณะกรรมการเสนอให้ผถู ้ ือหุ น้ อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ น้ ละ 0.12 บาท

คําขอบคุณ
ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั ขอขอบพระคุณผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนทีให้ความทุ่มเทตั0งใจทํางาน
อย่า งเต็ม ที แ ละมี ส่วนร่ วมในการจัด ทํา กลยุท ธ์ เพื อ ให้มนั ใจได้ว่า บริ ษ ทั จะเติ บ โตไปได้แ ม้จะมี ส ภาวะ
การตลาดทีทา้ ทาย
นอกจากนี0ผมขอขอบพระคุณผูถ้ ือหุ ้นทีอยูเ่ คียงข้างกันตลอดมา ลูกค้าทีทรงคุณค่า และสถาบันการเงิน ทีให้
การสนับสนุนอย่างต่อเนือง

ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
ประธานกรรมการ
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Chairman’s Statement
Dear Shareholders,
On behalf of the Board of Directors of Tropical Canning (Thailand) Public Company Ltd,
I am pleased to present to you the financial and operating performance of our Group and
Company for 2019.

Financial Performance Overview
The impact and volatility of global economic caused by trade war between US and China
started in year 2018 continued into year 2019. In year 2019, revenue for our Group reduced
marginally by 2% to THB 4.91 billion. However, in terms of US Dollar, the revenue for the
Group actually shown an increase of approximately 3% in year 2019 as compared to prior
year and in terms of sales volume, our Group registered an increase of 8% as compared to
prior year. The decrease in revenue for year 2019 was mainly due to strengthening of the
Baht against the US Dollar.
Our industry has traditionally been trading in US Dollar, in year 2019, one of the greatest
challenges faced by our Group was the strengthening of the Baht. Between the start of the
year and the end of 2019, our currency has strengthened by more than 7% when other
regional currencies weakened against the US Dollar. The appreciation of the Baht against the
US Dollar had resulted in foreign exchange losses of THB 17 million in year 2019 for our
Group as compared to a foreign exchange gain of THB 20 million in prior year.
In year 2019, our Group posted a net profit of 108 million Baht as compared to a net profit of
168 million Baht in 2018. The lower net profit was mainly due to increase in distribution
costs in tandem with higher sales volume and foreign exchange losses as mentioned above.

Prospects
The year 2020 is expected to be very challenging with the prevailing uncertainties in the
global economy as a result of continuing of US and China Trade war and the effects of
Coronavirus Covid-19 pandemic. This pandemic has halted a lot of economic activities
across the globe and the world is still grappling on how to contain it.
For year 2020, the Group had undertaken efforts on New Product Development and Product
Innovations to increase our range of products offerings to our customers. These efforts are
expected to improve the revenue stream of the Group as well as its profitability. In addition,
the Group also will continue to improve on cost management and productivity.
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Dividends
The Board of Directors aims to maintain a policy of stable dividend pay out to the
Shareholders while providing a balance between cash returns to the shareholders and long
term capital growth.
With the above in mind, the Board is recommending for shareholders’ approval a final
dividend of 0.12 Baht per share.

Appreciation
On behalf of the Board of Directors, I extend my sincere appreciation to the members of
our management team and staff for their commitment, passion, hard work and invaluable
contributions in delivering the strategy to ensure the growth of the Group despite challenging
market conditions.
I would also like to thank our fellow shareholders, valued customers and financiers for their
continued support.

Dato’ Seri Tan Boon Pin
Chairman
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริ ษทั ทรอปิ คอล แคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ขอเสนอรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส'ินสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการและการประชุ ม
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการสาม (3) ท่าน ดังรายนามต่อไปนี' ซึ งระหว่าง
รอบระยะเวลาบัญชี สิ'นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จดั ให้มีการประชุ มทั'งสิ' น
จํานวนสี (4) ครั'ง
รายชื อกรรมการ
นายชาน วา ชอง
นายวิจิตร ตั'งสิ นมัน คง
นายบุลเดช วรพงศ์

สถานะความเป็ นกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)
กรรมการตรวจสอบ
(กรรมการอิสระ)

จํานวนครังทีเข้ าประชุ ม
4/4
3/4
4/4

การประชุ ม ได้จดั ขึ' นตามระเบี ย บวาระการประชุ ม ที ไ ด้จดั ส่ ง ให้ ก รรมการทุ ก คนก่ อนการ
ประชุ มล่วงหน้า 7 วัน โดย นายสมชาย ดี ประเสริ ฐกุล ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี และการเงิ น ทําหน้าทีเลขานุ การ
คณะกรรมการตรวจสอบ และมี ผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญาตได้เข้า ร่ วมประชุ ม ตามคํา เชิ ญ คณะกรรมการ
ตรวจสอบปฏิบตั ิหน้าทีภายในขอบเขตความรับผิดชอบตามทีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษทั ซึ ง
เป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรอบระยะเวลาบัญชีคณะกรรมการได้มีกิจกรรมดังนี' :1. ตรวจทานงบการเงินสําหรับปี สิ'นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 ทีตรวจสอบแล้ว และงบการเงิน
รายไตรมาสทีสอบทานของกลุ่มบริ ษทั ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุมตั ิ
2. ตรวจทานกับผูส้ อบบัญชีถึงขอบเขตของงานและผลการตรวจสอบ ตลอดจนการดําเนิ นการของฝ่ าย
บริ หาร
3. ตรวจทานขอบเขต และผลการฏิ บตั ิ งานของการตรวจสอบภายในและรายงาน ตลอดจนการให้
คําแนะนําการดําเนินการทีจาํ เป็ นจะต้องปฏิบตั ิโดยฝ่ ายบริ หาร
4. สอบทานรายงานการบริ หารความเสี ยงระดับองค์กรเกียวกับความเสี ยงด้านกลยุทธ์ปฏิบตั ิการและ
การเงินเพือนําเสนอต่อคณะกรรมการ
5. ติดตามและตรวจทานรายงานฐานะทางการเงินและการดําเนินงาน
6. ตรวจทานและแสดงความคิดเห็ นเกี ยวกับรายการทีเกี ยวโยงกันหรื อรายการทีอาจก่อให้เกิ ดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึ ง การเปิ ดเผยข้อมูลของรายการดังกล่ าวตามข้อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ผูส้ อบบัญชี มีความเห็นว่าข้อมูลสําคัญของรายการทีเกิ ดขึ'นกับ บริ ษทั
ที เ กี ย วข้อ งนั'น ได้มี ก ารเปิ ดเผยและนํา เสนอในงบการเงิ น และหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของผูส้ อบบัญชี
7. พิจารณาเสนอชื อและเสนอค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการ
ปฏิ บตั ิ งานและความเป็ นอิสระโดยเสนอชื อ นางสาวบงกช อํา เสงี ยม ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลข
ทะเบียน 3684 จาก บริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ในปี 2562
พร้อมกับค่าตอบแทนค่าตรวจสอบบัญชีประจําปี 2562
8. พิจารณาเรื องอืน ๆ ตามทีคณะกรรมการกําหนด
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หน้ าทีข องหน่ วยงานตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้จดั ตั'งหน่ วยงานตรวจสอบภายในขึ'น ซึ งมีหน้าที รับผิดชอบหลักในการดําเนิ นงาน
ทัว ไปและการตรวจทานการทํางานของระบบควบคุ มการปฏิ บตั ิงานและด้านการเงิ นอย่างเป็ นระบบ
รวมถึ ง ให้ ก ารรั บ ประกั น อย่ า งเหมาะสมว่ า ระบบดัง กล่ า วจะสามารถดํา เนิ น การไปได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพและอย่างน่าพึงพอใจ คณะกรรมการตรวจสอบได้อนุมตั ิแผนการตรวจสอบบัญชี ประจําปี
ของผูต้ รวจสอบภายใน ซึ งได้รับ การปรั บ ปรุ ง ให้มี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ' น และครอบคลุ ม งานและ
หน่วยงานทีสําคัญ เพือให้บรรลุเป้ าหมายตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว หน่วยงานตรวจสอบภายในจะต้อง
ดําเนินการดังต่อไปนี' :1. ทบทวนและประเมิ นความน่ าเชื อถื อ ความเหมาะสม และการนํา ไปปฏิ บตั ิ ง านของระบบบัญชี
การเงินและระบบควบคุมอืน ๆ ทีสนับสนุนการควบคุมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพภายในบริ ษทั และกลุ่ม
บริ ษทั ภายใต้ค่าใช้จ่ายทีเหมาะสม
2. ยืนยันได้ว่า มีการปฏิ บตั ิอย่างสอดคล้องตามนโยบายทีกาํ หนด ระเบียบวิธีปฏิ บตั ิ และข้อกําหนด
ตามกฎหมายต่าง ๆ
3. ยืนยันได้วา่ ทรัพย์สินใด ๆ ของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ได้รับการดูแล และคุม้ ครองเป็ นอย่างดี
4. การประเมินความน่าเชือถือของข้อมูลสารสนเทศทีถูกสร้างขึ'นภายในบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั สําหรับ
การใช้งานของฝ่ ายบริ หาร
5. การให้คาํ แนะนําในการปรับปรุ งระบบการควบคุมทีมีอยูใ่ นปั จจุบนั
6. การทบทวนความมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผลของการดําเนินงาน และ
7. ดํา เนิ น การสื บ สวนและการทบทวนเป็ นกรณี พิ เศษตามที ฝ่ ายบริ ห ารและ/หรื อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องการ

(นายชาน วา ชอง)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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AUDIT COMMITTEE REPORT
The Board of directors of Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited is pleased to
present the Report of the Audit Committee for the financial year ended 31 st, December 2019.
MEMBERS AND MEETINGS
The members of the Audit Committee during the year comprised the directors listed below.
During the year ended 31st December 2019 the committee held a total of Four ( 4) meetings.
Name of members

Status of Directorship

Attendance of meeting

Mr. Chan Wah Chong

Independent Non-Executive
Director

4/ 4

Mr. Vijit Tanksinmankhong

Independent Non-Executive
Director
Independent Non-Executive
Director

3/ 4

Mr. Boondej Varaphong

4/4

The meeting were appropriately structured through the use of agenda which were distributed
to members with sufficient notification.
Mr.Somchai Deeprasertkul Accounting & Finance Manager act as the Secretary to the Audit
Committee.
Representative of the external auditors also attended the meetings upon invitation.
The Audit Committee performs duties within scope of responsibilities as delegated by the
Company’s Board of Directors which are in accordance with the requirements of the SET.
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SUMMARY OF ACTIVITIES
During the financial year, the Committee undertook the following activities :1. Reviewed the audited financial statements for the year ended 31st December 2019 and
unaudited quarterly financial results announcement of the Group and present it to the
Board for approval.
2. Reviewing with the external auditors the scope of work and results of their
examination together with the action to be taken by management.
3. Reviewing the scope and results of the Internal Audit procedures and reports as well as
to recommend any necessary action to be taken by management.
4. Review the enterprise risk management report on strategic, operational and financial
risks and present it to the Board .
5. Monitoring and reviewing the financial and operation reports.
6. Review and express opinions on connected transactions or those may lead to conflicts
of interest as well as disclose information of these transactions as required by the
SET’s regulations. Auditor opined that material inf ormation of transactions made with
related companies was disclosed and presented in financial statements and notes to
financial statements. The Audit Committee agreed wi th the auditor’s opinion.
7. Consider, nominate and propose remuneration of auditor. The Audit Committee
considered performance and independency, and nominated Ms. Bongkot Amsageam,
Certified Public Accountant (Thailand) No.3684, of KPMG Phoomchai Audit Limited
as the Company’s auditors of 2019. The Audit Committee also approved remuneration
of auditors for 2019.
8. Consider other issues as defined by the Board .
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INTERNAL AUDIT FUNCTION
The Company’s Internal Audit Department whose principal responsibility is to undertake
regular and systematic reviews of the systems of financial and operational controls so as to
provide reasonable assurance that such system continue to operate satisfactorily and
effectively. The Audit Committee approved internal auditor’ s annual audit plan which has
been improved, developed efficiency and covered important tasks and units. The attainment
of such objectives involves the following activitie s being carried out :1. Reviewing and appraising the soundness, adequacy and application of accounting,
financial and other controls promoting effective control in the Company and the Group
at reasonable cost.
2. Ascertaining the extent of compliance with establis hed policies, procedures and
statutory requirements.
3. Ascertaining the extent to which the Group and the Company’s assets are accounted
for and safeguarded1
4. Appraising the reliability of information developed within the Group and the Company
for management.
5. Recommending improvements to the existing system of controls.
6. Reviewing the effectiveness and efficiency of operations and.
7. Carry out investigations and special reviews requested by management and/ or audit
committee.

MR. CHAN WAH CHONG
CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย หรื อกลยุทธ์ในการดําเนิ นงานของบริ ษทั หรื อกลุ่มบริ ษทั
ในภาพรวม

วิสัยทัศน์ บริ ษทั มุ่งมัน( ที(จะเป็ นผูน้ าํ ระดับโลกในการผลิ ตอาหารทะเลด้วยประสบการณ์ ที(ยอด
เยีย( ม การตอบสนองการให้บริ การลูกค้าที(ดีและเป็ นพันธมิตรที(ดีของลูกค้าเป็ นเวลายาวนาน
1) มุ่งเน้นการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อย่างต่อเนื( อง
2) ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในด้านมาตรฐานคุณภาพสิ นค้าและขยายตลาดใหม่
3) ดําเนินงานสอดคล้องตามกฏหมาย มาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร
4) สร้างทีมงานที(มีศกั ยภาพ และทํางานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5) สร้างความสัมพันธ์ที(แข็งแกร่ งกับลูกค้าและชุมชน

วัตถุประสงค์
1) จัดระบบบริ หารงานให้ได้ตามมาตรฐาน ISO9001 :2015
2) ผูบ้ ริ โภคปลอดภัยในการบริ โภคสิ นค้าของบริ ษทั
3) สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า
4) ส่ งมอบทันกําหนดเวลา
5) การแก้ไขและติดตามผล การปฏิบตั ิการแก้ไขและป้ องกันไม่ล่าช้ากว่าเป้ าหมายที(กาํ หนด

6) จํากัดข้อบกพร่ องที(เกิดจากสาเหตุเดิม ไม่ให้เกินเป้ าหมายที(กาํ หนด
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เป้ าหมายหรื อกลยุทธ์ในการดําเนินงาน
บริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นในการพัฒนากลยุทธ์ เพื(อเป็ นผูน้ าํ ระดับโลกในการผลิตอาหารโดยมี
กลยุทธ์หลัก 3 ด้าน ในการดําเนินงานดังนีF
- ด้านการกํากับดูแลคุณภาพสิ นค้าและสร้างความพึงพอใจลูกค้า โดยพัฒนาเพิ(มศักยภาพในการผลิ ต ภายใต้ระบบการจัด การต่า ง ๆ ที( บ ริ ษทั นํามาประยุกต์ใ ช้ อาทิ เช่ น ระบบความ
ปลอดภัยอาหาร (HACCP, GMP, BRC. ISO2200) และระบบการจัดการคุ ณภาพ (ISO9001)
เป็ นต้น
- ด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีความรู ้ความเข้าใจและมีขีดความสามารถ
ในการขับเคลื(อนองค์กรและเรี ยนรู ้ เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื(อนํามาพัฒนาศักยภาพของงานเพิ(มคุ ณค่า
ให้กบั ตนเองและองค์กรอย่างยัง( ยืน
- ด้านธรรมาภิบาล ในการดําเนินธุ รกิจ โดยสํานึกในการปฏิบตั ิต่อสังคมและสิ( งแวดล้อมที( ดี ง าม อันเป็ นส่ วนหนึ( ง ในการดู แลผูม้ ี ส่วนได้ส่ วนเสี ย กับองค์ก รอย่า งสุ จริ ต เที( ย งธรรม
ดําเนินการสอดคล้องตามกฎหมาย ให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกันและเป็ นธรรมแก่ทุกกลุ่ม
1.2 การเปลี(ยนแปลงและการพัฒนาการที(สาํ คัญ
บริ ษ ัท ยัง คงประกอบธุ ร กิ จ ตามหลัก จริ ย ธรรม สอดคล้อ งตามข้อ กํา หนดกฎหมายให้
ความสําคัญต่อการพัฒนาบุ คลากรเป็ นอย่างยิ(ง ใช้เทคโนโลยีเครื( องจักรที( ทนั สมัยลดต้นทุ นเพิ(ม
ผลผลิ ต เพิ(มความสามารถในการทํากําไร โดยการหาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ๆ นํานวัตกรรมใหม่มาใช้
ค้นคว้าวิจยั และพัฒนาอย่างต่อเนื(อง
1.3 โครงสร้างการถือหุ ้นของกลุ่มบริ ษทั
โครงสร้ างการถื อหุ ้นของกลุ่ มบริ ษทั ไม่เปลี( ยนแปลง เน้นประกอบธุ รกิ จหลักให้มีความ
เจริ ญเติบโต สามารถแข่งขันได้ พยายามลดบทบาทและเลิกธุ รกิจที(ไม่สามารถสร้างรายได้ และให้
ผลตอบแทนที(คุม้ ค่า
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 ประวัติความเป็ นมาและการพัฒนาการ
บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ(ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ประกอบธุ รกิจผลิตและส่ งออก
อาหารทะเลแปรรู ปบรรจุกระป๋ อง และบรรจุซอง (Pouch) ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ปลาทูน่ากระป๋ อง
ปลาแซลมอนกระป๋ อง ปลาซาร์ ดีนกระป๋ อง ปลาแมคเคอเรลกระป๋อง และอาหารสัตว์เลีFยงกระป๋ อง
พ.ศ. 2523

บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ( ง (ประเทสไทย) จํากัด เริ( มดําเนิ นการผลิ ตและส่ งออก
อาหารทะเลบรรจุ กระป๋ อง โดยเป็ นการร่ วมทุนระหว่างผูถ้ ื อหุ ้นคนไทยและคน
มาเลเซี ย

พ.ศ. 2533

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

พ.ศ. 2537

จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด

พ.ศ. 2540

-ได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) จากกรม
ประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-ได้รับการรับรองมาตรฐาน Hazard Analysis and Critical Control Point
(HACCP) จากกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2541

ได้รับการรับรองเครื( องหมายรับรองสิ นค้า HALAL จากสํานักงานคณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2542

ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุ ณภาพระดับสากล ISAO 9002:1994 จาก
TUV Rheinland (Thailand)

พ.ศ. 2545

ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพระดับสากล ISO 9001:2000 จาก TUV
Rheinland (Thailand)

พ.ศ. 2546

ได้รับ การรั บ รองคุ ณ ภาพผลิ ต ภัณ ฑ์จากโครงการยกระดับ สถานที( ผลิ ต อาหาร
(Food Safety) ของกระทรวงสาธารณสุ ข
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พ.ศ.2547

-ได้รับการรั บรองมาตรฐาน Hazard Analysis And Critical Control Point
(HACCP) ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลีFยงบรรจุภาชนะปิ ดผนึ กจากกรมปศุสัตว์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
-ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ( งแวดล้อม ISO 14001:1996 จาก TUV
Rheinland (Thailand)
-ได้รั บ การรั บ รองระบบการจัด การอาชี ว อนามัย และความปลอดภัย OHSAS
18001 จาก TUV Rheinland (Thailand)
-ได้รับการรับรองสถานประกอบการดีเด่นด้านการจัดการคุม้ ครองความปลอดภัย
ในการทํางาน การจัดการดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางาน และคุ ม้ ครองสุ ขภาพ
อนามัยระดับจังหวัดของจังหวัดสงขลา
-ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิ ตสิ นค้า KOSHER จาก Union of Orthodox
Jewish Congregation of America

พ.ศ. 2549

-ได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC Global Standard – Food, (Issue 4, January
2005) จาก EFSIS
-ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิ ต Poultry Meat Products Processing Plant
Products Treated in a Hermetically Sealed Container กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
-ได้รับการรับรองมาตรฐาน Woolworths Quality Assurance (WQA) Standard
จาก SGS

พ.ศ. 2550

ได้รับการรั บรองสถานประกอบการดี เด่ นด้านความปลอดภัยอาชี วอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานระดับจังหวัดของจังหวัดสงขลา

พ.ศ. 2554

ได้รับการรับรองมาตรฐานการประมงแปรรู ปแบบยัง( ยืน MSC Chain of Custody
Standard จาก บริ ษทั SGS (Thailand)

14

พ.ศ. 2557

ได้ รั บ การรั บ รองสถานภาพผู ้ป ระกอบการระดั บ มาตรฐานเออี โ อ (AEO
Certificate) จากกรมศุลกากร

พ.ศ. 2558

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณดําเนิ นการโครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิม
พระเกี ยรติ สมเด็จพระเทพรั ตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลอง
พระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558

พ.ศ. 2562

-ได้รับเกี ยรติบตั รดําเนิ นการบริ หารจัดการด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานในสถานประกอบการระดับทอง จากกรมสวัสดิการ
และคุม้ ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
-ได้รับการรั บ รองมาตรฐานสากลระบบ ISO45001:2018 การจัดการด้า นความ
ปลอดภัย อาชี วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํา งานจาก BSI Group
(Thailand) Company Limited

บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ(ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (TC) ผลิตภัณฑ์หลัก คือ
ปลาทูน่ากระป๋ อง ปลาแมคเคอเรลกระป๋ อง ปลาซาร์ ดีนกระป๋ อง ปลาแซลมอนกระป๋ อง อาหารสัตว์
เลีF ยงกระป๋ อง รวมถึ งผลิ ตภัณ ฑ์บรรจุ ซอง (Pouch) ปั จจุ บ นั ได้ข ยายสายการผลิ ตไปสู่ ผลิ ตภัณ ฑ์
มูลค่าเพิ(มมากขึFน และมีรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที(ทนั สมัย เพื(อตอบสนองผูบ้ ริ โภคในหลายกลุ่มลูกค้า
วัตถุ ดิบ นํา เข้าจากต่า งประเทศร้ อยละ 80 นอกเหนื อจากนัFนยัง ใช้ผลิ ตภัณฑ์ที(ไ ด้จากแหล่ ง ผลิ ต
ภายในประเทศ ได้แก่ ปลาซาร์ ดีน ผักสด เครื( องเทศ สมุนไพร ดังนัFน ผลิ ตภัณฑ์จึงมีความเด่นใน
ด้านรสชาด และความสด ใหม่จากธรรมชาติ ซึ( งมีความหลากหลายตามความต้องการของกลุ่มลูกค้า
นานาประเทศ
ภาวะเศรษฐกิ จไทย การส่ ง ออกติ ดลบอยู่ในภาวะชะลอตัวชัดเจน การตัดสิ ท ธิ
ประโยชน์ GSP สิ นค้าไทย ความผันผวนของค่าของเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ส่ งสัญญาณการลงทุนและ
กําลังซืF อลดลงต่อเนื( อง จากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง เศรษฐกิจจีนชะลอตัว วิกฤตจากไวรัส
โควิค-19 ที(ระบาดทัว( โลก มีผลทําให้เศรษฐกิ จไทยมีอตั ราการขยายตัวไม่แน่ นอน และผันผวนสู ง
มาก การเจริ ญเติบโตตํ(ากว่าศักยภาพต่อเนื(องยาวนาน
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รายได้เกื อบทัFงหมดของบริ ษทั มาจากการส่ งออกเป็ นหลัก และเพื(อกระจายความ
เสี( ยงบริ ษทั มีนโยบายที(จะขยายตลาดภายในประเทศให้มากขึFน โดยได้ใช้ช่องทางการจัดจําหน่ าย
ผ่า นตัวแทนจํา หน่ า ย คื อ บริ ษ ทั ซี .พี . คอนซู เมอร์ โพรดัก ส์ จํา กัด ซึ( งเป็ นผูเ้ ชี( ยวชาญในการจัด
จําหน่ายสิ นค้าอุปโภค บริ โภค ในกลุ่มเครื อเจริ ญโภคภัณฑ์ ทําให้สามารถกระจายสิ นค้าของบริ ษทั
ไปยังตลาดในประเทศได้อย่างทัว( ถึง และมีประสิ ทธิ ภาพ
บริ ษทั อีโลฟาร์ จํากัด (E) ดําเนิ นการบริ การหรื อเป็ นตัวแทนให้กบั บริ ษทั ในการ
ติดตามงาน ประสานงานต่างๆ ที(เกี(ยวข้องกับธุ รกรรมของบริ ษทั ที(เกิดขึFนในกรุ งเทพมหานคร และ
จังหวัดใกล้เคียง รวมถึ งการเป็ นผูป้ ระสานงานกับตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าตราทีซีบีของบริ ษทั โดย
เน้นตลาดภายในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซี ยน อีกทัFงช่วยในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ ของ
บริ ษทั ออกสู่ ตลาด
นอกจากนีFยงั มีทีมงานฝ่ ายขายสิ นค้ากลุ่มปลาทูน่า และแซลมอนที(เน้นจําหน่ายไปยัง
กลุ่มร้านอาหาร โรงแรม และอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ HoReCa (Hotel Restaurant Catering )
ภายใต้ตราสิ นค้าซาฟโคล ตลอดจนอาหารสัตว์เลีFยงภายใต้สินค้าตราสแนปปีF ทอม(อาหารแมว) และ
ฮัก(อาหารสุ นขั )
โดยรายได้ของบริ ษทั เกิดจากการซืF อมาขายไปของสิ นค้า รวมถึงการได้รับค่าที(ปรึ กษา
และค่านายหน้าจากยอดขาย และ/หรื อบริ การต่างๆ
2.2 โครงสร้ างรายได้
(หน่วย : ล้านบาท)
สายผลิตภัณฑ์

ดําเนินการโดย

%ในการถือ

ปี 2562

ปี 2561

-

4,889.39

5,019.43

99.99

77.85

76.40

หุน้ ของบริ ษทั
1. ผลิตและส่งออกอาหาร
ทะเลบรรจุกระป๋ อง
2. จําหน่ายและบริ การ

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ(ง
(ประเทศไทย) (TC)
บจ.อีโลฟาร์ (E)
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2.3 ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิ0ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ดํา เนิ น การผลิ ต และส่ ง ออกอาหารทะเลบรรจุ ก ระป๋ องและบรรจุ ซ อง โดยตลอด
ระยะเวลาดําเนิ นการที( ผ่านมา ได้มีการพัฒนาระบบการจัดการและมาตรฐานการผลิ ตจนทําให้
สามารถดําเนินการผลิตสิ นค้าภายใต้มาตรฐานการจัดการระดับสากล ทัFงในส่ วนของมาตรฐานการ
ผลิ ต GMP, HACCP, และมาตรฐานระบบการจัด การ ISO9001:2015, ISO14001:2015,
ISO45001:2018 ตลอดจนได้รับการรับรองมาตรฐานในการผลิ ตสิ นค้ากลุ่ม KOSHER และ กลุ่ม
HALAL จากสถาบันกลางระดับสากล ทัFงนีFสามารถแยกกลุ่มผลิตภัณฑ์ ออกเป็ น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
กลุ่มที(หนึ(ง

กลุ่ ม ผลิ ต ภัณ ฑ์ป ลาทู น่า บรรุ ก ระป๋ องและบรรจุ ซ อง (Regular Tuna
Products) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ปลาทูน่าในนํFาแร่ ปลาทูน่าในนํFาเกลื อ
ปลาทูน่าในนํFามัน

กลุ่มที(สอง

กลุ่ มผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปพร้ อมทานบรรจุ กระป๋ องและบรรจุซอง (ReadyTo-Serve Products) มีผลิ ตภัณฑ์หลักคือ ปลาซาร์ ดีนในซอสมะเขือเทศ
ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขื อ เทศ ปลาทู น่ า แปรรู ปพร้ อ มทาน
ปลาแซลมอนแปรรู ปพร้อมทาน

กลุ่มที(สาม

กลุ่มอาหารสัตว์เลีFยงบรรจุกระป๋ องและบรรจุซอง (Pet Food) มีผลิตภัณฑ์
หลักคื อ อาหารสั ตว์เลีF ย งจากวัต ถุ ดิบปลาซาร์ ดีน อาหารสัตว์เลีFยงจาก
วัตถุดิบปลาทูน่า และ อาหารสัตว์เลีFยงจากวัตถุดิบเครื( องในสัตว์

นอกเหนือจากความสามารถในการพัฒนาการผลิตของบริ ษทั ให้เข้ากลุ่มมาตรฐานการผลิต
ในระดับสากลแล้ว บริ ษทั ยังสามารถพัฒนาทักษะในการผลิตจนมีความเชี( ยวชาญในการผลิตในทุก
กลุ่มสิ นค้าจากประสบการณ์ในการประกอบการที(ยาวนานกว่า 30 ปี โดยเฉพาะกลุ่มสิ นค้าที(เน้น
ทักษะแรงงาน(Skilled Labor) ในการผลิต เพื(อลดต้นทุนต่อหน่วย นอกจากนีFบริ ษทั ยังสามารถวิจยั
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และสร้างความแตกต่างในผลิตภัณฑ์ (Product Differentiate) ทัFงด้าน
รสชาด และรู ปแบบบรรจุภณั ฑ์ที(ทนั สมัย เพื(อสามารถแข่งขันในตลาดใหม่เพิ(มมูลค่าสิ นค้า
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ในส่ วนของการบริ หารการจัดการในภาพรวมขององค์กร จากประสบการณ์ทาํ งานที(ผา่ นมา
ทําให้ ผูบ้ ริ หารระดับสู งของบริ ษทั มีความสามารถบริ หารงานในระดับสากลโดยสามารถจัดการ
ด้านเครื อข่ายด้านการตลาด การจัดหาวัตถุดิบการใช้เครื( องจักรที(ทนั สมัยเพื(อลดคนงานและพัฒนา
ขัFนตอนการผลิตให้มีประสิ ทธิ ภาพ
สิ ทธิ หรื อข้อจํากัดในการประกอบธุ รกิจ
(1) บัตรส่ งเสริ มการลงทุน เลขที( 1357/2543 ลงวันที( 10 กรกฎาคม 2543 ให้การส่ งเสริ ม
การผลิ ต ปลาทู น่า บรรจุ ภาชนะผนึ ก อาหารทะเลบรรจุ ภาชนะผนึ ก และอาหารสั ตว์เลีF ย งบรรจุ
ภาชนะผนึก โดยสิ ทธิ พิเศษที(สาํ คัญโดยสังเขป ดังนีF
(ก) ได้รับการยกเว้นภาษีเงิ นได้นิติบุคคลเป็ นเวลาแปดปี นับตัFงแต่วนั ที(เริ( มมีรายได้
จากการประกอบธุ รกิ จส่ งเสริ มและได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตรากึ( ง
หนึ(ง เป็ นเวลาห้าปี หลังจากระยะเวลาการส่ งเสริ มการลงทุน
(ข) ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบ และวัสดุจาํ เป็ นที(ตอ้ งนําเข้ามาจาก
ต่างประเทศเพื(อใช้ในการผลิตเพื(อการส่ งออกเป็ นระยะเวลาห้าปี นับแต่วนั นําเข้าครัFงแรก

(ค) ได้รับอนุญาตให้หกั เงินได้พึงประเมินเป็ นจํานวนเท่ากับร้อยละห้าของรายได้ที(
เพิ(มขึFนจากปี ก่อน จากการส่ งออกเป็ นระยะเวลาสิ บปี นับตัFงแต่วนั ที(มีรายได้จากการ
ประกอบธุ รกิจส่ งเสริ ม
โดยมีเงื(อนไขที(สาํ คัญโดยสังเขปดังนีF
(ก) จะต้องมีทุนจดทะเบียนที(ชาํ ระเต็มมูลค่าไม่นอ้ ยกว่าสามร้อยสามสิ บล้านบาท
(ข) บุคคลผูม้ ีสัญชาติไทยจะต้องถื อหุ ้นรวมทัFงสิF นไม่นอ้ ยกว่าร้ อยละห้าสิ บเอ็ดของทุน
จดทะเบียน
ในฐานะที(ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุน เพื(อการอุตสาหกรรมบริ ษทั จะต้องปฏิบตั ิตาม
เงื(อนไขและข้อกําหนดต่าง ๆ ที(กาํ หนดในบัตรส่ งเสริ ม
บริ ษทั เริ( มมีรายได้ตF งั แต่เดือนกรกฎาคม 2546
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ปี สิF นสุ ดของการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุ ทธิ คือปี พ.ศ. 2554 ปี
สิF นสุ ดของการได้รับลดหย่อนภาษี เงิ นได้นิติบุคคลสําหรั บกําไรสุ ทธิ ในอัตราร้ อยละห้าสิ บของ
อัตราปกติกาํ หนดห้าปี คือ ปี พ.ศ. 2559
(2) สิ ทธิ อื(น
เครื( องหมายการค้า เช่น TCBOY , TCB, SAFCOL, SNAPPY TOM , POUNCE,
โอชะ เป็ น BRAND ที(สร้างขึFนมาเอง เพื(อใช้กบั ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั และบริ ษทั ในเครื อสามารถ
ใช้ได้ตลอดไป
(3) ข้อจํากัดในการประกอบธุ รกิจ - ไม่มี2.4 การตลาดและการแข่ งขัน
ปี 2562 ภาวะเศรษฐกิ จไทย GDP เติบโตประมาณ 2.5% การส่ งออกติดลบอยูใ่ น
ภาวะการชะลอตัวชัดเจน โดยมีสาเหตุมาจากปั จจัยภายนอก ทัFงสงครามการค้าจีน-สหรัฐอเมริ กา ที(
กระทบคู่คา้ ตลาดส่ งออกทัว( โลกรวมทัFงไทย การถูกสหรัฐอเมริ กาตัดสิ ทธิ ประโยชน์ GSP สิ นค้า
ไทย ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ความผันผวนของค่าเงิน ส่ งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที(ยวไทย
ส่ งสัญญาณการลงทุนและกําลังซืFอลดลงต่อเนื(อง
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2563 คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกอยูท่ ี(
ประมาณ 3.5-3.6% ปั จจัย เสี( ยงของเศรษฐกิ จโลกล่ า สุ ด เกิ ดจากความขัด แย้งทางทหารระหว่า ง
สหรั ฐอเมริ ก ากับ อิ ห ร่ า น และการขยายวงกว้า งของวิก ฤตการณ์ ส งครามและความขัด แย้ง ใน
ตะวันออกกลาง จะกดดันให้ราคานํFามันและพลังงานเพิ(มสู งขึFนตัFงแต่ตน้ ปี วิกฤตจากไวรัสโควิด-19
ระบาดทัว( โลก เศรษฐกิ จจีนชะลอตัว เศรษฐกิ จประเทศไทย อัตราการขยายตัวมีความไม่แน่ นอน
และผันผวนสู งมาก การเจริ ญเติบโตตํ(ากว่าศักยภาพต่อเนื( องยาวนาน
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(1) ตลาดเป้ าหมาย
กลุ่มตลาดเป้ าหมายของบริ ษทั แยกเป็ น 2 กลุ่ม
(1.1) ตลาดส่ งออก
ยอดส่ ง ออกมี สัด ส่ วนถึ ง ร้ อยละ 94.51ของยอดขายทัFง หมด มี ก ลุ่ ม
ลูกค้าใน ทวีปเอเชีย สหรัฐอเมริ กา แอฟริ กา และออสเตรเลีย โดยจําแนกได้ดงั นีF
ปี 2562 ลําดับที0 กลุ่มประเทศ

% ของยอดขาย

1

เอเชีย

64.34

2

สหรัฐอเมริ กา

16.96

3

แอฟริ กา

12.55

4

ออสเตรเลีย

0.66

(1.2) ตลาดภายในประเทศ
ปี 2562 บริ ษทั จําหน่ ายสิ นค้า มูลค่าตลาดประมาณ 115 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็ น แบรนด์ทีซีบี 60 ล้านบาท, แบรนด์ซาฟโคล 51 ล้านบาท, แบรนด์สแนปปีF ทอมและฮัก 4
ล้านบาท ซึ( งมูลค่าตลาดเพิ(มขึFนจากปี ที(ผา่ นมา เนื( องจากผูบ้ ริ โภคเริ( มยอมรับกับราคาสิ นค้าทีซีบีที(มี
การปรับตัวได้บา้ ง ลูกค้ารายใหญ่ของสิ นค้าแบรนด์ซาฟโคลมีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทําให้มียอด
สั(งซืF อเพิ(มขึFน สิ นค้าอาหารสัตว์ลูกค้าเปิ ดใจยอมรับในแบรนด์ตราสิ นค้าเพิ(มขึFนและขยายตลาดได้
มากขึFน อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงไม่หยุดนิ( งในการพัฒนาสิ นค้าใหม่ๆ ออกสู่ ตลาด เพื(อเพิ(มมูลค่า
ตลาดให้กบั บริ ษทั โดยในปี นีFได้เน้นหนักไปที(สินค้ากลุ่มอาหารสัตว์ ซึ( งมีแนวโน้มเติบโตเป็ นอย่าง
มาก
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(2) กลยุทธ์ทางการตลาด
สิ นค้าในท้องตลาดมีการแข่งขันทางด้านราคารุ นแรงมาโดยตลอด โดยบริ ษทั
พยายามไม่แข่งขันด้านราคามากนักหากไม่จาํ เป็ น เนื( องจากจะทําให้ภาพรวมของราคาสิ นค้าใน
ท้องตลาดไม่ดี และกลไกลราคาสิ นค้าเสี ยหาย แต่มีการสนับสนุ นรายการโปรโมชั(นให้บางช่ วง
เพื(อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ และเพื(อรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้ ทัFงนีFบริ ษทั ยังคงเน้นด้านคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยของสิ นค้า ตลอดจนบริ การเป็ นหลัก เพื(อให้ลูกค้าเกิ ดความไว้วางใจ
ยอมรับในตัวสิ นค้า ซึ( งเป็ นวิธีการที(ยง(ั ยืนมากขึFน
(3) การจัดจําหน่ายและช่องทางการตลาด
บริ ษทั ดําเนินการช่องทางการตลาด โดยแบ่งออกเป็ น 2 ช่องทาง คือ
(ก) การส่ งออก
การส่ ง ออกประมาณร้ อยละ 55.27 ของยอดส่ ง ออกเป็ นการส่ ง ออก
โดยตรง และผลิตสิ นค้าภายใต้ตราสิ นค้าของลูกค้าผูน้ าํ เข้า มีกลุ่มลูกค้าในกลุ่มประเทศตะวันออก
กลาง และกลุ่มประเทศแอฟริ กา กลุ่ มสิ นค้าผลิ ตภัณฑ์บรรจุ กระป๋ อง เช่ น ปลาทูน่าในนํFาเกลื อ
ปลาทูน่าในนํFามัน และ ผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปพร้อมทาน อีกส่ วนหนึ( งประมาณร้อยละ 44.73 ของยอด
ส่ งออกใช้ช่องทางการตลาดโดยให้ บริ ษทั ทรอปิ คอลคอนโซลิเดตเตดคอปอเรชัน( เอสดีเอ็น บีเอช
ดี (Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd.) เป็ นผูด้ าํ เนิ นกิจกรรมทางการตลาดโดยได้รับกําไร
ส่ วนเกินจากการขาย และมีความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างกันมายาวนาน
สําหรับการดําเนิ นการทางการตลาดของบริ ษทั ทรอปิ คอล คอนโซลิเดต
เตด คอปอเรชัน( เอสดีเอ็น บีเอชดี (Tropical consolidated Corp. Sdn. Bhd.) นัFน ได้ทาํ กิ จกรรม
ทางการตลาดให้กบั บริ ษทั ในทุกภูมิภาคทัว( โลก โดยแสวงหากลุ่มผูน้ าํ เข้าสิ นค้าที(เป็ นผูจ้ ดั จําหน่าย
สิ นค้าภายใต้ตราสิ นค้าของตนเองและมีความเชี( ยวชาญในทางการตลาดในพืFนที(ภูมิภาคนัFนๆ เป็ น
อย่างมาก โดยมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ทF งั กลุ่มผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋ องปลาทูน่า ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าพร้อม
ทาน ปลาแซลมอน ผลิตภัณฑ์ปลาแซลมอนพร้อมทาน และอาหารสัตว์เลีFยง
นอกจากนีF ยงั มีการดําเนิ นการตลาดผ่านบริ ษทั จัดจําหน่ ายชัFนนําที(อยู่
ในเครื อภายใต้ตราสิ นค้าของตนเองในอีกหลายภูมิภาค ได้แก่ ลูกค้าในประเทศแคนาดา ประเทศใน
กลุ่ มยุโรป กลุ่ ม ประเทศ ตะวันออกกลาง และได้นาํ สิ นค้าภายใต้ตราสิ นค้าของตนเองเพื(อเปิ ด
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ตลาดใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริ กา ในทวีปยุโรปอีกหลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์แปร
รู ปพร้อมทาน (Ready-To-Serve Products) โดยใช้ช่องทางการตลาดผ่านทางบริ ษทั ผูแ้ ทนการค้าใน
ภูมิภาค โดยลูกค้าจะเป็ นผูน้ าํ เข้าที(มีตราสิ นค้าของตนเอง และมีความไว้วางใจในคุณภาพ และการ
บริ การของบริ ษทั
(ข) การตลาดภายในประเทศ
บริ ษทั ตัFงเป้ าหมายเพื(อกระจายสิ นค้าให้ครอบคลุ มตลาดทัว( ประเทศ
เพิ(มมากขึFน ภายใต้ตราสิ นค้าที ซีบี (TCB ) ทางบริ ษทั ได้ร่วมกับบริ ษทั ตัวแทนจําหน่ ายในการ
บริ หารจัดการสิ นค้าที(ดี มีประสิ ทธิ ภาพ ทําให้สินค้าตราทีซีบี (TCB) พร้อมจําหน่ายอยูส่ มํ(าเสมอ
ร้านค้าต่างๆ ตลอดจนถึงผูบ้ ริ โภคมีความมัน( ใจในสิ นค้าของบริ ษทั เพิ(มมาก
2.5 การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
1) กําลังการผลิตและปริ มาณการผลิต
ปี 2562
ผลิตภัณฑ์/กําลังการผลิต

ปริ มาณ

ปี 2561

อัตราเพิ(ม (ลด)
ปริ มาณการผลิต

ปริ มาณ

อัตราเพิ(ม (ลด)
ปริ มาณการผลิต

ปี 2560
ปริ มาณ

อัตราเพิ(ม (ลด)
ปริ มาณการผลิต

อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง
กําลังการผลิตเต็มที( (ตัน)

62,755

กําลังการผลิตจริ ง (ตัน)

48,087

กําลังการผลิต (%)

76.62

หมายเหตุ

:

62,755
(2.52%)

49,332

62,755
26.85%

38,890

78.61

3.94%

61.97

สามารถทําการผลิตได้ 2 กะ แต่ดาํ เนินการผลิตจริ งเพียง 1 กะ

ปริ มาณการผลิ ตลดลงร้ อยละ 2.52 ประกอบด้วย กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ทูน่า กลุ่มผลิ ตภัณฑ์
แปรรู ปพร้อมทาน กลุ่มอาหารสัตว์เลีFยง โดยมีสัดส่ วนปริ มาณการผลิต 62:16:22
ส่ วนของบุ คลากรซึ( งบริ ษทั ให้ความสําคัญในการพัฒนาบุ คลากรเป็ นอย่างมาก โดย
ส่ งเสริ มให้มีความรู ้ ทF งั ทางด้านการจัดการและความรู ้ เฉพาะด้านอย่างต่อเนื( อง มีการอบรมระบบ
การจัด การต่า งๆ อันได้แ ก่ ระบบ 5 ส. ความรู ้ ท างด้าน GMP และ HACCP ระบบการจัดการ
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คุณภาพ ISO 9001:2015, ระบบการจัดการด้านสิ( งแวดล้อม ISO 14001:2015, ระบบอาชี วอนามัย
และความปลอดภัย ISO45001:2018 และความรู ้ ความเข้าใจเกี( ยวกับมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์ HALAL
และผลิ ตภัณฑ์ KOSHER เพื(อให้สามารถทํางานได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพทัFงทางด้านการจัดการ
และการผลิต นอกจากนีFได้ขอรับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ ISO 9001 : 2015 และการให้
ความตระหนักถึงความสําคัญในการดูแลรักษาสิ(งแวดล้อมโดยการขอรับรองระบบการจัดการด้าน
สิ( งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 เรี ยบร้อยแล้ว และให้ความสําคัญในเรื( องของอาชี วอนามัยและความ
ปลอดภัยของพนักงาน บริ ษทั จึงขอการรับรองมาตรฐานสากลระบบ ISO45001:2018 การจัดการ
ด้า นความปลอดภัย อาชี วอนามัย และสิ( ง แวดล้อ มในการทํา งาน สํ า เร็ จ เรี ย บร้ อ ยเมื( อ วันที( 27
ธันวาคม 2562 นอกจากนีFบริ ษทั ยังเพิ(มศักยภาพ ขีดความสามารถในการบริ หารงานในกระบวนการ
ผลิ ต สิ นค้า ให้มีคุ ณภาพและความปลอดภัยแก่ ผูบ้ ริ โภคสู งขึF น จึ งได้ข อรั บรองระบบการจัด การ
ทางด้านความปลอดภัยอาหาร BRC (Global Standard for Food Safety ) และขอการรับรอง MSC
Chain of Custody พร้อมทัFงมีแผนการฝึ กอบรมประจําปี ทําให้มีการอบรมอย่างต่อเนื( องตลอดปี
ทัFง การฝึ กอบรมภายในและภายนอก ในบุ ค ลากรทุ ก ระดับ นอกจากนีF บ ริ ษ ัท ได้รั บ เกี ย รติ จ าก
มหาวิท ยาลัย ในภาคใต้ แลกเปลี( ย นองค์ค วามรู ้ เทคโนโลยีส มัยใหม่ ใ นการทํา วิจยั พัฒนาเพิ( ม
ศักยภาพในกระบวนการผลิต รวมถึงเปิ ดโอกาสส่ งเสริ มให้พนักงานศึกษาต่อในระดับสู งเพื(อเพิ(ม
ทักษะ และสร้างวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล
งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ( งเป็ นหัวใจสําคัญในการขับเคลื( อนธุ รกิ จและช่ วย
เพิ(มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุ รกิจ บริ ษทั ให้ความสําคัญและส่ งเสริ มสนับสนุ นงานใน
ด้านนีFมาโดยตลอด มีการพัฒนาซอฟท์แวร์ เพื(อสนับสนุ นงานต่าง ๆ ทัFงในแง่ช่วยเพิ(มประสิ ทธิ ภาพ
ในการทํางาน ช่ วยลดต้นทุ นและอื( น ๆ นอกจากนีF ได้นาํ เอาเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเครื( องจักรที(
ทันสมัยมีความปลอดภัยสู งมาช่วยเพิ(มประสิ ทธิ ภาพในการทํางานอย่างต่อเนื(อง
การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
บริ ษทั มีเป้ าหมายในการวิจยั และพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ ๆ และสร้างความแตกต่างใน
ผลิ ตภัณฑ์ (Product

differentiate) ทัFงด้านรสชาด และรู ปแบบบรรจุ ภณ
ั ฑ์ที(ทนั สมัย เพื(อให้

สามารถแข่งขันในตลาดใหม่เพิ(มมูลค่าสิ นค้าได้
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การวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีประกอบด้วย
1. พัฒนาผลิ ตภัณฑ์และบรรจุ ภณ
ั ฑ์ตาม specification ที( ลูก ค้ากําหนดมาภายใต้
Brand ของลูกค้า
2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการตลาด โดยพัฒนาสิ นค้าภายใต้
Brand ของบริ ษทั
3. พัฒนากระบวนการผลิต เพื(อให้สามารถลดต้นทุนต่อหน่วย
4. พัฒนาเพื(อเพิ(มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้มากขึFน
5. ศึ ก ษากระบวนการกระจายความร้ อ นและการฆ่ า เชืF อ ของผลิ ต ภัณ ฑ์ เพื( อ ให้
ผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัยในการบริ โภค
ปี 2562 บริ ษทั มี รายจ่ายในการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเป็ นเงิ นทัFงสิF นประมาณ
8.66 ล้านบาท
2) วัตถุดิบและผูจ้ าํ หน่ายวัตถุดิบ (SUPPLIER)
บริ ษ ัท ใช้ว ตั ถุ ดิ บ การผลิ ต จากต่ า งประเทศ ร้ อ ยละ 80 ของปริ ม าณการใช้ว ตั ถุ ดิ บ
ทัFงหมด ทําให้ เผชิญกับความเสี( ยงในการดําเนินงานจากความผันผวนด้านราคาวัตถุดิบที(ปรับตัวขึFน
ลงตามราคาตลาดโลก ปี 2562 ราคาปลาทูน่ายังคงอยู่ที( 900-1,500 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐฯ ต่อตัน
หรื อเฉลี(ยทัFงปี 1,200 เหรี ยญดอลลาร์ สหรัฐฯต่อตัน ซึ( งถือเป็ นระดับราคาที(เหมาะสม อีกทัFงบริ ษทั มี
การปรั บ ความยืด หยุ่นในการผลิ ต และมี ก ารคาดการณ์ พยากรณ์ ย อดขายอย่างสมํ(า เสมอ ทํา ให้
สามารถรับมือกับปั ญหาไม่วา่ จะเป็ นการขาดแคลนวัตถุดิบ หรื อการมีวตั ถุดิบมากเกินความต้องการ
ในช่ วงเวลาใดเวลาหนึ( งได้ตลอดทัFงปี จึงสามารถที(จะปรับเปลี( ยนสายการผลิตให้กระจายการผลิต
ได้สอดคล้องกับช่วงฤดูกาลของวัตถุดิบ
นอกจากนีF เพื(อรองรับสถานการณ์ราคาต้นทุนวัตถุดิบที(สูงขึFนตามเศรษฐกิจของโลก
บริ ษทั มี นโยบายพยายามเพิ(มช่ องทางการนําเข้าให้มากขึFน ให้สามารถมี แหล่ งอุปทานจากหลาย
ประเทศและจากหลายแหล่งที(มีคุณภาพโดยมีตน้ ทุนที(ต(าํ

24

3) ขัFนตอนและเทคโนโลยีการผลิต
กลุ่มที(หนึ(ง

กลุ่ มผลิ ต ภัณ ฑ์ป ลาทูน่า บรรจุ กระป๋ องและบรรจุ ซอง (Regular Tuna
Products) มีผลิตภัณฑ์หลักคือ ปลาทูน่าในนํFาแร่ ปลาทูน่าในนํFาเกลื อ
ปลาทูน่าในนํFามัน
ขัFนตอนการผลิ ต คื อ นําวัตถุ ดิบปลาทูน่า ผ่าท้อง ควักไส้ ล้างให้สะอาด
นึ( งให้สุกด้วยไอนํFา แยกเลื อดปลา และขูดทําความสะอาด คัดเกรดแยก
ผลิต ตามตลาด บรรจุและ ชัง( นํFาหนัก เติมนํFาเกลือหรื อนํFามันพืช ปิ ดผนึ ก
ด้วยเครื( องปิ ดผนึ ก (Steamer) ล้าง ทําความสะอาดกระป๋ องก่ อนฆ่าเชืF อ
ด้วยหม้อฆ่าเชืFอแบบ 6 ตะกร้า ปล่อยไว้ให้เย็น ตรวจสอบคุณภาพและติด
ฉลาก/บรรจุกล่อง จําหน่าย

กลุ่มที(สอง

กลุ่ มผลิ ตภัณฑ์แปรรู ปพร้ อมทานบรรจุ กระป๋ องและบรรจุซอง (ReadyTo-Serve Products) มีผลิ ตภัณฑ์หลักคือ ปลาซาร์ ดีนในซอสมะเขือเทศ
ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขื อ เทศ ปลาทู น่ า แปรรู ปพร้ อ มทาน
ปลาแซลมอนแปรรู ปพร้อมทาน
ขัFนตอนการผลิ ต คือ นําวัตถุดิบปลา ตัดหัวปลาและควักไส้ นําเนืFอปลาที(
ต้มแล้วล้างสะอาดและบรรจุกระป๋ อง เข้าเครื( องอบให้สุกพร้อมสะเด็ดนํFา
เติมนํFามันหรื อซอสมะเขือเทศ ปิ ดผนึ กด้วยเครื( องปิ ดผนึ ก(Steamer) ล้าง
ทําความสะอาดกระป๋ องก่อนฆ่าเชืF อด้วยหม้อฆ่าเชืFอแบบ 4 ตะกร้า ปล่อย
ไว้ให้เย็น ตรวจสอบคุณภาพและติดฉลาก/บรรจุกล่อง จําหน่าย

กลุ่มที(สาม

กลุ่มอาหารสัตว์เลีFยงบรรจุกระป๋ องและบรรจุซอง (Pet Food) มีผลิตภัณฑ์
หลักคื อ อาหารสั ตว์เลีF ย งจากวัต ถุ ดิบปลาซาร์ ดีน อาหารสัตว์เลีFยงจาก
วัตถุดิบปลาทูน่า และ อาหารสัตว์เลีFยงจากวัตถุดิบเครื( องในสัตว์
ขัFนตอนการผลิต คือ นําวัตถุดิบ ล้างทําความสะอาดคัดสิ(งเจือปนออก เข้า
เครื( องตัดปลาเป็ นชิFนเล็กๆ ให้ได้ขนาด 2-3 เซนติเมตร บรรจุใส่ กระป๋ อง
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เติ มส่ วนผสมของนํFาเจลลี( ปิ ดผนึ กด้วยเครื( อง ปิ ดผนึ ก(Steamer) ล้างทํา
ความสะอาดกระป๋ องก่อนฆ่าเชืFอด้วยหม้อฆ่าเชืF อแบบ 6 ตะกร้า ปล่อยไว้
ให้เย็น ตรวจสอบคุณภาพและติดฉลาก/บรรจุกล่อง จําหน่าย
4) ผลกระทบสิ( งแวดล้อม
ผลกระทบจากกระบวนการผลิตจะมีของเสี ยและวัสดุเหลือใช้ คือ
(ก) ระบบบําบัดนํFาเสี ย ได้ใช้ระบบใหม่เป็ นแบบ UASB ประกอบด้วย ถัง ACID 1
ถัง, UASB 1 ถัง, บ่อปรับสภาพนํFา 1 บ่อ, บ่อเติมอากาศ 2 บ่อ, สามารถควบคุ มคุ ณภาพนํFาเสี ย
เป็ นไปตามมาตรฐาน
(ข) เศษหัว หนัง ก้าง กระดูกปลา จะนําเข้าเครื( องอบแห้งเป็ นปลาป่ นส่ งขายให้
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ รวมทัFงไส้ปลา เครื( องในปลา ก็ส่งขายโรงงานอาหารสัตว์
(ค) นํFามันปลา ที(ได้จากเครื( องแยกนํFามันปลา นํFานึ(งปลา ได้ส่งขายเป็ นส่ วนผสม
สําหรับอาหารเลีFยงกุง้ , อาหารสัตว์
(ง) ขยะมูลฝอย เช่น เศษอาหาร เศษกระดาษ ถุงพลาสติก เป็ นต้น ได้จดั ถังเก็บอย่าง
มิดชิด และว่าจ้างทางเทศบาลนครหาดใหญ่ จัดรถขนทุกวัน
ทัF ง นีF ในทุ ก ขัFน ตอนของการบํา บัด นํFา เสี ย ของเสี ย การนํา วัส ดุ เ หลื อ ใช้ ม าใช้
ประโยชน์ได้รับการดูแลเอาใจใส่ อย่างดี แทบจะไม่มีผลกระทบต่อสิ( งแวดล้อม โดยการดําเนิ นงาน
ภายใต้การบริ หารจัดการทางด้านสิ( งแวดล้อม ISO 14001:2015 และได้รับการสนับสนุ นจาก
หน่วยงานของรัฐที(ดูแลผลกระทบต่อสิ( งแวดล้อมได้เอาใส่ ใจให้คาํ แนะนําและดูแลอย่างใกล้ชิดโดย
ผลของการปฏิ บตั ิงานจริ งสามารถควบคุ มให้เป็ นไปตามมาตรฐานที(กฎหมายกําหนด นอกจากนีF
บริ ษทั ได้มุ่งมัน( ในการพัฒนาการใช้พลังงานแบบองค์รวม และพัฒนาการนํา พลัง งานที( ไ ด้จาก
ขัFนตอนการบําบัดนํFาเสี ยของเสี ยนํากลับมาใช้เป็ นพลังงานให้เกิดประโยชน์อีกครัFงหนึ( ง การใช้นF าํ
ในระบบ Re-Cycle และการรณรงค์ปลู กจิ ตสํานึ ก ให้กบั พนักงานทุ กคนให้ตระหนักถึ งการใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
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2.6 งานทีย0 ังไม่ ได้ ส่งมอบ
งานที( ยงั ไม่ส่งมอบมี น้อยมาก เนื( องจากเป็ นการผลิ ต ตามคําสั(งซืF อส่ วนปั จจัยตาม
ฤดู กาลมี ผลกระทบ เช่ น วัต ถุ ดิบ ไม่แน่ นอนขึF นอยู่กบั มรสุ ม ทางทะเล ก็ ได้มี การพยากรณ์ และ
แก้ปัญหาการส่ งมอบ โดยการทําสิ นค้าในบางส่ วนล่วงหน้าเพื(อแก้ปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบตาม
ช่วงฤดู
บริษัท อีโลฟาร์ จํากัด (E)
1. ลักษณะของผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
ติ ด ตามงาน ประสานงานต่ า งๆ ที( เ กี( ย วข้องกับ ธุ รกรรมของบริ ษ ทั ที( เกิ ด ขึF นใน
กรุ งเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงการเป็ นผูป้ ระสานงานกับตัวแทนจําหน่ายสิ นค้าตรา
ทีซีบีของบริ ษทั โดยเน้นตลาดภายในประเทศ และกลุ่มประเทศอาเซี ยน อีกทัFงช่ วยในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริ ษทั ออกสู่ ตลาด
นอกจากนีF ยงั มีทีมงานฝ่ ายขายสิ นค้าอาหารคนกลุ่มทูน่าและถัว( ขาว ที(เน้นจําหน่าย
ไปยังกลุ่มร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม และอุตสาหกรรมอาหารต่างๆ HoReCa (Hotel Restaurant
Catering) ภายใต้สินค้าตราซาฟโคล และมีทีมงานฝ่ ายขายสิ นค้าอาหารสัตว์ ที(เน้นจําหน่ ายไปยัง
ร้ า นขายอาหารสั ต ว์ ภายใต้สิ นค้า ตราสแนปปีF ทอม (อาหารแมว), ฮัก (อาหารสุ นัข ) และเป็ น
ประสานงานกับลูกค้าในการผลิ ตสิ นค้าตามความต้องการของลูกค้าให้กบั บริ ษทั โดยรายได้ของ
บริ ษทั เกิดจากการซืFอมาขายไปของสิ นค้า รวมถึงการได้รับค่าที(ปรึ กษา และค่านายหน้าจากยอดขาย
และ/หรื อบริ การต่างๆ
2. การตลาดและสภาวะการแข่ งขัน
สิ นค้าตราทีซีบี บริ ษทั ปรับโครงสร้างการขายกับตัวแทนจําหน่ายเป็ นการขายสิ นค้า
ขาด โดยไม่ ได้ส นับสนุ นค่ าใช้จ่า ยทางการตลาดเหมื อนเช่ นเดิ ม ทัFงนีF จากสถานการณ์ ตลาดใน
ปั จจุบนั เศรษฐกิ จโดยรวมซบเซา การจับจ่ายใช้สอยของผูบ้ ริ โภคลดน้อยลง ตลาดอาหารกระป๋ อง
ยังคงซบเซา มีการแข่งขันกันในเรื( องราคาและโปรโมชัน( มาโดยตลอด ซึ( งตัวแทนจําหน่ายไม่ได้จดั
รายการส่ งเสริ มการขาย และกิ จกรรมต่างๆ ได้เท่าเดิ ม ส่ งผลให้สินค้าถูกออกจากร้ านค้าปลี ก-ส่ ง
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สมัยใหม่ (Modern Trade) บางห้างร้าน ในส่ วนร้านค้าท้องถิ(นต่างๆ ทัว( ประเทศ (General Trade)
ผลกระทบจากตัวแทนจําหน่ ายปรับราคาขายเพิ(มขึFน เนื( องจากราคาต้นทุ นสิ นค้าที(ปรับขึFน ทําให้
ภาพรวมของการขายสิ นค้าทีซีบีมียอดขายลดน้อยลง
สิ นค้าตราซาฟโคล ทูน่ามี การแข่งขันกันในกลุ่มอุตสาหกรรมค่อนข้างรุ นแรง ซึ( ง
ลูกค้ากลุ่มนีF เป็ นลูกค้ารายใหญ่ของบริ ษทั เพื(อให้บริ ษทั ยังคงรักษาลูกค้าไว้ได้ ทําให้ตอ้ งลดราคา
สิ นค้าเพื(อให้แข่งขันได้ และสถานการณ์ในท้องตลาดมีการแข่งขันกันเรื( องราคาสู งขึFน ทําให้ลูกค้า
บางรายเปลี(ยนไปรับซืFอสิ นค้าจากคู่แข่ง สภาพตลาดโดยรวมซบเซา ในส่ วนของลูกค้ากลุ่มโรงแรม
นักท่องเที(ยวเป็ นชาวจีนมากขึFน ทําให้ลกั ษณะเมนูอาหารเปลี(ยนแปลงไปมีการใช้ทูน่าในปริ มาณที(
น้อยลง อย่างไรก็ตามบริ ษทั ยังคงตระหนักถึงเรื( องคุณภาพสิ นค้าและพยายามพิจารณาในเรื( องต้นทุน
สิ นค้าให้สามารถแข่งขันได้มาโดยตลอดและคาดว่าสถานการณ์จะดีขF นึ ในระยะเวลาอันสัFน รวมทัFง
พยายามออกสิ นค้าใหม่ๆ เพื(อช่วยยอดขายอีกทาง
สิ นค้า ตราสแนปปีF ทอม , ฮัก กลุ่ มเป้ าหมายหลัก ในการทํา การตลาดคื อร้ านขาย
อาหารสัตว์ที(เติบโตอย่างรวดเร็ วและต่อเนื( อง แต่ก็มีตราสิ นค้าใหม่ๆ เข้ามาในตลาดอย่างต่อเนื( อง
เช่นกัน อย่างไรก็ตามบริ ษทั เล็งเห็นความสําคัญของตลาดอาหารสัตว์ค่อนข้างมาก จึงมีความตัFงใจที(
จะทําตลาดสิ นค้ากลุ่มนีFและเร่ งพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ ตลาดเป็ นระยะ อีกทัFงยังมีการพัฒนา
สิ นค้าตามความต้องการของลูกค้าเพื(อตอบสนองลูกค้าที(ตอ้ งการผลิตสิ นค้าแบรนด์ตวั เอง ทัFงนีF ผล
ตอบรับจากการขายอาหารสัตว์ดีขF นึ กว่าเดิม มีการเปิ ดร้านค้าได้มากขึFน ลูกค้าเดิมมีการซืFอซํFา ซึ( งใน
ปี ถัดไปต้องการจะขยายตลาดไปต่างจังหวัดมากขึFน และหากลุ่มลูกค้าที(ตอ้ งการผลิตสิ นค้าแบรนด์
ตัวเองเพิ(มขึFน
3. การจัดหาผลิตภัณฑ์ หรือบริการ
งานบริ การ ประสานงานจะต้องรวดเร็ วมีประสิ ทธิ ภาพ เพื(อสามารถตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าในสภาวะการแข่งขันที(สูงยิง( ขึFนรวมถึงการพยายามมองหาโอกาสใหม่ๆ เพื(อเพิ(ม
จํานวนลูกค้า และสร้างผลตอบแทนแก่บริ ษทั ที(สูงขึFนในระยะยาว
4. งานทีย0 งั ไม่ ได้ ส่งมอบ - ไม่มี –
บริษัท ทรอปิ คอลแพคเกจจิง@ จํากัด ( TP)
บริ ษทั ได้หยุดดําเนินกิจการ รอการจดทะเบียนเลิกบริ ษทั และชําระบัญชี
28

3.ปัจจัยความเสี0 ยง
3.1 ความเสี( ยงจากการจัดหาและราคาวัตถุดิบ
เนื( องจากบริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจหลักเกี( ยวกับการผลิ ตและจําหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง
และบรรจุ ซอง ดังนัFนวัตถุ ดิบหลักที( สําคัญในการผลิ ตของบริ ษทั คื อ ปลาทูน่า ปลาซาร์ ดีน และ
ปลาแซลมอน เป็ นต้น ที(ตอ้ งนําเข้าจากต่างประเทศ ราคาซืF อขายเปลี( ยนแปลงตามราคาตลาดโลก
ความผันผวนของราคาวัตถุ ดิบโดยเฉพาะวัตถุ ดิบปลาทูน่า ซึ( งราคามีการเคลื( อนไหวอย่างรวดเร็ ว
อาจส่ งผลให้ตน้ ทุนในการผลิตของบริ ษทั เปลี(ยนแปลงสู ง-ตํ(าได้ อย่างไรก็ตามผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ได้วางแนวทางในการปฏิ บ ตั ิ เพื(อลดความเสี( ยงจากการผันผวนของราคาวัต ถุ ดิ บในอนาคตโดย
ปั จจุ บนั บริ ษทั สามารถซืF อวัตถุ ดิบปลาทูน่าจากซัพพลายเออร์ รายใหญ่ 2-3 รายจากต่างประเทศ
ขณะเดี ยวกันบริ ษทั ยังมีการจัดหาซัพพลายเออร์ สํารอง เพื(อลดความเสี( ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ
พร้ อมกับจัดให้มีบุคลากรติดตามข้อมูลข่าวสารเกี(ยวกับภาวะตลาดของวัตถุ ดิบต่างๆ อย่างใกล้ชิด
ประกอบกับประสบการณ์ และความเชี( ยวชาญในการดําเนิ นธุ รกิ จอาหารทะเลของผูบ้ ริ หารทําให้
สามารถคาดการณ์และตัดสิ นใจเมื(อมีเหตุการณ์เปลี(ยนแปลง
3.2 ความเสี( ยงทางด้านการตลาดและภาวะการแข่งขัน
ในปั จจุบนั อุตสาหกรรมอาหารทะเลนับว่ามีการแข่งขันค่อนข้างสู งทัFงคู่แข่งในประเทศที(มี
โรงงานผลิตสิ นค้าประเภทเดียวกันจํานวนมาก ขณะที(การแข่งขันในต่างประเทศแม้วา่ ประเทศไทย
จะได้เปรี ยบในด้านคุ ณภาพมีการใช้เทคโนโลยีการผลิ ตที(ทนั สมัยและมีมาตรฐานโรงงานที(อยู่ใน
ระดับแนวหน้าของโลก แต่เสี ยเปรี ยบในด้านราคาตลอดจนค่าแรงที(สูง ซึ( งทําให้สินค้าของไทยมี
ราคาสู งเมื(อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเดี ยวกัน ดังนัFนเพื(อที(จะรักษาส่ วนแบ่งตลาดไว้บริ ษทั ได้มี
นโยบายที(ชดั เจนในการผลิตสิ นค้าให้มีความหลากหลาย เพื(อลดความเสี( ยงในการพึ(งพาสิ นค้าชนิ ด
ใดชนิดหนึ(ง ขณะเดียวกันมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่าง และมีการปรับรสชาดให้เข้ากับ
ความต้องการของลู ก ค้า รวมทัFง เน้นในเรื( องคุ ณ ภาพ และบริ ก ารเพื( อที( จะรั ก ษาฐานลู ก ค้า ไว้ไ ด้
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3.3 ความเสี( ยงจากเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั มี ความเสี( ยงจากอัตราแลกเปลี( ยนเงิ นตราต่างประเทศอันเกี( ยวเนื( องมาจากการขาย
สิ นค้า และซืF อสิ นค้า และการกู้ยืมเงิ นเป็ นเงิ นตราต่า งประเทศ หากเกิ ดความผันผวนของอัต รา
แลกเปลี(ยนอาจส่ งผลกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริ ษทั ได้ อย่างไรก็ดีบริ ษทั
ได้บริ หารจัดการด้านอัตราแลกเปลี(ยนเงินตรา โดยการนํารายได้ส่วนที(เป็ นสกุลเดียวกันไปชําระค่า
วัตถุ ดิบจากต่างประเทศ (Natural Hedge) หรื อทําสัญญาซืFอขายเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้า
(Forward contract) ซึ( งสามารถลดความเสี( ยงในด้านอัตราแลกเปลี( ยนเงิ นตราต่างประเทศได้ส่วน
หนึ( ง นอกจากนีFบริ ษทั ได้พยายามติดตามสภาวะเศรษฐกิ จโลก และการเคลื(อนไหวของตลาดอัตรา
แลกเปลี(ยนอย่างต่อเนื(อง เพื(อลดความเสี( ยงในความเสี ยหายที(อาจเกิดขึFนได้
3.4 ความเสี( ยงทางด้านสิ นเชื(อ
การจัดจําหน่ ายสิ นค้าของบริ ษทั ส่ วนใหญ่จะเป็ นการให้สินเชื( อแก่ลูกค้า ดังนัFนกรณี ที(
ลูกค้าของบริ ษทั ไม่สามารถชําระหนีF แก่บริ ษทั ตามเงื( อนไขที( ตกลงไว้เมื( อครบกําหนด อาจส่ งผล
กระทบต่อสภาพคล่ อง และผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ทัFงนีF ฝ่ายบริ หารมี การกําหนดนโยบาย
ทางด้านสิ นเชื( อที(รัดกุม โดยมีการวิเคราะห์ฐานะการเงิ นของลูกค้าทุกรายที(ขอวงเงิ นสิ นเชื( ออย่าง
สมํ(าเสมอ ซึ( งในส่ วนของลูกค้ารายใหม่จะต้องให้ลูกค้าชําระเงินล่วงหน้าบางส่ วน
3.5 ความเสี( ยงด้านอัตราดอกเบีFย
บริ ษทั มีความเสี( ยงด้านอัตราดอกเบีFยที(อนั เกิดจากเงินกูย้ ืมระยะสัFนจากสถาบันการเงิน ซึ( ง
มีอตั ราดอกเบีFยที(ปรับขึFนลงตามอัตราตลาด อย่างไรก็ตามฝ่ ายบริ หารเชื( อว่าบริ ษทั มีความเสี( ยงใน
อัตราดอกเบีFยน้อย เนื(องจากหนีFสินดังกล่าวจะครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี ดังนัFนบริ ษทั จึงไม่ได้ทาํ
สัญญาเพื(อป้ องกันความเสี( ยงดังกล่าว
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4. ข้ อมูลทัว0 ไปและข้ อมูลสํ าคัญอืน0
4.1 ข้อมูลทัว( ไป
(1) ชื(อ สถานที(ตF งั สํานักงานใหญ่
ชื(อบริ ษทั : บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ(ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ประเภทธุ ร กิ จ: ผลิ ต และส่ ง ออกอาหารทะเลแปรรู ป บรรจุ ก ระป๋ องและบรรจุ ซ อง
(Pouch) ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ปลาทูน่ากระป๋ อง ปลาแซลมอนกระป๋ อง ปลาซาร์ ดีนกระป๋ อง ปลาแมค
เคอเรลกระป๋ อง และอาหารสัตว์เลีFยงกระป๋ อง
เลขทะเบียนบริ ษทั

0107537000076

จํานวนและชนิดหุ น้ จําหน่าย หุ น้ สามัญ จํานวน 330,000,000 หุ น้
ที(ตF งั สํานักงานและโรงงาน

เลขที( 1/1 หมู่ ที( 2 ตํา บลทุ่ ง ใหญ่ อํา เภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณี ย ์ 90110
โทรศัพท์ + 66 (0)74 273600
โทรสาร + 66 (0)74 273691-4
Home page : www.tropical.co.th
www.tropicalgrp.com
E-mail Address: info@tropical.co.th
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(2) ชื( อ สถานที(ตF งั สํานักงานใหญ่ ประเภทธุ รกิจ โทรศัพท์ โทรสาร จํานวนและชนิ ดของ
หุ ้นที(จาํ หน่ ายได้แล้วทัFงหมดของนิ ติบุคคลที(บริ ษทั ถื อหุ ้นตัFงแต่ร้อยละ 10 ขึFนไปของ
จํานวนหุ น้ ที(จาํ หน่ายได้แล้วทัFงหมดของนิติบุคคล ดังนีF
ชนิดและจํานวนของหุ้นที0
โทรศัพท์/โทรสาร

บริษทั /สถานที0ต@ ัง

1.บจ.อีโลฟาร์

Tel. 02-682-5482-7

898/15 ชัFนที(10 อาคาร สํานักงานที( 2 เอสวีซิตF ี
ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา

Fax. 02-682-5488

กรุ งเทพ 10120

ประเภทธุรกิจ/ลักษณะการดําเนินงาน

ดําเนิ นธุ รกิ จเป็ นตัวแทนในการติ ด ต่อและ

จําหน่ ายได้ แล้ วทั@งหมด
ชนิด

จํานวนหุ้น

หุ ้นสามัญ

1 ล้านหุ ้น

หุ ้นสามัญ

1.8 ล้านหุ ้น

ประสานกับหน่ วยงานต่างๆ ทัFงภาครัฐและ
เอกชนที( ตF ั งอยู่ ใ นกรุ งเทพฯ และเขต
ปริ มณฑล ทางด้านเอกสารทางการค้าต่างๆ
ทัFง การค้าภายในประเทศและการส่ งออก
โดยลูกค้ากลุ่มหลักคื อบริ ษทั ต่างๆ ในกลุ่ม
ธุรกิจในเครื อ

2.บจ.ทรอปิ คอลแพคเกจจิFง

Tel. 074-273-600

80 หมู่ที( 8 ต.นํFาน้อย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
90110

Fax. 074-273-691-4

ธุ ร กิ จ ซ่ อ มบํา รุ ง ดํ า เนิ น การซ่ อ ม/สร้ า ง
เครื( องจัก รในอุ ต สาหกรรมผลิ ต อาหาร
กระป๋ อง โดยดํา เนิ น การเพื( อ สนั บ สนุ น
กิจการในเครื อเป็ นหลัก

(3) บุคคลอ้างอิงอื(น ๆ
(ก) นายทะเบียนหลักทรัพย์
บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที( 93 ชัFน 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุ งเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2 009-9999
โทรสาร : 0 2 009-99917
http://www.set.or.th/tsd

(ข) ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ - ไม่มี 32

(ค) ผูต้ รวจสอบบัญชี
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
ชัFน 50-51 เอ็มไพร์ ทาวเวอร์
1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ (02) 677 2000 โทรสาร (02) 677 2222
นางสาวบงกช อํ(าเสงียม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3684 หรื อ
นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7789 หรื อ
นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4795
(ง) ที(ปรึ กษาทางกฎหมาย
บริ ษทั เอทีซีแอล คอนซัลแทนส์ จํากัด
84/55 ถนนเจริ ญกรุ ง 80 แขวงวัดพระยาไกร
เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ 10120
โทรศัพท์ (02) 2917451-2, 2917076-7, 2891206 โทรสาร (02) 2917134
(จ) ที(ปรึ กษาทางการเงิน

- ไม่มี -

(ฉ) ที(ปรึ กษาหรื อผูจ้ ดั การภายใต้สัญญาการจัดการ - ไม่มี 4.2 ข้อมูลสําคัญอื(น ๆ -ไม่มี33

5. ผู้ถือหุ้น
5.1 ผูถ้ ือหุ น้
รายชื(อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันที( 14 มีนาคม 2563
ลําดับที(

รายชื(อผูถ้ ือหุน้

จํานวนหุน้

สัดส่วนการถือ
หุน้

1.

DATO SERI TAN BOON PIN

81,130,000

24.58

2.

MR.TAN SEOW PHOR

44,931,500

13.62

3.

นายอุยจง แซ่เบ้

19,192,400

5.82

4

นายกัมพล วัชระนิมิต

15,005,000

4.55

5.

MR.SAU KWENG TAN

15,000,000

4.55

6

นางสาวอลีนา ฟองอมรกุล

11,861,400

3.59

7.

นางเพ็ญนิภา ตวงสิ ทธิสมบัติ

10,988,200

3.33

8.

นางสรัตนา ลือชัยประสิ ทธิ

7,980,000

2.42

9.

นางสาวอภิสรา ลือชัยประสิ ทธิ

7,002,200

2.12

10.

นางสมพิศ ก่อเกียรติพิทกั ษ์

6,506,500

1.97

11.

ผูถ้ ือหุน้ อื(น ๆ

110,402,800

33.45

330,000,000

100

รวม

กลุ่มผูถ้ ือหุ น้ ที(มีอาํ นาจควบคุม คือ ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น, นายกัมพล วัชระนิมิต, นายสมชาย
ดีประเสริ ฐกุล, นายฉลอง อภิชาติโชติ และ นายตัน เซา ปอ
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6. นโยบายการจ่ ายเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลไม่นอ้ ยกว่า 25% ของกําไรสุ ทธิ ซึ( งมีขอ้ แม้วา่ จะต้อง
ไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี(ยนแปลงในฐานะการเงินและสภาพคล่องทางการเงินของบริ ษทั และ ใน
ส่ วนของบริ ษทั ย่อย ซึ( งบริ ษทั ถือหุ น้ 99.99% เมื(อมีกาํ ไรและมีสภาพคล่องก็จะจ่ายเงินปั นผล
7. โครงสร้ างการจัดการ
โครงสร้างการจัดการของบริ ษทั ประกอบด้วย :
(1) คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการบริ ษทั มีอาํ นาจหน้าที(กาํ หนดนโยบายการดําเนิ นงานของบริ ษทั โดยมอบหมายให้
ผูบ้ ริ หาร ดูแล และปฏิบตั ิงาน
โครงสร้างคณะกรรมการบริ ษทั
ณ วันที( 31 ธันวาคม 2562
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คณะกรรมการบริ ษทั ประกอบด้วย :
ชื(อ – สกุล
1. ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
2. นายกัมพล วัชระนิมิต
3. นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล
4. นายฉลอง อภิชาติโชติ
5. นายตัน เซา ปอ
6. นายชาน วา ชอง
7. นายวิจิตร ตัFงสิ นมัน( คง
8. นายบุลเดช วรพงศ์

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ และเลขานุการบริ ษทั
กรรมการ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

จํานวนครัFงของการประชุม คณะกรรมการและจํานวนครัFงที(กรรมการแต่ละรายเข้าประชุมคณะกรรมการบริ ษทั

รายชื(อกรรมการ

ตําแหน่ง

จํานวนครัFงการ

การเข้าร่ วมประชุม

ประชุม

คณะกรรมการ

คณะกรรมการ

1. ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น

ประธานกรรมการ

4

2

2.นายกัมพล วัชระนิมิต

กรรมการผูจ้ ดั การ

4

4

3.นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล

กรรมการ

4

4

4.นายฉลอง อภิชาติโชติ

กรรมการ

4

4

5. นาย ตัน เซา ปอ

กรรมการ

4

2

6.นายชาน วา ชอง

กรรมการอิสระ และ ประธาน

4

4

4

3

4

4

กรรมการตรวจสอบ
7.นายวิจิตร ตัFงสิ นมัน( คง

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

8.นายบุลเดช วรพงศ์

กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ

36

ประวัติกรรมการ (DIRECTORS BIO-DATA)
ดาโต๊ ะ ซรี ตัน บุน ปิ น (Dato Seri Tan Boon Pin)
ประธานกรรมการ (Chairman of Director )

สั ญชาติ

มาเลเซี ย

อายุ

82 ปี

วุฒิการศึกษา

Accountancy of Sydney Technical College

วันที0ดาํ รงตําแหน่ ง

16 สิ งหาคม 2532

จํานวนปี ที0เป็ นกรรมการ TC

31 ปี

จํานวนหุ้นที0ถือใน TC

81,130,000 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 24.58 ของหุ ้นสามัญที(ออกและชําระแล้ว
(คู่สมรส-ไม่มี-หุ ้น,บุตรที(ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี-หุ ้น)
ประธานกรรมการ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ(ง (ประเทศไทย)
Chairman Tropical Consolidated Corporation Sdn. Bhd.

ประสบการณ์ ทํางาน

Chairman Safcol Holdings (Thailand) Co., Ltd.
Chairman Elowfar Co.,
Director Gamma Investment Inc., British Virgin Island
Director Safcol Holdings (Hong Kong) Ltd.
Director Safcol Singapore Pte. Ltd
ตําแหน่ งในกิจการอืน0 ที0เป็ นบริษทั จดทะเบียน

-ไม่มี-

ตําแหน่ งงานอืน0 ที0ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน

Chairman Tropical Consolidated Corporation Sdn. Bhd.
Chairman Safcol Holdings (Thailand) Co., Ltd.
Chairman Elowfar Co., Ltd.
Director Gamma Investment Inc., British Virgin Island
Director Safcol Holdings (Hong Kong) Ltd.
Director Safcol Singapore Pte. Ltd

ตําแหน่ งในกิจการอืน0 ที0อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั
การอบรมหลักสู ตรหรือสั มมนาที0เกีย0 วข้ องกับการเป็ นกรรมการ

-ไม่มี-ไม่มี-

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษทั

เป็ นบิดาของ นายตัน เซา ปอ

37

นายกัมพล วัชระนิมติ (Mr.Kampol Watcharanimit)
กรรมการผู้จดั การ (Managing Director)

สั ญชาติ

ไทย

อายุ

59 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริ ญญาตรี วิทยาศาสตร์การอาหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันที0ดาํ รงตําแหน่ ง

4 กรกฎาคม 2532

จํานวนปี ที0เป็ นกรรมการ TC

31 ปี

จํานวนหุ้นที0ถือใน TC

15,005,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 4.55 ของหุน้ สามัญที(ออก
และชําระแล้ว
(คู่สมรส-ไม่มี--หุน้ , บุตรที(ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี-หุน้ )

ประสบการณ์ ทํางาน

กรรมการผูจ้ ดั การ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ(ง (ประเทศไทย)
กรรมการ

บริ ษทั อีโลฟาร์ จํากัด

กรรมการ

บริ ษทั ซาฟโคล โฮลดิFงส์ (ประเทศไทย) จํากัด

กรรมการ

บริ ษทั ทรอปิ คอล แพคเกจจิFง จํากัด

ตําแหน่ งในกิจการอืน0 ที0เป็ นบริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ตําแหน่ งงานอืน0 ที0ไม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

กรรมการ บริ ษทั อีโลฟาร์ จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ซาฟโคลโฮลดิFงส์ (ประเทศไทย) จํากัด
กรรมการ บริ ษทั ทรอปิ คอลแพคเกจจิFง จํากัด

ตําแหน่ งในกิจการอืน0 ที0อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท -ไม่มีการอบรมหลักสู ตรหรือสั มมนาที0เกี0ยวข้ องกับการเป็ นกรรมการ
-ไม่มีความสั มพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท -ไม่มี-

38

นายสมชาย ดีประเสริฐกุล (Mr.Somchai Deeprasertkul)
กรรมการ (Director)

สัญชาติ

ไทย

อายุ

58 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันทีด0 าํ รงตําแหน่ ง

27 มีนาคม 2534

จํานวนปี ทีเ0 ป็ นกรรมการ TC

29 ปี

จํานวนหุ้นทีถ0 ือใน TC

้
505,000 หุ น

คิดเป็ นร้อยละ 0.15 ของหุน้ สามัญที(ออกและชําระแล้ว
(คู่สมรส 80,750 หุน้ , บุตรที(ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี- หุน้ )

ประสบการณ์ ทาํ งาน

กรรมการ, ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน, และ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ(ง (ประเทศไทย)

ตําแหน่ งในกิจการอืน0 ทีเ0 ป็ นบริษทั จดทะเบียน
ตําแหน่ งงานอืน0 ทีไ0 ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียนกรรมการ

-ไม่มี- กรรมการ บริ ษทั อีโลฟาร์ จํากัด

ตําแหน่ งในกิจการอืน0 ทีอ0 าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท -ไม่มี- Director Accreditation Program (DAP) 10/2004
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท-ไม่มีการอบรมหลักสู ตรหรือสั มมนาที0เกีย0 วข้ องกับการเป็ นกรรมการ

39

นายฉลอง อภิชาติโชติ (Mr.Chalong Apichatchote )
กรรมการ (Director)

สัญชาติ

ไทย

อายุ

59 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี บริ หารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี )
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

วันทีด0 าํ รงตําแหน่ ง

27 มีนาคม 2534

จํานวนปี ทีเ0 ป็ นกรรมการ TC

29 ปี

จํานวนหุ้นทีถ0 ือใน TC

500,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.15 ของหุน้ สามัญที(ออกและชําระแล้ว
(คู่สมรส –ไม่มี- หุน้ , บุตรที(ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี-หุน้ )

ประสบการณ์ ทาํ งาน

กรรมการ, ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ และ เลขานุการบริ ษทั
บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ(ง (ประเทศไทย)

ตําแหน่ งในกิจการอืน0 ทีเ0 ป็ นบริษทั จดทะเบียน
ตําแหน่ งงานอืน0 ทีไ0 ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มีกรรมการ บริ ษทั ทรอปิ คอลแพคเกจจิFง จํากัด

ตําแหน่ งในกิจการอืน0 ทีอ0 าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท -ไม่มีการอบรมหลักสู ตรหรือสัมมนาทีเ0 กีย0 วข้ องกับการเป็ นกรรมการ
-ไม่มีความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท
-ไม่มี-

40

นายตัน เซา ปอ ( Mr.Tan Seow Phor)
กรรมการ ( Director)

สั ญชาติ

มาเลเซี ย

อายุ

51 ปี

วุฒิการศึกษา

ปริ ญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (Bachelor of Arts in Economics)
The California State University in Northridge, USA

วันที0ดาํ รงตําแหน่ ง

25 เมษายน 2557

จํานวนปี ที0เป็ นกรรมการ TC

6 ปี

จํานวนหุ้นที0ถือใน TC

44,931,500 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 13.62 ของหุ ้นสามัญที(ออกและชําระแล้ว
(คู่สมรส –ไม่มี- หุ ้น, บุตรที(ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี-หุ ้น)

ประสบการณ์ ทํางาน

กรรมการ

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ(ง (ประเทศไทย)

Chief operating Officer , Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd., Malaysia
กรรมการ

TC Boy Marketing Sdn. Bhd. , Malaysia

กรรมการอิสระ

Pin Wee Group Berhad , Malaysia

ตําแหน่ งในกิจการอืน0 ที0เป็ นบริษทั จดทะเบียน

กรรมการอิสระ

Pin Wee Group Berhad, Malaysia

ตําแหน่ งงานอืน0 ที0ไม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน

Chief operating Officer , Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd., Malaysia

ตําแหน่ งในกิจการอืน0 ที0อาจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษทั

กรรมการ

TC Boy Marketing Sdn. Bhd. , Malaysia

กรรมการ

Safcol Holdings (Hong Kong) Ltd.

-ไม่มี-

การอบรมหลักสู ตรหรือสั มมนาที0เกีย0 วข้ องกับการเป็ นกรรมการ

-ไม่มี-

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษทั

เป็ นบุตรของประธานกรรมการบริ ษทั
ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
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นายชาน วา ชอง (Mr.Chan Wah Chong)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
(Independent director and Chairman of the audit committed)

สัญชาติ

มาเลเซีย

อายุ

56

วุฒิการศึกษา

A Qualified Member of Malaysia Institute of Certified Public Accountants

วันทีด0 าํ รงตําแหน่ ง

26 กันยายน 2561

จํานวนปี ทีเ0 ป็ นกรรมการ TC

1 ปี 3 เดือน

จํานวนหุ้นทีถ0 ือใน TC

-ไม่มี - (คู่สมรส-ไม่มี-.หุน้ , บุตรที(ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี-หุน้ )

ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ทีผ0 ่านมา

- กรรมการอิสระ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ(ง (ประเทศไทย)

ปี

- Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bdh., Malaysia
- Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd., Malaysia
- Director, M Corporate Resources Sdn. Bhd., Malaysia
- Independent Director, SLP Resources Bhd., Malaysia
-Independent Director, Lii Hen Industries Bhd., Malaysia
ตําแหน่ งในกิจการอืน0 ทีเ0 ป็ นบริษทั จดทะเบียน

-Independent Director, SLP Resources Bhd.
-Independent Director, Lii Hen Industries Bhd.

ดํารงตําแหน่ งงานอืน0 ทีไ0 ม่ ใช่ บริษทั จดทะเบียน

-Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bdh.
-Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd.
-Director, M Corporate Resources Sdn. Bdh.

ตําแหน่ งในกิจการอืน0 ทีอ0 าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท
-ไม่มีการอบรมหลักสู ตรหรือสัมมนาทีเ0 กีย0 วข้ องกับการเป็ นกรรมการ
-ไม่มีความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท -ไม่มี-

42

นายวิจติ ร ตั@งสินมัน0 คง (Mr.Vijit Tanksinmankhong)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(Independent director and audit committed)

สัญชาติ

ไทย

อายุ

58 ปี

วุฒิการศึกษา
วันทีด0 าํ รงตําแหน่ ง

ปริ ญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
16 เมษายน 2542

จํานวนปี ทีเ0 ป็ นกรรมการ TC

21 ปี

จํานวนหุ้นทีถ0 ือใน TC

-ไม่มี- หุน้ (คู่สมรส –ไม่มี-.หุน้ , บุตรที(ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี-หุน้ )

ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ทีผ0 ่านมา

กรรมการอิสระ
แพทย์ผเู ้ ชี(ยวชาญ สูตินรี เวช

ตําแหน่ งในกิจการอืน0 ทีเ0 ป็ นบริษทั จดทะเบียน

-ไม่มี-

ตําแหน่ งงานอืน0 ทีไ0 ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

แพทย์ผเู ้ ชี(ยวชาญ สูตินรี เวช

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ(ง (ประเทศไทย)
โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี จ. สงขลา

โรงพยาบาลราษฎร์ยนิ ดี จ.สงขลา

ตําแหน่ งในกิจการอืน0 ทีอ0 าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท -ไม่มีการอบรมหลักสู ตรหรือสัมมนาทีเ0 กีย0 วข้ องกับการเป็ นกรรมการ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท

43

-ไม่มี-ไม่มี-

นายบุลเดช วรพงศ์ (Mr.Boondej Varaphong)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
(Independent Director and Audit Committee)

สัญชาติ

ไทย

อายุ

76 ปี

วุฒิการศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัFนสูง ช่างสํารวจ วิทยาลัยเทคนิคกรุ งเทพ

วันทีด0 าํ รงตําแหน่ ง

18 ตุลาคม 2539

จํานวนปี ทีเ0 ป็ นกรรมการ TC

24

จํานวนหุ้นทีถ0 ือใน TC

ไม่มี หุน้ (คู่สมรส-ไม่มี-หุน้ ,บุตรที(ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ –ไม่มี-หุน้ )

ประสบการณ์ ทาํ งาน 5 ปี ทีผ0 ่านมา

กรรมการอิสระ บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิ(ง (ประเทศไทย)

ตําแหน่ งในกิจการอืน0 ทีเ0 ป็ นบริษทั จดทะเบียน

-ไม่มี-

ตําแหน่ งงานอืน0 ทีไ0 ม่ ใช่ บริษัทจดทะเบียน

-ไม่มี-

ปี

ตําแหน่ งในกิจการอืน0 ทีอ0 าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัท -ไม่มีการอบรมหลักสู ตรหรือสัมมนาทีเ0 กีย0 วข้ องกับการเป็ นกรรมการ
ความสัมพันธ์ ทางครอบครัวกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท

44

-ไม่มี-ไม่มี-

(2) ผูบ้ ริ หาร
ผูบ้ ริ หารของบริ ษทั มีอาํ นาจหน้าที( คือ รับนโยบายจากคณะกรรมการบริ ษทั เพื(อนําไปปฏิบตั ิให้
บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ ชื( อและตําแหน่ งของผูบ้ ริ หาร และโครงสร้ างการบริ หารจัดการ ณ วันที( 31
ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 21 ท่าน ดังนีF

ชื(อ – สกุล
1.ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
2.นายกัมพล วัชระนิมิต
3.นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล
4.นายฉลอง อภิชาติโชติ
5.นายตัน เซา ปอ
6.นายจรัส แดงดี
7.นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม
8.นายประพันธ์ แสงประดับ
9.นายอุดม จิระเกียรติกุล
10.นายสราวุธ เขียวเล็ก
11.นางสาววลัยภรณ์ ศิริสมบัติ
12.นายวิทยา บิลยะหี ม
13.นายรังสันต์ จรู ญวรรธนะ
14.นายอุย เม็งชวน
15.นายอุย ชุน เซี ยง
16.นางสาวประเทียบ อรุ ณสวัสดิ
17.นายอุกฤษฎ์ ประดิษฐอุกฤษฎ์
18.นายปณัย ไชยธาดา
19.นายณริ นทร์ สุ กแป้ น
20. นางสาวรัตติยา บุตรเอก
21. นายชาญชัย ประชุมแดง

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ และผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน,
กรรมการ และเลขานุการบริ ษทั
และผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์
กรรมการ
ผูจ้ ดั การอาวุโส ส่ วนปฏิบตั ิการ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโส ส่ วนปฏิบตั ิการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต 2
ผูจ้ ดั การอาวุโส ส่ วนวิชาการ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโส ส่ วนปฎิบตั ิวชิ าการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายควบคุมคุณภาพ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสิ นค้า
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซืFอ
ผูจ้ ดั การฝ่ าย Import Export and Billing
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารงานขาย
ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโส ส่ วนวิศวกรรมซ่อมบํารุ ง
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโส ส่ วนวิศวกรรมระบบความเย็น
และโครงการ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซืFอบรรจุภณั ฑ์และวัสดุการผลิต
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการคลังสิ นค้า
45

46

ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น*
ประธานกรรมการ

นายกัมพล วัชระนิ มิต*
กรรมการผูจ้ ดั การ

นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล*
กรรมการ,
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน,
เลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ

นายฉลอง อภิชาติโชติ*
กรรมการ,
เลขานุ การบริ ษทั ,
ผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุ ษย์

2

3

4

ชื$อ - สกุล ตําแหน่ ง

1

ลําดับที$

59

58

59

82

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

27 มีนาคม 2534 ปริ ญญาตรี
สาขาบริ หารธุรกิจ (การบัญชี)
มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

จากสมาคมส่ งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย(IOD)

27 มีนาคม 2534 ปริ ญญาตรี
สาขาบริ หารธุรกิจ (การบัญชี)
มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
หลักสูตรการอบรม :หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP)
10/2004

4 กรกฎาคม 2532 ปริ ญญาโท
สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริ ญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์ การอาหาร
มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

16 สิ งหาคม 2532 ปริ ญญาตรี
สาขาการบัญชี
Accountancy of Sydney Technical College

อายุ(ปี ) วันที$ได้ รับแต่ งตั2ง
ณ 1 ม.ค. 2562
15,000,000

505,000

15,005,000

81,130,000

จํานวนการถือหุ้น (หุ้น)

เปลีย$ นแปลง
ระหว่ างปี

47

14,500,000

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ณ 31 ธ.ค. 2562
500,000

505,000

15,005,000

81,130,000

0.15

0.15

4.55

24.58

% การถือหุ้น
ในบริษัท

การถือหุ้นโดยคู่สมรส
ไม่มี

80,750

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การถือหุ้นโดยบุตรที$ยงั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ

2.1 รายชือตําแหน่งของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั เกียวกับวุฒิการศึกษาล่าสุ ดประวัติการอบรมเกียวกับบทบาทหน้าทีและทักษะของการเป็ นกรรมการ ตามตารางดังนี-

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เป็ นบิดา
บุคคลลําดับที 5

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

2558

2558

2558

2558

ช่ วงเวลา

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการผูจ้ ดั การ

ประธานกรรมการ

ตําแหน่ ง

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ ที$ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

นายตัน เซา ปอ*
กรรมการ

นายอุย เม็งชวน
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื-อ

นายอุดม จีระเกียรติกุล
ผูจ้ ดั การอาวุโสส่ วนวิชาการ

นายจรัส แดงดี
ผูจ้ ดั การอาวุโสส่ วนปฎิบตั ิการ

นายชัยพงศ์ แสงแจ่ม
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโส ส่ วนปฎิบตั ิการ

นายสราวุธ เขียวเล็ก
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโสส่ วนปฏิบตั ิการ

6

7

8

9

10

ชื$อ - สกุล ตําแหน่ ง

5

ลําดับที$

52

47

59

50

71

51

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

24 ธันวาคม 2546 ปริ ญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์ การอาหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

19 มกราคม 2555 ปริ ญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์ การอาหาร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

19 มกราคม 2555 ปริ ญญาตรี
สาขาการจัดการ
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

11 มกราคม 2546 ปริ ญญาโท
สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัย สงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริ ญญาตรี
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 พฤษภาคม 2546

25 เมษายน 2557 ปริ ญญาตรี
สาขาเศรษฐศาสตร์
The California State University
in Northridge, USA

อายุ(ปี ) วันที$ได้ รับแต่ งตั2ง
ณ 1 ม.ค. 2562
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1,370,000

30,431,500

จํานวนการถือหุ้น (หุ้น)

เปลีย$ นแปลง
ระหว่ างปี

48

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

14,500,000

ณ 31 ธ.ค. 2562
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1,370,000

44,931,500

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

0.42

13.62

% การถือหุ้น
ในบริษัท

การถือหุ้นโดยคู่สมรส
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การถือหุ้นโดยบุตรที$ยงั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

เป็ นบิดา
บุคคลลําดับที 19

เป็ นบุตร
บุคคลลําดับที 1

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

2561

2558

2558

2558

2558

2558

2558

ช่ วงเวลา

ผช.ผจก.ฝ่ ายประกัน
คุณภาพ
ผจก.ฝ่ ายประกันคุณภาพ
ผช. ผจก. อาวุโสส่ วนวิชาการ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต

ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ
อาวุโสส่ วนวิชาการ

ผูจ้ ดั การฝ่ าย
วิชาการ

ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื-อ

กรรมการ

Chief Operating
officer

ตําแหน่ ง

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง
บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

Tropical Consolidated
and group of companies
Malaysia
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง
บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง
บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ ที$ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

55

นางสาวประเทียบ อรุ ณสวัสดิn
ผูจ้ ดั การฝ่ ายบริ หารงานขาย

นายปณัย ไชยธาดา
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโส
ส่ วนวิศวกรรมซ่อมบํารุ ง

นายณริ นทร์ สุ กแป้ น
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การอาวุโส
ส่ วนวิศวกรรมระบบความเย็น
และโครงการ

นายวิทยา บิลยะหี ม
ผูจ้ ดั การฝ่ ายประกันคุณภาพ

นายรังสันต์ จรู ญวรรธนะ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายคลังสิ นค้า

12

13

14

15

16

43

50

53

48

56

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

ปริ ญญาตรี สาขา
สาขาการจัดการอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชยั

ปริ ญญาโท
สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
ปริ ญญาตรี สาขา
วิศวกรรมเครื องกล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

25 สิ งหาคม 2551 ปริ ญญาตรี
สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
1 มกราคม 2556 ปริ ญญาโท
สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

1 มีนาคม 2554

1 มีนาคม 2554

11 มกราคม 2546 ปริ ญญาตรี
สาขาบริ หารงานบุคคล
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

11 มกราคม 2546 ปริ ญญาตรี
สาขาวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

อายุ(ปี ) วันที$ได้ รับแต่ งตั2ง

นางสาววลัยภรณ์ ศิริสมบัติ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายควบคุมคุณภาพ

ชื$อ - สกุล ตําแหน่ ง

11

ลําดับที$
ณ 1 ม.ค. 2562
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

จํานวนการถือหุ้น (หุ้น)

เปลีย$ นแปลง
ระหว่ างปี

49

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ณ 31 ธ.ค. 2562
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

% การถือหุ้น
ในบริษัท

การถือหุ้นโดยคู่สมรส
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การถือหุ้นโดยบุตรที$ยงั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

2558

2558

2558

2558

2558

2558

ช่ วงเวลา

ผช.ผจก.ฝ่ ายคลังสิ นค้า

ผจก.แผนก
ความปลอดภัยสิ นค้า

ผจก.แนผวิศวกรรม
ผช.ผจก.ฝ่ ายวิศวกรรม
ผจก.ฝ่ ายวิศวกรรมระบบ
ความเย็นและโครงการ

ผจก.แผนกวิศวกรรม 1
ผช.ผจก.ฝ่ ายวิศวกรรม
ผจก.ฝ่ ายวิศวกรรม
ซ่อมบํารุ ง

ผช.ผจก.ฝ่ ายวางแผน
การผลิตและจัดซื-อ

ผจก.แผนกควบคุม
คุณภาพ 2

ตําแหน่ ง

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ ที$ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

นายประพันธ์ แสงประดับ
ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิต 2

นายอุย ชุน เซียง
ผูจ้ ดั การฝ่ าย Import Export and Billing

นางสาวรัตติยา บุตรเอก
ผูจ้ ดั การฝ่ ายจัดซื-อบรรจุภณ
ั ฑ์และ
วัสดุการผลิต

นายชาญชัย ประชุมแดง
ผูจ้ ดั การฝ่ ายปฎิบตั ิการคลังสิ นค้า

18

19

20

21

55

46

39

41

53

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัตกิ ารอบรม

1 มิถุนายน 2561 ปริ ญญาตรี
สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 พฤษภาคม 2558 ปริ ญญาตรี
สาขาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุ ราษฎร์ ธานี

University of Sydney, Australia

15 มีนาคม 2554 ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
Bachelor of Civil Engineering

20 ธันวาคม 2561 ปริ ญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีวสั ดุภณ
ั ฑ์
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่

19 มกราคม 2555 ปริ ญญาตรี
สาขาเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

อายุ(ปี ) วันที$ได้ รับแต่ งตั2ง

* กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ตามทีกําหนดในหนังสื อรับรอง

นายอุกฤษฎ์ ประดิษฐ์อุกฤษฏ์
ผูจ้ ดั การฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื$อ - สกุล ตําแหน่ ง
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ลําดับที$
ณ 1 ม.ค. 2562
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

จํานวนการถือหุ้น (หุ้น)

เปลีย$ นแปลง
ระหว่ างปี
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ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ณ 31 ธ.ค. 2562
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

% การถือหุ้น
ในบริษัท

การถือหุ้นโดยคู่สมรส
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

การถือหุ้นโดยบุตรที$ยงั ไม่ บรรลุนิตภิ าวะ
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

บุคคลลําดับที 6

เป็ นบุตร

ไม่มี

ไม่มี

ความสั มพันธ์ ทางครอบครัวระหว่ าง
กรรมการและผู้บริหาร

ผจก.ฝ่ ายประกันคุณภาพ

ผจก.ฝ่ ายปฏิบตั ิการ
คลังสิ นค้า

2561

ผจก.แผนกจัดซื-อวัสดุ
การผลิต

2558

2558

ผจก.แผนกจัดซื-อวัตถุดิบ

ผจก.ฝ่ ายผลิต

2561

2558

ผจก.แผนกความปลอดภัย
สิ นค้า

ผช.ผจก.ฝ่ ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ตําแหน่ ง

2558

2558

ช่ วงเวลา

บ.เอบีโก้ เดรี ฟาร์ ม จํากัด
นมพาสเจอร์ ไรส์ และ
นํ-าผลไม้พาสเจอร์ ไรส์
บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง
บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง
(ประเทศไทย)
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ อง

บริษัท/ประเภทธุรกิจ

ประสบการณ์ ที$ทํางานในระยะ 5 ปี ย้ อนหลัง

//

//

//

//

//

//

/

/

/

2. นายกัมพล วัชระนิมิต

3. นายสมชาย ดีประเสริฐกุล

4. นายฉลอง อภิชาติโชติ

5. นายตัน เซา ปอ

6. นายชาน วา ชอง

7. นายวิจิตร ตั(งสิ นมั%นคง

8. นายบุลเดช วรพงศ์

หมายเหตุ : x = ประธานกรรมการ ,

x

บจ.อีโลฟาร์

บริษัทย่ อย

x

(ประเทศไทย)

บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง

บริษัท

1..ดาโต๊ ะ ซรี ตัน บุน ปิ น

รายชือ

รายชือบริษัท

//

//

x

//

x

Tropical
Consolidated
Corporation
Sdn. Bhd.

//

x

Tropical
Canning
Corporation
Sdn. Bhd.

/ = กรรมการ ,

บจ.ทรอปิ คอล
แพคเกจจิง

บริษัทร่ วม

/

x

Tropical
Corporation
Japan Co.,
Ltd.

51

// = กรรมการบริ หาร

//

x

TC Boy
Marketing
Sdn. Bhd.

x

Safcol
Singapore
Pte., Ltd.

/

x

Safcol
Austria
Pty.,
Ltd.

บริษัททีเกียวข้ องกัน

/

x

Safcol
(Europe)
Ltd.

x

Safcol
USA Inc.

/

x

Gamma
Investment
Inc.

2.2 กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้มีอาํ นาจควบคุม ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการในบริษัทย่ อย บริษัทร่ วม บริษัททีเ% กีย% วข้ อง โดยมีรายละเอียด ดังนี(

//

x

Safcol
Victoria
Malaysia
Sdn. Bhd.

/

x

Safcol
Chile S.A

(3) เลขานุการบริ ษทั และผูไ้ ด้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน และ
ผูไ้ ด้รับมอบหมายโดยตรงในการควบคุมดูแลการทําบัญชี
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติแต่งตั,ง นายฉลอง อภิชาติโชติ ดํารงตําแหน่ งเลขานุ การบริ ษทั
มีหน้าที/ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที/ 4 ) พ.ศ. 2551 กําหนด ตั,งแต่วนั ที/ 14
สิ งหาคม 2551
คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้แต่ ง ตั,งให้ นายสมชาย ดี ป ระเสริ ฐกุ ล เป็ นผูท้ ี/ ไ ด้รับ มอบหมายให้
รับผิดชอบสู งสุ ดในสายงานบัญชีและการเงิน เมื/อวันที/ 27 มีนาคม 2534 และเป็ นผูร้ ับผิดชอบโดยตรงในการ
ควบคุ มดูแลการทําบัญชี เมื/อวันที/ 6 ตุ ลาคม 2533 โดยในปี ที/ผ่านมา นายสมชาย ดี ประเสริ ฐกุล ได้มีการ
อบรมพัฒนาความรู ้ ต่อเนื/ องด้านบัญชี ที/มีเนื,อหาเกี/ ยวข้องกับด้านบัญชี และเป็ นผูท้ าํ บัญชี ที/มีคุณสมบัติและ
เงื/อนไขของการเป็ นผูท้ าํ บัญชี ตามหลักเกณฑ์ที/กาํ หนดในประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้าและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที/ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
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(4) ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
(1) ค่าตอบแทนทีเป็ นตัวเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการ กําหนดจ่ายเป็ นรายปี และเบี'ยประชุมจ่ายตามจํานวนครั'ง ๆ ละ
3,000 บาท ตามทีเข้าประชุม ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 มีดงั นี'
ค่ าตอบแทนกรรมการ (บาท)
รายชือกรรมการ

ตําแหน่ ง

คณะกรรมการ
บริษทั
600,000
150,000
150,000

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
-

รวม

ประธานกรรมการ
600,000
กรรมการผูจ้ ดั การ
150,000
กรรมการและเลขานุการ
150,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และเลขานุการบริ ษทั
150,000
150,000
4.นายฉลอง อภิชาติโชติ
กรรมการ
150,000
150,000
5. นายตัน เซา ปอ
กรรมการ และ
150,000
100,000
250,000
6.นายชาน วา ชอง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและ
150,000
25,000
175,000
7.นายวิจิตร ตั4งสิ นมันคง
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และ
150,000
25,000
175,000
8.นายบุลเดช วรพงศ์
กรรมการตรวจสอบ
เนื องจากบริ ษทั ไม่มีคณะกรรมการสรรหา, คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล จึงไม่มีค่าตอบแทน
1.ดาโต๊ ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
2.นายกัมพล วัชระนิมิต
3.นายสมชาย ดีประเสริฐกุล

ค่าตอบแทนรวมและจํานวนรายของกรรมการบริ หารและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ในปี 2562
บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนเงินเดือน, โบนัส และค่าตอบแทนอืนให้กบั ผูบ้ ริ หารดังนี'
ค่ าตอบแทน
เงินเดือน
โบนัส
ค่ าตอบแทนอืน
รวม

จํานวนราย (คน)

จํานวนเงิน (บาท)

21
21
21
21

28,284,000
10,578,800
3,425,800
42,288,680

(2) ค่าตอบแทนอืน
ค่าตอบแทนอืนของกรรมการและผูบ้ ริ หาร – ไม่มี-
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เงินกองทุนสํารองเลี'ยงชีพ
บริ ษทั ได้จดั ให้มีกองทุนสํารองเลี'ยงชีพโดยบริ ษทั ได้สมทบในอัตราร้อยละ 6 ของ
เงินเดือน โดยในปี 2562 บริ ษทั ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี'ยงชีพสําหรับผูบ้ ริ หาร 21 ราย
จํานวน 1,604,880 บาท
(5) บุคลากร :
จํานวนพนักงานทั'งหมดของบริ ษทั และจํานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลักในระยะ 3 ปี
ทีผา่ นมาดังนี'
จํานวนพนักงาน (คน)
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ฝ่ ายโรงงาน
ฝ่ ายธุรการและสํ านักงาน
ฝ่ ายบริหาร
รวมทั4งหมด

2,541
105
21
2,667

2,685
104
21
2,810

2,502
103
20
2,625

ข้อพิพาทด้านแรงงานทีสาํ คัญในระยะ 3 ปี ทีผา่ นมา - ไม่มี ในปี 2562 บริ ษทั ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมให้พนักงานทุ กคน จํานวน 712.42 ล้านบาท
ในปี 2561 บริ ษทั จ่ายค่า ตอบแทน จํานวน 661.22 ล้านบาท และปี 2560 บริ ษทั จ่า ยค่าตอบแทน
จํานวน 590.23 ล้านบาท โดยแบ่งเป็ นเงิ น เงิ นเดื อน โบนัส ค่ าล่ วงเวลา ประกันสัง คม และเงิ น
สมทบกองทุนสํารองเลี'ยงชีพ
นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
เนื องจากทรัพยากรบุ คคลเป็ นปั จจัยสําคัญที ส่งผลต่อความสําเร็ จ บริ ษทั จึ งประกาศเป็ น
นโยบายในการพัฒนาบุ คลากร โดยมี วตั ถุ ประสงค์เพือพัฒนาองค์ความรู ้ พัฒนาทักษะ พัฒนา
ความสามารถ รวมทั'งประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิงานของพนักงานในทุกระดับ โดยผ่านการศึกษา
การพัฒนา การฝึ กอบรม (Training) ตามกลยุทธ์ ด้านบุ คลากรในองค์กร เพือรองรั บสถานการณ์
ต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึ'นทั'งในปั จจุบนั และอนาคต และเพือให้เกิดความสอดคล้องกับกลยุทธ์ องค์กร
บริ ษทั จึ ง จัด ทํา แผนบุ ค ลากร จัดทําJob Description กํา หนดให้พนัก งาน ได้รับการ
ฝึ กอบรมในหัวข้อที จ าํ เป็ น ส่ ง เสริ ม ความรู ้ ค วามสามารถ พัฒนาความรู ้ ค วามชํา นาญจากการ
54

ปฏิบตั ิงานจริ ง (On the Job Training) อบรมขั'นตอนการปฎิ บตั ิงาน สอนวิธีการปฎิ บตั ิงาน โดย
พนักงานทีเข้าทํางานใหม่ หัวหน้างาน ผูบ้ งั คับบัญชาในแต่ละสายงานเป็ นผูท้ าํ หน้าทีฝึกสอนงาน
ให้กบั พนักงานทีเข้ามาใหม่ทุกคน เพือให้เกิดทักษะในการทํางาน
บริ ษั ท มี ก ารพัฒ นาบุ ค ลากร ด้ ว ยการจั ด การฝึ กอบรมพัฒ นาด้ า นทั ก ษะ ความรู ้
ความสามารถ เพิมเติมนอกเหนื อจากทักษะความรู ้เกียวกับงาน โดยจัดให้มีการอบรมภายในบริ ษทั
ซึ งมีวิทยากรทั'งจากภายในบริ ษทั เอง และวิทยากรภายนอกทีมีความรู ้ความชํานาญจากหน่ วยงาน
ต่างๆ เข้ามาให้ความรู ้ถ่ายทอดประสบการณ์เพิมเติมแก่พนักงานอยูเ่ ป็ นประจํา
บริ ษทั ดําเนิ นการจัดส่ งพนักงานรวมถึ งพนักงานระดับผูบ้ ริ หารในสายงานต่าง ๆ เข้ารับ
การอบรมและสัมมนาในเรื องทีเกียวข้องกับการปฏิ บตั ิงานของแต่ละฝ่ ายเป็ นการเพิมเติม โดยส่ ง
พนักงานไปเข้าร่ วมฝึ กอบรมกับหน่วยงานภายนอกทีมีการจัดการอบรมในหลักสู ตรทีเกียวข้องกับ
การดําเนินงานของบริ ษทั เพือนําความรู ้ทกั ษะทีได้รับกลับมาพัฒนางานในองค์กร
บริ ษ ัท ดํา เนิ น กิ จ กรรมส่ ง พนัก งานระดับ บริ ห ารไปศึ ก ษาดู ง าน เพื อ นํา เทคโนโลยี
วิวฒั นาการใหม่ ๆ มาพัฒนา ปรับปรุ งการดําเนินงานของบริ ษทั ให้ดียงิ ขึ'น
ในการพัฒนาทรั พยากรบุ ค คลนั'น บริ ษ ทั จัด ให้มี ก ารประเมิ นผลการฝึ กอบรมทุ ก ครั' ง
หลังจากมีการจัดอบรมเสร็ จสิ' น โดยให้พนักงานประเมินหลักสู ตร ประโยชน์ทีได้รับ การนําความรู ้
มาพัฒนาตนเอง พัฒนาการทํางาน หรื อทํารายงานเสนอบริ ษทั ทราบ และผูบ้ งั คับบัญชาประเมินผู ้
เข้า อบรมในทุ ก ๆหลัก สู ตรที มี ก ารจัด อบรมทั'ง จากอบรมภายในและส่ ง พนัก งานออกไปอบรม
ภายนอก เมือได้รับผลประเมิ น จะรวบรวม ประมวลผลข้อมูล ให้กบั พนักงาน ผูเ้ ข้าอบรมได้รับ
ทราบทุกหลักสู ตร รวมทั'งเมือผลประเมิน สามารถเพิมทักษะ เพิมศักยภาพให้กบั พนักงานได้ บริ ษทั
จะดําเนิ นการขอรับรองหลักสู ตรทุกหลักสู ตรทีจดั ฝึ กอบรม หรื อพัฒนาฝี มือแรงงาน โดยเปิ ดเผย
ข้อมูล รายละเอียด ให้กบั กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน ตามพระราชบัญญัติพฒั นาฝี มือแรงงาน
ในปี 2562 บริ ษทั ได้จดั อบรมให้กบั พนักงาน โดยเปิ ดเผยข้อมูล และขอรั บรองหลักสู ตรกับ
สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานจํานวนทั'งสิ' น 37 หลักสู ตร ซึ งมีหลักสู ตรทีจดั อบรมดังนี'
1. หลักสู ตรมาตรฐานการจัดทําฉลากโภชนาการฉบับอัพเดท ประเทศไทย สหรัฐอเมริ กา แคนาดา
และสาธารณะรัฐประชาชนจีน วัสดุสัมผัสอาหารตามมาตรฐานไทย สหรัฐอเมริ กา และสหภาพ
ยุโรป
2. หลักสู ตรความรู ้ต่อเนืองทางวิชาชีพบัญชี(หลักสู ตรที 19 และ 20)
3. หลักสู ตรการขับรถโฟคลิฟท์อย่างปลอดภัย จํานวน 3 รุ่ น รวมเป็ น 3 หลักสู ตร
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4. หลักสู ตร หลักปฎิบตั ิทีดีในโรงงานผลิตอาหาร(GMP) จํานวน 11 รุ่ น รวมเป็ น 11 หลักสู ตร
5. หลักสู ตรเทคนิคการทํา 5 ส จํานวน 5 รุ่ น รวมเป็ น 5 หลักสู ตร
6. หลัก สู ตรการล้า งทําความสะอาด,การใช่ ส ารเคมี อย่า งปลอดภัย และการล้า งระบบท่ อ(CIP)
จํานวน 1 หลักสู ตร
7. หลัก สู ต ร การใช้โ ปรแกรมบัน ทึ ก ผลการฝึ กอบรมและการสร้ า งรายงานสรุ ป จํา นวน 1
หลักสู ตร
8. หลักสู ตร ISO กับโรงงานผลิตอาหารทีพนักงานควรทราบ จํานวน 3 รุ่ น รวมเป็ น 3 หลักสู ตร
9. หลักสู ตร เทคนิคการวิเคราะห์ แก้ไขปั ญหา และการตอบ CAR จํานวน 1 หลักสู ตร
10. หลักสู ตร Food Contact Material compliance EU,USA,China,Japan,Thai regulation & The
Double Seaming Process and Introduction จํานวน 1 หลักสู ตร
11. หลักสู ตร ผูค้ วบคุมก๊าซแอมโมเนีย จํานวน 1 หลักสู ตร
12. หลักสู ตร เทคนิคการทํางานยุคใหม่ ให้ได้ผลทีเป็ นเลิศ AGILE SCRUM จํานวน 1 หลักสู ตร
13. หลักสู ตร Pescontrol ชีววิทยาของแมลง และสัตว์พาหะ จํานวน 1 หลักสู ตร
14. หลักสู ตร ISO 45001 : 2018 Internal Auditor จํานวน 1 หลักสู ตร
15. หลักสู ตร ทักษะการเป็ นหัวหน้างาน จํานวน 2 รุ่ น รวมเป็ น 2 หลักสู ตร
16. หลักสู ตร ข้อกําหนด ISO 45001 Requirement และประเมินความเสี ยง จํานวน 1 หลักสู ตร
17. หลักสู ตร มาตรวิทยาเพือการวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร
18. หลักสู ตร การควบคุมเชิงป้ องกันสําหรับอาหารมนุษย์ จํานวน 1 หลักสู ตร
19. หลักสู ตร ทบทวนการทํางานเกียวกับปั'นจัน จํานวน 1 หลักสู ตร
20. การจัดการสารก่อภูมิแพ้ Allergen management จํานวน 1 หลักสู ตร
21. หลักสู ตร MSC (Marine Stewardship Council) Requirements จํานวน 1 หลักสู ตร
พนักงานเข้ารับการพัฒนาฝี มือแรงงานจํานวน 1,609 คน จากพนักงานทั'งสิ' น 2,806 คน ได้รับการ
อบรมเฉลี ย คนละ 6 ชัว โมงต่อหลักสู ตร รวมเป็ น 9,654 ชัว โมง เฉลี ยต่อหลักสู ตรๆละ 6 ชัว โมง
จํานวน 37 หลักสู ตร รวมเป็ น 222 ชัว โมง ซึ งยังไม่รวมหลักสู ตรพัฒนาความรู ้ความชํานาญจากการ
ปฏิบตั ิงานจริ ง (On the Job Training) และหลักสู ตรตามกฎหมาย ทีจาํ เป็ นต้องอบรม
สําหรับหลักสู ตรทีไม่สามารถส่ งขอรับรองกับกรมพัฒนาฝี มือแรงงานได้ เป็ นหลักสู ตรแนะ
แนวการทํางาน ส่ งเสริ มการดําเนิ นชี วิตของพนักงาน ,หลักสู ตรปฐมนิ เทศน์ ,หลักสู ตรส่ งเสริ ม
ความปลอดภัย ,หลักสู ตรตามข้อกําหนดความปลอดภัยอาหาร หลักสู ตรกฎหมายความปลอดภัย
สําหรับพนักงานเข้าใหม่ และหลักสู ตรตามแผนบุคลากร เป็ นหลักสู ตร (On the Job Training) ซึ ง
จําเป็ นต้องพัฒนาบุคลากร โดยมีรายละเอียดดังนี'
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1. หลักสู ตรปฐมนิ เทศน์ สําหรับพนักงานเข้าใหม่ หลักสู ตร 6 ชัว โมง ในปี 2562 มีพนักงานเข้า
ทํางานใหม่ จํานวนทั'งสิ' น 382 คน รวมจํานวนชัว โมง ผูเ้ ข้าอบรมทั'งหมด 2,292 ชัว โมง โดย
จัดอบรมทั'งหมด 27 รุ่ นรวม เป็ นจํานวนชัว โมงต่อหลักสู ตร 162 ชัว โมง
2. หลักสู ตรทีเกี ยวข้องกับกฎหมายความปลอดภัยสําหรับพนักงานเข้าใหม่ ปี 2562 หลักสู ตร 6
ชัว โมง โดยพนักงานเข้าใหม่ท' งั สิ' น 382 คน รวมจํานวนชัว โมง ต่อผูเ้ ข้าอบรม 2,292 ชัว โมง
โดยจัดอบรมทั'งหมดจํานวน 13 รุ่ น รวมเป็ นจํานวนชัว โมงต่อหลักสู ตร 78 ชัว โมง
3. หลักสู ตรความปลอดภัยเกียวกับการทํางาน หลักสู ตร 3 ชัว โมง มีพนักงานเข้าอบรมในปี 2562
ทั'งสิ' น จํานวน 177 คน รวมจํานวนชัว โมง ต่อผูเ้ ข้าอบรม 531 ชัวโมง โดยจัดอบรมทั'งหมด
จํานวน 5 รุ่ น รวมเป็ นจํานวนชัว โมงต่อหลักสู ตร 15 ชัว โมง
4. หลักสู ตรการดับเพลิงขั'นต้น ปี 2562 หลักสู ตร 6 ชัว โมง มีพนักงานเข้าอบรมทั'งสิ' น 198 คน
รวมจํานวนอบรมชัว โมง ต่อผูเ้ ข้าอบรม 1,188 ชัวโมง โดยจัดอบรมทั'งหมด 2 รุ่ น รวมเป็ น
จํานวนชัว โมงทั'ง 2 รุ่ น 12 ชัว โมง
5. หลักสู ตรมาตรฐานกฎหมายความปลอดภัยและอาชี วอนามัยในการทํางาน หลักสู ตร 3 ชัว โมง
มีพนักงานเข้าอบรมทั'งสิ' น 55 คน รวมจํานวนอบรมชัว โมง ต่อผูเ้ ข้าอบรม 165 ชัว โมง จัด
อบรม จํานวน 1 รุ่ น
6. หลักสู ตรการใช้งานเครื อง Filler หลักสู ตร 6 ชัว โมง ผูเ้ ข้าอบรม 14 คน จํานวน 1 รุ่ น รวม
จํานวนอบรมชัว โมง ต่อผูเ้ ข้าอบรม 84 ชัว โมง
7. หลักสู ตร การใช้งานเครื อง Sealer Auto หลักสู ตร 6 ชัว โมง ผูเข้าอบรม 14 คน จํานวน 1 รุ่ น
รวมจํานวนอบรมชัว โมง ต่อผูเ้ ข้าอบรม 84 ชัว โมง
8. หลักสู ตร การใช้งานเครื อง X-Ray Ishida หลักสู ตร 6 ชัว โมง จํานวน 1 รุ่ น มีผูเ้ ข้าอบรม
จํานวน 19 คน รวมจํานวนอบรมชัว โมง ต่อผูเ้ ข้าอบรม 104 ชัว โมง
9. หลักสู ตรความรู ้เกียวกับการตั'งครรภ์สําหรับพนักงานตั'งครรภ์ หลักสู ตร 6 ชัว โมง มีพนักงาน
เข้าอบรมทั'งสิ' น 38 คน รวมจํานวนอบรมชัว โมง ต่อผูเ้ ข้าอบรมทั'งหมด 228 ชัว โมง โดยจัด
อบรมทั'งหมด 1 รุ่ น รวมเป็ นจํานวนชัว โมงต่อหลักสู ตร 6 ชัว โมง
10. หลักสู ตร Food Defense And Threat Assessment หลักสู ตรละ 6 ชัว โมง มีพนักงานเข้าอบรม
ทั'งสิ' น 50 คน รวมจํานวนอบรมชัว โมง ต่อผูเ้ ข้าอบรม 300 ชัว โมง โดยจัดอบรมทั'งหมด 1 รุ่ น
รวมเป็ นจํานวนชัว โมงต่อหลักสู ตร 6 ชัว โมง
11. หลักสู ตร PCQI หลักสู ตร 6 ชัวโมง มี พนักงานเข้าอบรมทั'งสิ' น 20 คน รวมจํานวนชัวโมง
อบรมต่อคน 120 ชัว โมง โดยจัดอบรมจํานวน 1 รุ่ นต่อหลักสู ตร รวมเป็ น 6 ชัว โมง
12. หลักสู ตร Food Safety Culture หลักสู ตร 6 ชัว โมง มีผเู ้ ข้าอบรมทั'งสิ' น 55 คน รวมจํานวน
ชัว โมงต่อพนักงาน 330 ชัว โมงโดยจัดอบรมจํานวน 1 รุ่ น รวมเป็ นหลักสู ตร 6 ชัว โมง
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13. หลักสู ตร Finดี happy Life (หลักสู ตรการออมเงิ น) หลักสู ตร 9 ชัว โมง มีผูเ้ ข้าอบรมทั'งสิ' น
จํานวน 28 คน รวมจํานวนชัว โมงต่อพนักงานเข้าอบรม 252 ชัว โมง จํานวน 1 รุ่ น
รวมจํานวนพนักงานทีเข้าอบรมหลักสู ตรปฐมนิ เทศน์, แนะแนว ,หลักสู ตรส่ งเสริ มความปลอดภัย ,
หลักสู ตรตามข้อกําหนดความปลอดภัยอาหาร หลักสู ตรตามกฎหมายและหลักสู ตรอืน ๆ ปี 2562 จํานวนผู ้
เข้า อบรมทั'ง สิ' น 1,432 คน จํา นวน หลัก สู ต ร 61 รุ่ น จํา นวนชัวโมงที จดั อบรม 422 ชัว โมง ซึ งไม่ รวม
หลักสู ตร (On the Job Training)

8. การกํากับดูแลกิจการ
8.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีเจตนารมณ์ทีจะส่ งเสริ ม ให้บริ ษทั เป็ นองค์กรทีมีประสิ ทธิ ภาพทั'ง
ในการดําเนิ นธุ รกิจมีการกํากับดูแลกิจการทีดี มีการบริ หารจัดการทีเป็ นเลิศ และดําเนิ นธุรกิจด้วย
ความรั บ ผิ ด ชอบอย่า งมี จ รรยาบรรณ เป็ นธรรม โปร่ ง ใส และตรวจสอบได้ โดยมุ่ ง มัน สร้ า ง
ประโยชน์สูงสุ ดให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้น และคํานึ งถึ งผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีเกี ยวข้องเพือสร้ างความเชื อมัน และ
เจริ ญเติบโตอย่างยัง ยืนร่ วมกัน
คณะกรรมการบริ ษ ทั จึ ง ได้กาํ หนดนโยบายการกํา กับดู แลกิ จการที ดี เพื อให้กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน ดังต่อไปนี'
1. Accountability : มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั ิหน้าที และการตัดสิ นใจของตนเอง สามารถ
ชี'แจงการตัดสิ นใจนั'นได้
2. Responsibility

: มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การปฏิ บ ัติ ห น้ า ที ด้ ว ยขี ด ความสามารถ และ

ประสิ ทธิ ภาพเพียงพอ
3. Equitable treatment : การปฏิ บตั ิ ต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยสุ จริ ต เท่าเที ยมกัน มี ความ
ยุติธรรม และ มีระบบการร้องเรี ยน
4. Transparency :

ต้องสร้ างความโปร่ งใสสองด้านคื อ ความโปร่ งใสในการดําเนิ นงานที

สามารถตรวจสอบได้ และ มีความโปร่ งใสด้านข้อมูลทีสามารถเปิ ดเผยต่อผูเ้ กียวข้องได้
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5. Value creation : การสร้างมูลค่ากับองค์กรทั'งในระยะสั'น และ ระยะยาวโดยการเพิมมูลค่าใดๆ
นั'นต้องเพิมความสามารถในเรื องของต้นทุนเพือการแข่งขัน
6. Ethics : มีจริ ยธรรม และ จรรยาบรรณทีดีในการดําเนินธุ รกิจ
7. Participation : สร้างการมีส่วนร่ วมระหว่างผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยรวมถึงชุ มชน โดยเปิ ดโอกาส
ให้เกิ ดการแสดงความคิ ดเห็ นในการดําเนิ นกิ จกรรมใด ๆ ขององค์กรที อาจส่ งผลกระทบต่อ
ชุ มชน สิ งแวดล้อม สุ ขภาพอนามัย คุณภาพชี วิต วัฒนธรรม และ ความเป็ นอยูข่ องชุ มชนหรื อ
ท้องถิน
โดยคณะกรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารจะเป็ นผูน้ าํ ในด้านจริ ยธรรม และเป็ นตัวอย่างใน
การปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายการกํา กับ ดู แลกิ จ การที ดี และจรรยาบรรณธุ รกิ จของบริ ษ ทั ตลอดจน
ส่ งเสริ มวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี ดูแลรับผิดชอบผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีเกียวข้อง และส่ งเสริ ม
ให้มีการปฏิบตั ิ และดําเนินธุ รกิจโดยคํานึงถึงหลักสิ ทธิ มนุ ษยชน สิ ทธิ ผบู ้ ริ โภค และการใช้แรงงาน
อย่า งเป็ นธรรม พร้ อมทั'งจัด ให้มี ระบบการตรวจสอบติ ด ตาม ประเมิ นผล และทบทวนเพือให้
พนักงานทุกคนยึดถือ และปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการทีดีอย่างครบถ้วนและยัง ยืน
หลักการดําเนินธุรกิจอย่ างมีจรรยาบรรณ
ด้วยเจตนารมณ์ ของบริ ษทั ในอันทีจะดําเนิ นธุ รกิ จให้เจริ ญก้าวหน้า โดยตั'งอยู่บนพื'นฐาน
ของจริ ยธรรมและคุณธรรม พร้อมกับมีความรับผิดชอบต่อผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทุกฝ่ าย
บริ ษทั จึงได้จดั ทํา “คู่มือจรรยาบรรณ และ การกํากับดูแลกิจการทีด ี” โดยเป็ นการประมวล
นโยบายการดูแลรับผิดชอบและการปฏิ บตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ย ตลอดจนหลักการดําเนิ นธุ รกิ จของ
บริ ษทั ทีเป็ นมาตรฐานสากล และเผยแพร่ ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน ได้รับทราบแนว
ปฏิ บ ตั ิ ข องบริ ษ ทั ที กาํ หนดไว้ในคู่ มือจรรยาบรรณและการกํา กับดู แลกิ จการที ดีน' ี เพื อให้ก าร
ดําเนิ นงานของบริ ษทั บรรลุ ถึงเป้ าหมายธุ รกิ จ ควบคู่ไปกับการสะท้อนคุ ณค่าและวัฒนธรรมของ
องค์ก รพร้ อมกันนี' บริ ษทั ยัง มุ่ งหวัง ให้ผูร้ ่ วมดําเนิ นธุ รกิ จกับ บริ ษ ทั และผูม้ ี ส่วนได้ส่ วนเสี ย ที
เกียวข้องทุกฝ่ ายได้รับทราบ และยึดมัน ในหลักการเดียวกันเพือการเจริ ญเติบโตอย่างยัง ยืนร่ วมกัน
ต่อไป
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ความสํ าคัญของการจัดให้ มีการกํากับดูแลกิจการทีด ี
เสริ มสร้างระบบบริ หารจัดการให้มีความโปร่ งใส เป็ นธรรมต่อผูม้ ีส่วนได้เสี ยทุกกลุ่ม
เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกําหนดของหน่วยงานราชการ และมีมาตรฐานชัดเจน
เป็ นสากล ซึ ง จะช่ ว ยให้ บริ ษ ทั มี ศ กั ยภาพในการแข่ ง ขัน ป้ องกัน และขจัด ความขัด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ทีอาจเกิดขึ'น
สร้างความเชือมัน ให้กบั ผูล้ งทุน สาธารณชน ทั'งภายในและภายนอกประเทศ และมี
ส่ วนในการเพิมมูลค่าหุ ้นของ บริ ษทั เพือรั กษาผลประโยชน์ของบริ ษทั ควบคู่ไปกับการคํานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ สิ ทธิ และความเท่าเทียมของผูถ้ ือหุ น้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยทีเกียวข้อง
เป็ นเครื องมือการวัดผลการดําเนินงานของ บริ ษทั และตรวจสอบการทํางานต่างๆ เพือ
การปรับปรุ งแก้ไขการดําเนินงานให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง ขึ'น
สร้างกรอบความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั และ ผูบ้ ริ หาร ต่อกลุ่มผูม้ ีส่วน
ได้ส่วนเสี ย รวมทั'งเป็ นการสร้างพันธะผูกพันเพือให้ฝ่ายบริ หารใช้อาํ นาจภายในขอบเขตทีกาํ หนด
จรรยาบรรณธุ รกิจ

หลักการกํากับดูแลกิจการทีด ี
เพือให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบ โปร่ งใส
ซื อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม มีความมุ่งมัน เพือความเจริ ญเติบโต และ ความมัน คงของกิจการ การมี
ส่ วนร่ วม การทํางานเป็ นทีม และ ความรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) จึงกําหนดหลัก SMART ไว้เป็ นหลักปฏิ บตั ิและความรับผิดชอบ ของ
ผูบ้ ริ หารและพนักงานบริ ษทั ไว้ดงั ต่อไปนี'
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S
Social

มีความรับผิดชอบต่อสังคม

M

A

Management

Accountability

มีระบบการบริ หารอย่างมือ

มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ การ

อาชี พ ยึ ด มันความถู ก ต้อ ง

ตัด สิ นใจ และ การทํา งาน

และ เป็ นธรรมปฏิบตั ิต่อผูม้ ี

ของตนเอง สามารถชี' แจง

ส่ ว นได้ ส่ วนเสี ยทุ ก กลุ่ ม

และ อธิ บ ายการตัด สิ น ใจ

อย่างเท่าเทียม

นั'นได้

R

T

Responsibility

Transparency

มี ค วามสํ า นึ ก ในหน้ า ที ด้ ว ยขี ด

มีความโปร่ งใสในการดําเนิ นงานในสอง

ความสามารถและ ประสิ ทธิ ภาพ

ลักษณะคือ

ทีเพียงพอ

1. มีความโปร่ งใสในการดําเนิ นงานที
สามารถตรวจสอบได้
2. มีการเปิ ดเผยข้อมูลอย่างโปร่ งใสแก่
ผูเ้ กียวข้องทุกท่าน

ข้ อปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีด ี
1. การเคารพ และ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ ข้ อบังคับทีเ กียวข้ อง
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการเคารพ และปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับทีเกียวข้องกับ
การดําเนินธุ รกิจ บริ ษทั จึงมีความรับผิดชอบและแนวปฏิบตั ิให้สอดคล้องตามกฎหมายดังนี'

61

1. ต้องรับรู ้ และ เข้าใจถึ งภาระหน้าทีความรับผิดชอบปฏิ บตั ิให้สอดคล้องตามกฎหมาย
ของหน่วยงานทีเกียวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
2. ปฏิ บตั ิตามระเบียบ คําสัง ประกาศ ข้อบังคับ และข้อกําหนดกฎหมายของหน่ วยงานที
เกียวข้อง และบังคับใช้โดยส่ งเสริ มสนับสนุน รวมถึงดูแลให้มีการปฏิบตั ิอย่างสมําเสมอ
3. ทบทวนความสอดคล้องของการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ คําสัง ประกาศ ข้อบังคับที
เกียวข้อง
4. ปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบมาตรฐานสากล รวมถึงข้อกําหนดของลูกค้า หรื อประเทศคู่คา้

2. แนวปฏิบัติเกีย วกับการต่ อต้ านการทุจริต
บริ ษทั สนับสนุน และ ส่ งเสริ มให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญ และ มีจิตสํานึ กในการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน โดยจัดให้มีระบบการควบคุ มภายใน การตรวจสอบ การกํากับดูแลให้
การดําเนิ นการตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพภายใต้ “ ความสุ จริ ต ยุติธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบ
ได้ สอดคล้ องตามกรอบข้ อกําหนดกฎหมาย และ หลักจริยธรรมของบริษัท ”
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักถึ งความสําคัญของการกํากับดูแลกิ จการทีดี มีความมุ่งมัน
และ ตั'งใจทีจะปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ น้ ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี' พนักงาน ชุมชน และผูม้ ีส่วนได้เสี ยจะไม่ถูกเอา
เปรี ยบระหว่างกัน ต้องได้รับการพิจารณาให้เกิดความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และเป็ นธรรมแก่ทุกกลุ่ม

- บริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพด้วยความซื อสัตย์เป็ นไปด้วยความโปร่ งใสสามารถตรวจ
สอบได้ เปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา และเท่าเทียมกันแก่ผทู ้ ีเกียวข้องทุกฝ่ าย มีการ
ควบคุ ม และบริ หารความเสี ยงที เ หมาะสม และเพี ย งพอต่ อ การตัด สิ นใจ มี ก ระบวนการ
ตัดสิ นใจและ ขั'นตอนการทํางานทีชดั เจน รอบคอบระมัดระวังภายใต้กรอบข้อกําหนดของกฎหมาย
และจริ ยธรรมทางธุ รกิจก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
- เพิมขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการส่ งเสริ มการปฏิบตั ิงานอันเป็ นเลิศ และการ
มี จ รรยาบรรณที ดี ใ นการประกอบธุ ร กิ จ เพื อ ให้ ก ารดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษ ัท เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ มีความมัน คงและเจริ ญเติบโตอย่างยัง ยืน
- เพิมศักยภาพของบุคลากรให้มีความเข้าใจและขีดความสามารถในการประพฤติปฏิบตั ิได้
ตามหน้าทีและความรับผิดชอบเป็ นอย่างดียงิ พร้อมกับการทีตอ้ งเรี ยนรู ้สิ งใหม่ๆ อยูเ่ สมอ มีความ
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รักงาน มุ่งมัน ทีจะทํางานให้มีคุณภาพเกิดผลสําเร็ จ ได้ผลงานทีดีมีคุณภาพยิงขึ'นตลอดเวลา รวมถึง
การสร้ างวัฒนธรรม จรรยาบรรณ และคุ ณธรรมในการปฏิ บตั ิงาน ทําให้เกิ ดการเพิมคุ ณค่าให้แก่
ตนเองและองค์กร อย่างยัง ยืน
- สํานึ กในการปฏิบตั ิต่อสังคมและสิ งแวดล้อมทีดีงาม อันเป็ นผลส่ วนหนึ งของการปฏิบตั ิ
ต่อผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย เพือลดหรื อขจัดผลกระทบต่อสังคมและสิ งแวดล้อม และสร้ างความพึ ง
พอใจร่ วมกันด้วยคุณภาพชีวติ ทีสูงขึ'น
คณะกรรมการจึงได้ส่งเสริ มและสนับสนุนการปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี
ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกําหนดนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการ
ให้มีแนวทางหลักเป็ น 5 หมวด ได้แก่
1. สิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้
2. การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4. การเปิ ดเผยข้อมูลและความโปร่ งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
1. สิ ทธิของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี และมีแนวทางในการดําเนิ นธุ รกิจที
ชัดเจน โดยคํานึ งถึ งการปฏิ บตั ิ ต่อผูถ้ ื อหุ ้นและ ผูม้ ี ส่วนได้เสี ยอย่างเท่าเทียมกัน จะเห็ นได้จาก
คณะกรรมการและฝ่ ายบริ หารสามารถทํางานร่ วมกันได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มีการบริ หารงาน อย่าง
รอบคอบและระมัดระวัง เพือประโยชน์สูงสุ ดของบริ ษทั และผูถ้ ื อหุ ้นโดยรวม การดําเนิ นงาน
เป็ นไปด้วยความโปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้ การเปิ ดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ตรงเวลา
และเท่าเทียมกันแก่ผทู ้ ีเกียวข้องทุกฝ่ าย บริ ษทั มีการควบคุมและบริ หารความเสี ยงทีเ หมาะสมและ
เพียงพอต่อการตัดสิ นใจใน การดําเนิ นธุ รกิจ บริ ษทั ยึดถื อและปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ยคํานึ งถึงจริ ยธรรม
ในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ เป็ นสํ า คัญ เพื อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ผู ้มี ส่ ว นได้เ สี ย กลุ่ ม ต่ า งๆ
คณะกรรมการบริ ษทั จะกํากับดูแลเพือให้ผลู ้ งทุนมัน ใจได้ว่า บริ ษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูลสารสนเทศที
สําคัญของบริ ษทั อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
บริ ษทั ได้จดั ให้มีการเปิ ดเผยข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ให้ผูถ้ ื อหุ ้นทราบก่อนล่วงหน้า
โดยสามารถเข้าดูบนเว็บไซด์ของบริ ษทั และหนังสื อพิมพ์ โดยทุกครั'งทีมีการจัดประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญและเคารพสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น โดยปฏิ บตั ิตามกฎหมายบริ ษทั มหาชนจํากัด
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อย่างเคร่ งครั ด และตระหนักว่าผูถ้ ื อหุ ้นควรมี สิทธิ ในการตัดสิ นใจ โดยได้รับข้อมูลทีเพียงพอ
ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา รวมถึงส่ งเสริ มให้มีการใช้สิทธิ และไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ดังนี'
การจัดประชุ มผู้ถือหุ้น
กําหนดให้มีการจัดประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเป็ นประจําทุกปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ' นรอบ
ปี บัญชี ของบริ ษทั ซึ งก็คือภายในวันที 30 เมษายน ของทุกปี และหากมีความจําเป็ นทีจะต้อง
พิจารณาวาระพิเศษ ซึ งเป็ นเรื องทีเกียวข้องกับสิ ทธิ และผลประโยชน์ของผูถ้ ื อหุ ้น คณะกรรมการ
บริ ษทั ก็จะเรี ยกประชุ มวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นตามความจําเป็ นและเหมาะสม สําหรับในปี 2562 บริ ษทั ได้
จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ในวันที 25 เมษายน 2562 โดยบริ ษทั มีการเตรี ยมการดังนี'
ก่ อนการประชุ มและการจัดส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ ม
บริ ษทั ได้เผยแพร่ หนังสื อเชิ ญประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2562 พร้ อมเอกสาร
ประกอบการประชุ มที มีรายละเอี ยดวัตถุ ประสงค์และเหตุผลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึ ง
ความเห็ นของคณะกรรมการในทุกวาระ และเลื อกหนังสื อมอบฉันทะ แบบ ข. ตามทีกระทรวง
พาณิ ชย์กาํ หนด ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั www.tropical.co.th ล่วงหน้าก่อนวันประชุ มเป็ นเวลา 30
วัน ตั'งแต่วนั ที 22 มีนาคม 2562 พร้ อมแจ้งการเผยแพร่ ขอ้ มูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ในวันเดียวกัน
บริ ษทั มอบให้บริ ษทั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ งเป็ นนายทะเบียนของ
บริ ษทั เป็ นผูจ้ ดั ส่ งหนังสื อเชิ ญประชุ ม พร้อมรายละเอียดเอกสารประกอบ การประชุ มอืน ๆ ผ่าน
scan QR code หรื อ URLบนหนังสื อเชิญประชุม หรื อ บนเว็บไซด์ของบริ ษทั ทีมีรายละเอียดครบถ้วนและ
เพียงพอ มีความเห็นของคณะกรรมการในทุกวาระ หนังสื อมอบฉันทะ เพือเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้น
แต่งตั'งตัวแทนหรื อเลือกกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึงเป็ นผูร้ ับมอบอํานาจในการเข้าประชุ มและ
ออกเสี ยงลงมติในทีประชุมแทน หรื อผูถ้ ือหุ น้ สามารถให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ก่อนวันประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือ
หุ น้ ประจําปี 2562 โดยจัดส่ งหนังสื อนัดประชุมผูถ้ ือหุ น้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 วัน ซึ งส่ งหนังสื อนัดออกทาง
ไปรษณี ยว์ นั ที 10 เมษายน 2562
ในวันประชุ มผู้ถือหุ้นและระหว่ างการประชุ ม
บริ ษทั ได้อาํ นวยความสะดวกให้ผถู ้ ือหุ ้นรวมถึงนักลงทุนสถาบันการเงินอย่างเท่าเทียมกัน
โดยจัดเจ้าหน้าทีตอ้ นรับอย่างเพียงพอเพือให้ขอ้ มูลรวมถึ งตรวจเอกสารก่อนการลงทะเบียน และ
เปิ ดให้ผถู ้ ือหุ ้นได้ลงทะเบียนตั'งแต่เวลา 9.30 น. – 10.30 น. ของวันพฤหัสบดีที 25 เมษายน 2562
64

ณ ห้องประชุมอาคารสํานักงานของบริ ษทั ชั'น 3 บมจ.ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) เลขที 1/1
ม.2 ถนนกาญจนวนิ ช (หลัก กม.19 สายหาดใหญ่-สงขลา ) ต.ทุ่ง ใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
สถานทีจดั ประชุ มมีความสะดวกในการเดินทางมาร่ วมประชุ ม โดยในปี ที 2562 มีผถู ้ ือหุ ้นมาร่ วม
ประชุมและมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนมาประชุมแทน รวมเป็ นจํานวนทั'งสิ' น 33 ราย นับจํานวนหุ ้นรวมกัน
ได้ 210,910,750 หุ ้น คิ ดเป็ นร้ อยละ 63.91 ของจํานวนหุ ้นทั'งหมดทีออกและเรี ยกชําระแล้ว
ประธานกรรมการทําหน้าทีเป็ นประธานเปิ ดการประชุ ม และกรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูน้ าํ ดําเนิ นการ
กล่าวในแต่ละวาระการประชุ มสามัญประจําปี 2562 ร่ วมกับกรรมการท่านอืนรวมเป็ น 8 คน โดย
กรรมการทุกท่านเข้าร่ วมประชุ มครบทั'งหมด 8 คน ซึ งประกอบด้วย ประธานกรรมการบริ หาร,
กรรมการผูจ้ ดั การ, กรรมการบริ หารซึ งดูแลรับผิดชอบสู งสุ ดในด้านสายงานบัญชี และการเงินของ
บริ ษทั , คณะกรรมการตรวจสอบซึ งเป็ นกรรมการอิสระ นอกจากนี'ยงั มี ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตจาก
บริ ษทั เคพีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด จํานวน 2 คน, ตัวแทนจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย เข้า
ร่ วมในการประชุมอีกด้วย
ประธานในทีประชุมได้มอบหมายให้ผดู ้ าํ เนินการจัดประชุมชี'แจงถึงหลักเกณฑ์ที เกียวข้อง
กับการประชุ มทั'งหมด ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 29. ในการออกเสี ยงลงคะแนน ให้นบั ผูถ้ ือหุ ้น
ทุกคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับหนึงหุ น้ มีหนึงเสี ยง รวมถึง วิธีลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และการนับ
คะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้ ทีตอ้ งลงมติในแต่ละวาระอย่างชัดเจน โดยขอให้ผสู ้ อบบัญชี จากบริ ษทั เค
พีเอ็มจีภูมิไชยสอบบัญชี จํากัด ทําหน้าทีเป็ นพยานในการนับคะแนนเสี ยง มีอาสาสมัครจาก สมาคม
ส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย (IOD) จํานวน 1 รายมาเป็ นผูส้ ังเกตการณ์ และในระหว่างการประชุ มแต่ละ
วาระ กรรมการผูจ้ ัด การผูด้ ํา เนิ น การประชุ ม ทุ ก วาระได้เ ปิ ดโอกาสให้ ผูถ้ ื อ หุ ้ น มี สิ ท ธิ ซัก ถาม
เสนอแนะ และแสดงความคิ ดเห็ น ให้คาํ แนะนํา และซักถามอย่างเต็มที ตลอดเวลาดําเนิ นการ
ประชุ ม โดยมีคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั ตอบข้อซักถามให้คาํ ตอบแก่ผถู ้ ือหุ ้นทุกวาระ
สําหรับการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2562
บริ ษทั ได้จดั ให้มีบตั รลงคะแนนเสี ยง สําหรับผูถ้ ือหุ ้นใช้ในการลงคะแนนเสี ยงในกรณี ทีผู ้
ถือหุ น้ ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง โดยจะนําคะแนนเสี ยงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสี ยงทั'งหมด
ทีเข้าร่ วมประชุ ม ส่ วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วยในระเบียบวาระนั'น ทั'งนี'ก็เพือให้
การประชุมดําเนินไปได้ภายในเวลาทีเหมาะสม และมีการประกาศผลของคะแนนเสี ยงเมือจบแต่ละ
วาระการประชุมอย่างชัดเจนในห้อง ประชุม เพือให้การลงคะแนนเสี ยงเป็ นไปอย่างโปร่ งใส รวมถึง
จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื อวีดีทศั น์ เพือเผยแพร่ ในเว็บไซต์ ของบริ ษทั
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หลังการประชุ ม
บริ ษทั แจ้งมติของทีประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562 ทุกวาระยกเว้นในส่ วนของ
คําถามจากผูถ้ ือหุ ้นและคําตอบไปเผยแพร่ ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ที www.tropical.co.th ในวัน
เดียวกันโดยทันที จากนั'นนําส่ งสําเนารายงานการประชุ มผูถ้ ือหุ ้นฉบับเต็ม ให้กบั ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั ในวันที 3 พฤษภาคม 2562 หลังการประชุ ม
14 วัน ทั'งนี'ผถู ้ ือหุ ้นหรื อนักลงทุนทัว ไปสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล เสนอความคิดเห็น หรื อแจ้ง
ความต้องการของผูถ้ ื อหุ ้นมายังบริ ษทั ได้ที เลขานุ การบริ ษทั โทรศัพท์ 074 273600 ต่อ 222
โทรสาร 074 273691-4 หรื อ E-mail address : chalong@tropical.co.th
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ างเท่ าเทียมกัน
บริ ษทั ตระหนักถึงความสําคัญในสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้น และทราบถึงหน้าทีในการดูแลให้มี
การปฏิบตั ิต่อผูถ้ ือหุ ้นทุกรายอย่างเท่า เทียมกัน และเป็ นธรรม โดยดําเนินการดังนี'
การอํานวยความสะดวก สําหรับผูถ้ ือหุ ้นทีไม่สะดวกเข้าร่ วมประชุ มด้วยตนเองสามารถ
มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ ง เข้าประชุ มและลงคะแนนเสี ยงแทน โดยการเสนอ
รายชื อของกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน เพือเป็ นทางเลือกในการรับมอบฉันทะ จากผูถ้ ือหุ ้นใน
การเข้าร่ วมประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละวาระ ซึ งในการประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ื อหุ ้น
ประจําปี 2562 มีผถู ้ ือหุ ้นจํานวน 2 รายได้มอบฉันทะให้ นายบุลเดช วรพงศ์ และนายวิจิตร ตั'งสิ น
มัน คง ซึ งเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ทีบริ ษทั เสนอให้เป็ นผูร้ ับมอบฉันทะให้ออก
เสี ยงแทน
การจัดให้ผูถ้ ื อหุ ้นใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงสําหรั บทุกวาระการประชุ ม โดยจัดทําบัตร
ลงคะแนนแยกตามวาระ เพือให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถ ลงคะแนนได้ตามสมควร ในกรณี ทีผถู ้ ือหุ ้นไม่เห็น
ด้วยหรื องดออกเสี ยง และนําคะแนนเสี ยงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสี ยงทั'งหมด ทีเข้าร่ วมประชุ ม
ส่ วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วยในระเบียบวาระนั'น จากนั'นนําผลคะแนนมารวมกับ
คะแนนเสี ยง แจ้งในทีประชุมทราบ และเก็บบัตรลงคะแนนไว้เป็ นหลักฐาน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั บันทึ กและจัดทํารายงานการ
ประชุ มอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่ มติ ของทีประชุ มใหญ่สามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2562
ทุกวาระ ยกเว้นในส่ วนของคําถามจากผูถ้ ือหุ ้นและคําตอบ ไว้บนเว็บไซต์นกั ลงทุนสัมพันธ์ ของ
บริ ษทั ที www.tropical.co.th ในวันเดียวกันโดยทันที จากนั'นจึงค่อยนําส่ งรายงานการประชุ มผูถ้ ือ
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หุ ้นฉบับเต็มให้กบั ตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย และเผยแพร่ ไว้บนเว็บไซต์ของบริ ษทั
ภายใน 14 วันหลังจากวันประชุม เพือเป็ นข้อมูลให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้
บริ ษ ัท ได้ก ํา หนดมาตรการป้ องกัน การใช้ ข ้อ มู ล ภายในเพื อ หาผลประโยชน์ ข อง
กรรมการ และผูบ้ ริ หารโดยการแจ้งให้ทุกท่านรับทราบ หน้าทีในการรายงานการเปลียนแปลงการ
ถือหลักทรัพย์ของตน คู่สมรส และบุตรทียงั ไม่บรรลุนิติภาวะต่อสํานักงานกํากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
ทันทีไม่เกิ น 3 วันทําการหลังจากวันที ซื' อ ขาย โอนหรื อรับโอนหลักทรัพย์ของบริ ษทั และไม่ให้
กรรมการและผู ้บ ริ หารหรื อหน่ ว ยงานที ไ ด้ รั บ ทราบข้อ มู ล ภายในเปิ ดเผยข้อ มู ล ภายในแก่
บุคคลภายนอก หรื อบุคคลทีไม่มีหน้าทีเกียวข้อง และการไม่ซ'ื อขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในช่วง 1
เดื อน ก่ อนที งบการเงิ นหรื อข้อมูลอื นใดจะเผยแพร่ ต่อสาธารณชน เพือป้ องกันการแสวงหา
ผลประโยชน์จากการใช้ขอ้ มูลภายในของบริ ษทั ซึ งยังไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนและส่ งผล
กระทบต่อการเคลื อนไหวของราคาซื' อ ขายหลักทรัพย์ของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศ
ไทย ยกเว้นในกรณี ทีราคาหุ น้ มีการเปลียนแปลงติดต่อกันเป็ นเวลานาน อันเนื องมาจากสถานการณ์
ของตลาดโดยรวม ซึ งทําให้รายการซื'อขายดังกล่าวของผูบ้ ริ หารเกิ ดขึ'นตามสถานการณ์ ของตลาด
เท่ า นั'น นอกจากนี' กรรมการและผูบ้ ริ ห ารยัง ทราบถึ ง บทกํา หนดโทษตามพระราชบัญ ญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึงกฎเกณฑ์ต่างๆ ทีเกียวข้อง
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั ดูแลและติดตามรายการทีอาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการทีเกี ยวโยงกัน โดยจัดทํารายงานสรุ ปเป็ นรายไตรมาส
และเผยแพร่ รายงานสรุ ป ณ วันสิ' นปี ไว้ในรายงานประจําปี และแบบแสดงรายการ ข้อมูลประจําปี
อย่างสมําเสมอ นอกจากนี' ในการประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั หากมีวาระใดทีกรรมการและ
ผูบ้ ริ หารมีส่วนได้เสี ย จะต้องปฏิบตั ิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการโดยการงดออกเสี ยงหรื อไม่
เข้าร่ วมแสดงความเห็นในวาระนั'นๆ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้มอบหมายให้เลขานุ การบริ ษทั เป็ นผูเ้ ก็บรายงานการมีส่วนได้
เสี ยทีรายงานโดยกรรมการและผูบ้ ริ หาร ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.2/2552
เรื องการรายงานการมีส่วนได้เสี ยของกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และบุคคลทีมีความเกียวข้อง โดยทีมาตรา
89/14 แห่ ง พระราชบัญญัติหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ พ.ศ. 2535 ซึ งแก้ไ ขเพิมเติ มโดย
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที 4) พ.ศ. 2551 กําหนดให้คณะกรรมการ
และผูบ้ ริ หารต้องรายงาน ให้บริ ษทั ทราบถึ งการมี ส่วนได้เสี ยของตนหรื อของบุ ค คลที มีความ
เกียวข้อง ซึ งเป็ นส่ วนได้เสี ยทีเกียวข้องกับการบริ หารจัดการกิจการของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ทั'งนี'
เพือให้บริ ษทั มีขอ้ มูลประกอบการดําเนิ นการตามข้อกําหนดเกี ยวกับการทํารายการทีเกี ยวโยงกัน
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ซึ งเป็ นรายการที อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์
ผลประโยชน์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้

และอาจนํา ไปสู่ ก ารถ่ า ยเท

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษทั ตระหนักถึ งความสําคัญในสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้เสี ยในทุกกลุ่มให้ได้รับการปฏิ บตั ิทีดี
อย่างเท่าเทียมกัน เนืองจากเห็นความสําคัญของการสนับสนุ นจากผูม้ ีส่วนได้เสี ยตลอดจนการได้รับ
ความร่ วมมือระหว่างกัน ซึ งจะส่ งผลต่อบริ ษทั ให้สามารถสร้างความมัน คง และสร้างกิ จการให้มี
ฐานะการเงิ นทีมนั คงในระยะยาวได้ ดังนั'นบริ ษทั จึงยึดถือแนวทางในการปฏิบตั ิให้เกิ ดความเสมอ
ภาคทุกฝ่ าย ตลอดจนกําหนดให้มีระบบการควบคุมภายในทีเหมาะสมและตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
ซึ งสามารถสรุ ปแนวทางได้ดงั นี'
3.1 ความรับผิดชอบต่ อผู้ถือหุ้น
3.1.1 ปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ยความซื อสัตย์สุจริ ต ตลอดจนตัดสิ นใจในดําเนินการใดๆ ด้วยจิตอัน
บริ สุทธิ (Good Faith) และ เป็ นธรรมต่อผูถ้ ือหุ น้ ทั'งรายใหญ่และรายย่อย เพือประโยชน์สูงสุ ดของ
ผูถ้ ือหุ น้ โดยรวม
3. 1.2 ไม่บริ หารองค์กรอย่างขาดความระมัดระวัง หรื อขาดความยั'งคิด
3.1.3 ปฏิบตั ิหน้าทีโดยการประยุกต์ความรู ้ และทักษะการบริ หารจัดการอย่างเต็ม
ความสามารถในทุกกรณี
3.1.4 จัดการดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริ ษทั เสื อมค่าผิดปกติหรื อสู ญหายโดยมิชอบ
3.1.5 รายงานสถานะและผลการดําเนิ นงานของ บริ ษทั อย่างถูกต้องครบถ้วนตามความจริ ง
ต่อคณะกรรมการและผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
3.1.6 ไม่แสวงหาประโยชน์ให้ตนเองและผูเ้ กียวข้องโดยใช้ขอ้ มูลใดๆ ขององค์กรซึ งยัง
ไม่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณะชน
3.1.7 แจ้งให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้ม (Prospects) ในอนาคตของ
บริ ษทั ทั'งด้านบวกและด้านลบ ซึ งจะต้องอยูบ่ นพื'นฐานของความเป็ นไปได้ และมีขอ้ มูลสนับสนุน
อย่างเพียงพ่อ
3.1.8 ไม่เปิ ดเผยข้อมูลลับของบริ ษทั ต่อบุคคลภายนอกโดยเฉพาะคู่แข่ง
68

3.1.9 ไม่ดาํ เนินการใด ๆ ในลักษณะซึ งอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั
บริ ษทั โดยมิได้แจ้งให้บริ ษทั ทราบ
3.2 ความรับผิดชอบต่ อลูกค้ า
บริ ษทั ให้ความสําคัญและความรับผิดชอบต่อลูกค้า มุ่งมัน ผลิตสิ นค้าให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน ความปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค ส่ งมอบทันกําหนเวลา ด้วยราคาทียตุ ิธรรม รวมถึงการให้
ข้อมูลและความรู ้กบั ลูกค้าอย่างถูกต้อง ตลอดจนการรักษาความลับของลูกค้า การรับข้อร้องเรี ยน
และดําเนินการแก้ไขให้แก่ลูกค้า ซึ งอาศัยหลักปฏิบตั ิดงั นี'
3.2.1 สนองความต้องการของลูกค้า / ผูบ้ ริ โภคด้วยผลิตภัณฑ์ทีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย
และบริ การทีดีเลิศ
3.2.2 กําหนดระดับคุณภาพของสิ นค้า และบริ การให้เป็ นทียอมรับได้แก่ลูกค้า
3.2.3 เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสาร และบริ การอย่างครบถ้วนถูกต้องเป็ นธรรมแก่ลูกค้า และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
3.2.4 ให้การรับประกันสิ นค้าและบริ การภายใต้ขอ้ กําหนดอันเหมาะสม
3.2.5 ไม่ส่งมอบสิ นค้า และบริ การให้แก่ลูกค้า ทั'งๆ ทีรู้วา่ สิ นค้าและบริ การนั'นๆ มี
ข้อบกพร่ อง เสี ยหาย หรื ออาจเกิดอันตรายต่อลูกค้าได้ และไม่ปล่อยให้สินค้าหรื อบริ การทีมีคุณภาพ
ตํากว่ามาตรฐานส่ งถึงมือลูกค้า
3.2.6 จัดระบบการบริ การลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถร้องเรี ยนความไม่พอใจในสิ นค้า และ
บริ การได้โดยสะดวก และ กําหนดให้มีการดําเนิ นการอย่างดีทีสุด เพือให้ลูกค้าได้รับการตอบสนอง
ผลอย่างรวดเร็ ว
3.2.7 พยายามบริ หารต้นทุนการผลิตให้ตาํ สุ ดแต่ยงั คงรักษาคุณภาพความปลอดภัยของ
สิ นค้าและบริ การทีได้มาตรฐานตลอดเวลา
3.2.8 รักษาความลับของลูกค้าอย่างจริ งจังและสมําเสมอรวมถึงไม่นาํ มาใช้เพือประโยชน์
ของตนเองและผูเ้ กียวข้อง โดยมิชอบ
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3.2.9 แสวงหาวิธีการต่างๆ เพือเป็ นการให้บริ การต่อลูกค้าอย่างต่อเนื องตลอดเวลา
3.2.10 ปฏิบตั ิตามเงือนไขหรื อสัญญาต่างๆ ทีมีต่อลูกค้าอย่างเคร่ งครัด
3.2.11 หากมีกรณี ทีไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลงใด ๆกับลูกค้าได้ตอ้ งรี บแจ้งให้ลูกค้า
ทราบล่วงหน้า เพือร่ วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปั ญหาและป้ องกันความเสี ยหาย
3.2.12 จัดให้มีระบบทีให้ความปลอดภัยต่อลูกค้า เช่น ระบบป้ องกันอัคคีภยั ป้ องกันการถูก
โจรกรรม
3.2.13 ไม่ควรค้ากําไรเกินควรเมือเปรี ยบเทียบกับคุณภาพของสิ นค้าหรื อบริ การและไม่
กําหนดเงือนไขการค้าทีไม่เป็ นธรรมต่อลูกค้า
3.3. ความรับผิดชอบต่ อพนักงาน
บริ ษทั ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากรเป็ นอย่างยิงสนับสนุ นให้พนักงานทุ กระดับ
การศึกษาหาความรู ้ และวิทยาการใหม่ๆเพิมเติม ให้มีความรู ้ ความสามารถและทักษะซึ งจําเป็ นใน
การปฎิบตั ิงานให้ประสบความสําเร็ จ สร้างความพอใจให้ลูกค้าอย่างต่อเนื อง ปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียม
และเป็ นธรรม ไม่มีขอ้ ยกเว้นในเรื องถินกําเนิ ด เชื' อชาติ ศาสนา ภาษา เพศ สถานภาพการสมรส
ตําแหน่ง ไม่มีการใช้หรื อสนับสนุนการใช้แรงงานเด็ก การค้ามนุ ษย์ และไม่สนับสนุ นแนวทางการ
ทุจริ ต และคอรัปชัน ทุกรู ปแบบ ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสม จัดให้มีสวัสดิ การต่าง ๆ เช่น การ
ตรวจสุ ขภาพประจําปี การจัดตั'งกองทุนสํารองเลี'ยงชี พ การดูแลสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มี
ความปลอดภัยและถูกสุ ขลักษณะ มี อุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคลครบถ้วนตามทีกฎหมาย
กําหนด เช่น การแต่งกายถูกสุ ขลักษณะตามหลัก GMP การปฏิบตั ิงาน สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันเสี ยง
ดัง ขณะปฏิบตั ิในจุดทีมีความเสี ยงดังเป็ นต้น สร้างบรรยากาศทีดีในการทํางาน จัดกิจกรรมสันทนา
การเพือความบันเทิงตามความเหมาะสม ซึ งอาศัยหลักปฏิบตั ิดงั นี'
3.3.1 ให้ผลตอบแทนที เหมาะสมตามความรู ้ ความสามารถ ความรับผิดชอบ และผลการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงานแต่ ละคน
3.3.2 ส่ งเสริ มพัฒนา และเพิมพูนความรู ้ ความสามารถของพนักงาน ให้มีความก้าวหน้า
และความมัน คงในอาชีพ
3.3.3 ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของพนักงานในการกําหนดทิศทางการทํางาน และการแก้ไข
ปั ญหาของบริ ษทั
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3.3.4 ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีความปลอดภัยต่อชี วิต สุ ขภาพอนามัย
และการกระทําด้วยความสุ จริ ต
3.3.5 การให้รางวัลและการลงโทษพนักงานต้องอยู่บนพื'นฐานของความถูกต้องและเป็ น
ธรรม และ กระทําด้วยความสุ จริ ต
3.3.6 ปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ เกียวกับกฎหมายแรงงานและสวัสดิภาพของ
พนักงาน
3.3.7 บริ หารงานโดยหลี ก เลี ย งการกระทํา ใดๆ โดยไม่เป็ นธรรมและไม่ถู กต้อง ซึ ง มี
ผลกระทบต่อความก้าวหน้าและมัน คงในอาชีพการงานของพนักงาน
3.3.8 ปฏิบตั ิต่อพนักงานบนพื'นฐานของศักดิศรี ของความเป็ นมนุษย์ และให้ความเคารพต่อ
สิ ทธิ ส่วนบุคคล
3.4. ความรับผิดชอบต่ อคู่ค้า
บริ ษทั ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ อย่างเสมอภาคและเป็ นธรรม โดยเป็ นไปตามเงือนไขทางการค้า ให้
โอกาสคู่คา้ ทํางานร่ วมกัน แสดงความคิดเห็ น ข้อเสนอแนะ ยกระดับมาตรฐานในการบริ หาร
จัดการ พัฒนาความร่ วมมือ ตลอดจนการเก็บรักษาความลับทางการค้าของคู่คา้ ไม่นาํ ไปเปิ ดเผยต่อ
บุคคลอืน
บริ ษทั ดําเนินการจัดหา และ ปฏิบตั ิต่อคู่คา้ โดยอาศัยหลักค่านิ ยมสร้างสรรค์ของจัดซื'อทั'ง 7
ประการ มีดงั นี'
1. การยึดมันและยืนหยัดทําในสิ งทีถูกต้ อง คือยึดมัน ในความถูกต้องดี งามเสี ยสละ ยึดหลักวิชาการ
และจรรยาบรรณวิชาชี พ ไม่โอนอ่อนตามอิทธิ พลใด ๆ เป็ นพฤติกรรมการทํางานทีถูกต้อง ชอบ
ธรรม ไม่ทาํ ผิดระเบียบ กฎหมาย แม้ผูบ้ งั คับบัญชาจะสังให้ทาํ ในสิ งที ไม่ถูกต้องก็ตอ้ งกล้าทีจะ
คัดค้าน กล้าแจ้งเหตุ หรื อ ร้ องเรี ยน เมือพบเห็ นการกระทําผิด มี ความอดทนหรื อยับยั'งชัง ใจต่อ
ประโยชน์ทีเย้ายวนโดยคํานึงถึงเกียรติและศักดิศรี
2. ความซือสั ตย์ สุจริตและความรับผิดชอบ คือ ปฏิบตั ิหน้าทีอย่างตรงไปตรงมาแยกเรื องส่ วนตัวออก
จากหน้าทีการงาน มีความรับผิดชอบมีความตั'งใจจริ งปฏิบตั ิหน้าทีเพือประโยชน์แก่ส่วนรวมและ
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พัฒนาปรับปรุ งระบบการทํางาน โดยไม่คดโกง ไม่หลอกลวง การไม่เอาประโยชน์ส่วนตนมาทํา
ให้ประโยชน์ส่วนรวมต้องเสี ยไปและพร้อมทีจะรับผิดเมือทํางานผิดพลาดและยินดีแก้ไข
3. การปฏิบัติหน้ าทีด้วยความโปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้ หมายถึง ปรับปรุ งกลไกการทํางาน
ของฝ่ ายจัดซื' อ ให้โปร่ งใส มีวิธีการให้ตรวจสอบได้ มีข' นั ตอนการปฏิบตั ิงานตามแผนการทํางาน
และการมอบหมายงานที ชัดเจน เก็บ หลักฐานทุ กอย่า งไว้หรื อทํา เป็ นบันทึ กไว้เพือง่ า ยแก่ ก าร
ตรวจสอบ ตลอดจนการเปิ ดเผยหลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบตั ิงานหรื อข้อมูลการปฏิบตั ิได้
4. การปฏิบัติหน้ าทีโดยไม่ เลือกปฏิบัติไม่ เป็ นธรรม หมายถึง คัดเลือกผูข้ ายด้วยความเสมอภาค เน้น
ความสะดวก รวดเร็ ว ประหยัดและถูกต้อง ไม่คาํ นึงถึงเครื อญาติ
5. การมุ่งผลสั มฤทธ์ ของงาน หมายถึ ง ทํางานให้แล้วเสร็ จตามกําหนดเกิ ดผลดี ต่อหน่ วยงาน และ
ส่ วนรวม ใช้ทรัพยากรขององค์กรให้เกิดความคุม้ ค่าเสมือนหนึ งการใช้ทรัพยากรของตนเองเน้น
การทํางานโดยยึดผลลัพธ์เป็ นหลัก ทํางานให้แล้วเสร็ จตามกําหนดโดยได้ผลลัพธ์ตามเป้ าหมาย
และคุม้ ค่า ทั'งในส่ วนของการใช้เงินและใช้เวลา มีการประสานงานกับฝ่ ายทีเกียวข้อง เพือให้เกิ ด
ความเข้า ใจในเป้ าหมายและเนื' อ หาสาระของงานที ต รงกัน ปฏิ บ ัติ ง านโดยไม่ ยึ ด ติ ด อยู่ก ับ
กฎระเบียบทีเป็ นอุปสรรคต่อการทํางาน แต่มุ่งเป้ าหมายขององค์กร และ ส่ วนรวมเป็ นหลัก
6. เรี ยนรู้ อย่ างต่ อเนือง หมายถึ ง การแสดงออกถึ งความตั'งใจในการเรี ยนรู ้ สิ งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
เพือให้ความรู ้ และ ความสามารถในการจัดการกับปั ญหาและสถานการณ์ทีเปลียนไป มีการรับรู ้
และติดตามข่าวสาร การดําเนิ นงานขององค์กรอย่างต่อเนื อง เข้าร่ วมกิ จกรรมขององค์กรอย่าง
สมําเสมอ ระบุปัญหาและแนวทางการปฏิบตั ิงานทีได้รับมอบหมายจากประสบการณ์และการสัง
สมความรู ้ความสามารถของตน เพือประเมินสถานการณ์ และแนวโน้มทีไม่เกี ยวข้องกับหน้าทีที
ได้รับมอบหมาย เพือพัฒนาเทคนิค/นวตกรรมในการปฏิบตั ิงานให้เกิดขึ'นกับองค์กร
7. การคิดสร้ างสรรค์ หมายถึง การคิดหาแนวทางหรื อวิธีการใหม่ๆในการพัฒนาหรื อปรับปรุ งให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิงขึ'น สามารถวางแผนการดําเนิ นงานและนําผลการดําเนิ นงานมาปรั บปรุ ง
แก้ไขให้เกิดคุณภาพและสร้างมาตรฐานในการปฏิบตั ิ
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3.5. ความรับผิดชอบต่ อเจ้ าหนี4
บริ ษทั ยึดมัน และปฏิ บตั ิตามเงื อนไขสัญญาทีได้ตกลงเคร่ งครัด เพือให้เจ้าหนี'การค้าและ
สถาบันการเงิน ได้รับประโยชน์ตอบแทนทีถูกต้องและยุติธรรม จะพยายามหลีกเลียงสถานการณ์ที
จะนําไปสู่ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หากมีเหตุทีจะทําให้ไม่สามารถปฏิ บตั ิตามข้อผูกพันใน
สัญญา ก็จะต้องหาแนวทางแก้ไขปั ญหาร่ วมกัน ซึ งมีแนวทางการปฏิบตั ิต่อเจ้าหนี'ดงั นี'
3.5.1 ปฏิบตั ิตามข้อตกลงทีมีต่อเจ้าหนี'อย่างเคร่ งครัด ไม่วา่ จะเป็ นเรื องวัตถุประสงค์การใช้
เงิน การชําระเงินคืนการดูแลคุณภาพของหลักทรัพย์ค' าํ ประกัน และเรื องอืนใดทีให้ขอ้ ตกลงไว้กบั
เจ้าหนี' กรณี ทีจะไม่สามารถปฏิ บตั ิได้ ต้องรี บเจรจากับเจ้าหนี' เป็ นการล่วงหน้า เพือร่ วมกันหาแนว
ทางแก้ไขและป้ องกันมิให้เกิดความเสี ยหาย
3.5.2 ให้ขอ้ มูลทางการเงินทีถูกต้อง ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง
3.5.3 ไม่เรี ยก ไม่รับ หรื อไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ ทีไม่สุจริ ตในการค้ากับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี'
ถ้าหากมี ขอ้ มูลว่ามี การจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที ไม่สุจริ ตเกิ ดขึ'น พึงหารื อกับคู่คา้ หรื อเจ้าหนี' เพือ
ร่ วมกันแก้ ไขปั ญหาโดยยุติธรรม และ รวดเร็ ว
3.5.4 รายงานข้อมูลทางการเงินทีถูกต้อง และ ตรงต่อเวลาให้แก่เจ้าหนี'อย่างสมําเสมอ
3.6 ความรับผิดชอบต่ อคู่แข่ งทางการค้ า
บริ ษทั ให้ความมัน ใจกับลูกค้าในการรับผลิ ตภัณฑ์ทีดีมีคุณภาพ ประพฤติตาม ขอบเขต
กติกาการแข่งขันทีดีอย่างยุติธรรม มีจรรยาบรรณ และอยูใ่ นกรอบของกฎหมาย ไม่แสวงหาข้อมูล
ทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีทีไม่สุจริ ต คํานึ งถึ งความเสมอภาคในการดําเนิ นธุ รกิ จ
และผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ งอาศัยหลักปฏิบตั ิดงั นี'
3.6.1 แข่งขันทางการค้าภายในกรอบกติกาของการแข่งขันทีเป็ นธรรม
3.6.2 ไม่แสวงหาข้อมูลทีเป็ นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการทีไม่สุจริ ต หรื อไม่
เหมาะสม ผิดกฏหมาย
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3.6.3 ไม่ทาํ ลายชื อเสี ยงของคู่แข่งขันด้วยการกล่าวร้ าย หรื อกระทําการใดๆ โดยปราศจาก
ความจริ งและไม่เป็ นธรรม
3.7. ความรับผิดชอบต่ อสั งคมส่ วนรวม และชุ มชน
บริ ษทั ตระหนักและให้ความสําคัญ ถึงความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุ มชน สังคม
สนับสนุนกิจกรรมของชุ มชนโดยรอบโรงงานทั'งด้านสิ งแวดล้อม ความปลอดภัย ให้ชุมชนมีส่วน
ร่ วมรับรู ้แสดงความคิดเห็น สร้างความเข้าใจ เพืออยูด่ ว้ ยกันได้อย่างมีความสุ ข ซึ งอาศัยหลักปฏิบตั ิ
ดังนี'
3.7.1 ให้การสนับสนุนกิจการอันเป็ นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่ วนรวม
3.7.2 คื น ผลกํา ไรส่ ว นหนึ ง ขององค์ก รให้แ ก่ กิ จกรรมที มี ส่ วนสร้ า งสรรค์สั ง คมอย่า ง
สมําเสมอ
3.7.3 ไม่กระทําการใดๆ ทีมีผลเสี ยหายต่อชื อเสี ยงของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ งแวดล้อม
3.7.4 ไม่กระทําการใดๆ ทีช่วยเหลื อและสนับสนุ น หรื อยอมเป็ นเครื องมือทีจะทําให้เกิ ด
การหลีกเลี ยงการปฏิ บตั ิตาม กฎหมายหรื อกฎระเบียบต่างๆ หรื อเป็ นภัยต่อสังคมและความมัน คง
ของประเทศ
3.7.5 ปลู กฝั งจิตสํานึ กความรับผิดชอบต่อสังคมให้เกิ ดขึ'นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่าง
ต่อเนืองและจริ งจัง
3.7.6 ปฏิบตั ิหรื อมีการควบคุ มให้มีการปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย
และกฎระเบียบทีเกียวข้องทีออกโดยหน่วยงานกํากับดูแล
3.7.7 ไม่นาํ เงินของผูถ้ ือหุ น้ ไปสนับสนุนทางการเมือง
3.8. ความรับผิดชอบของพนักงานต่ อบริษัท
3.8.1 ปฏิบตั ิหน้าทีดว้ ยความรับผิดชอบ ซื อสัตย์ สุ จริ ต มีความภักดี เพือความก้าวหน้า และ
ความมัน คงของบริ ษทั และตัวพนักงานเอง
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3.8.2 ร่ วมกันรักษา และ สร้ างสรรค์ให้เกิ ดความสามัคคีและความเป็ นนํ'าหนึ งเดี ยวกันใน
หมู่พนักงาน ร่ วมกันทํางาน และแก้ไขปั ญหาเป็ นทีมทีมีประสิ ทธิ ภาพ
3.8.3 เอาใจใส่ และปฏิ บ ตั ิ หน้าที การงานของบริ ษทั ด้วยความเสี ย สละ อดทน เพื อสร้ า ง
บริ ษทั ให้มีคุณภาพ มีประสิ ทธิ ภาพ และ มีกาํ ไร และพัฒนาบริ ษทั ไปสู่ความเป็ นเลิศ
3.8.4 ใช้ทรัพย์สินของบริ ษทั อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประหยัด และบํารุ งรักษา ไม่ให้เสื อมค่า
ผิดปกติ หรื อสู ญหายรวมทั'งไม่ใช้ทรัพย์สินของ บริ ษทั และเพือประโยชน์ส่วนตัว
3.8.5 รักษาความลับของลูกค้า คู่คา้ และ บริ ษทั อย่างเคร่ งครัด
3.8.6 ร่ วมมือและช่วยเหลือในการทํางานกับผูร้ ่ วมงานทุกคน เพือประโยชน์ของบริ ษทั และ
เคารพในสิ ทธิ ของ พนักงานอืนทีร่วมบริ ษทั เดียวกัน
3.8.7 เอาใจใส่ และช่วยเหลือดําเนินการใดๆ ทีจะรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยที
ดีในการทํางานให้มีความ สะอาดปลอดภัย และน่ารื นรมย์อยูเ่ สมอ
3.8.8 ให้ความรู ้ และถ่ายทอดประสบการณ์ ในการทํางานแก่ผูร้ ่ วมงาน โดยยึดประโยชน์
และเป้ าหมายของบริ ษทั เป็ นสําคัญ
3.8.9 ไม่กล่าวร้ ายบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และ เพือนพนักงานโดยปราศจากซึ งความจริ งและไม่
เป็ นธรรม
3.8.10 แจ้งหน่ วยงานทีเกียวข้องและผูบ้ ริ หาร หากพบว่ามีการกระทําใดๆ ในบริ ษทั โดยมิ
ชอบหรื อผิดกฎหมาย
3.8.11 ไม่อาศัยตําแหน่งหน้าทีแสวงหาผลประโยชน์เพือตนเองและผูอ้ ืนโดยมิชอบ
3.8.12 ไม่กระทําการใดทีก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อภาพลักษณ์และชือเสี ยง
3.8.13 เอาใจใส่ จ ริ งจั ง และเคร่ งครั ด ต่ อ กิ จ กรรมทั'ง ปวง ที จ ะเสริ มสร้ า งคุ ณ ภาพ
ประสิ ทธิ ภาพและการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็ นเลิศ
การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรี ยน: บริ ษทั ได้จดั ให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสหรื อข้อร้องเรี ยนที
แสดงว่าผูม้ ีส่วนได้ เสี ยได้รับผลกระทบ อันจะก่อให้เกิดความเสี ยหายจากการดําเนิ นงานของบริ ษทั
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หรื อการทีพนักงานคนใดหรื อกลุ่มใดกระทําการใดทีทุจริ ต ผิดกฏหมาย โดยสามารถยืนเรื องได้ที
เลขานุการคณะกรรมการบริ ษทั หรื อ www.tropical.co.th หรื อ โทรศัพท์ 074 273600 ต่อ 222
4. การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
คณะกรรมการบริ ษทั มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลสําคัญทีเกียวข้องกับ บริ ษทั ทั'งข้อมูล
ทางการเงินและข้อมูลทีมิใช่ขอ้ มูลทางการเงิน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา โดยเผยแพร่ ผา่ น
ช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพือให้ผถู ้ ื อหุ ้น นักลงทุน และบุคคลใดๆ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกันและน่าเชือถือ
ค่ าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
- ค่าตอบแทนของกรรมการ เป็ นค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี'ยประชุ มกรรมการต่อครั'ง ซึ ง
ได้ขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ น้ แล้ว
- ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร เป็ นเงินเดือน เงินสมทบกองทุนสํารองเลี'ยงชี พ และโบนัสประจําปี
ซึ งพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริ ษทั ผลการปฏิบตั ิงานประจําปี ของผูบ้ ริ หารแต่ละท่าน
- ค่ า ตอบแทนอื นๆ นอกเหนื อจากค่ า ตอบแทนที เป็ นตัวเงิ นแล้ว บริ ษ ทั ไม่ มี ก ารจ่ า ย
ค่าตอบแทนอืนใดให้แก่กรรมการบริ ษทั
- การรายงานหรื อการแจ้งข้อมูลของบริ ษทั ในกรณี ทีมีการเปลียนแปลงใดๆ ทีควรเปิ ดเผย
ตามประกาศที สํ า นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ รวมถึ ง ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กาํ หนดไว้
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้กาํ หนดให้มีการวางนโยบาย กลยุทธ์และเป้ าหมาย ตลอดจนการจัดทํา
งบประมาณ เพือการเพิมประสิ ทธิ ภาพในการทํางาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อกิจการ โดยทําหน้าที
ติดตามผลการปฏิ บตั ิงานของฝ่ ายบริ หารให้เป็ นไปตามแผนงานต่างๆ รวมทั'งได้กาํ หนด และแยก
บทบาท หน้าที และความรั บผิดชอบระหว่างคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร พนัก งานและผูเ้ กี ยวข้อง
นอกจากนี'ยงั กําหนดให้คณะกรรมการ ตรวจสอบเป็ นผูด้ ูแลฝ่ ายตรวจสอบภายในในการปฏิ บตั ิงาน
และประเมินผลการทํางาน ตลอดจนระบบการควบคุมภายในให้มีความเพียงพอ ต่อกิจการ และดูแล
ให้มีการบริ หารความเสี ยงที เหมาะสม เพือรั กษาผลประโยชน์ให้กบั บริ ษทั อย่างเต็มที กรณี มี
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารเข้าใหม่ บริ ษทั มอบหมายให้กรรมการผูจ้ ดั การเป็ นผูป้ ฐมนิ เทศกรรมการ
ผูบ้ ริ หารเข้าใหม่
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การประชุ มคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ ษทั มีการประชุ มวาระปกติอย่างน้อยสามเดื อนต่อครั'งตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั เพือพิจารณางบการเงิน และมีประชุ มวาระพิเศษเพิมเติมตามความจําเป็ น โดยจะมีการส่ ง
หนังสื อนัดประชุ มพร้อมระเบียบวาระการประชุ มล่วงหน้า 7 วัน ในปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั มี
การประชุมตามวาระปกติจาํ นวน 4 ครั'ง โดยการเข้าร่ วมประชุ มของคณะกรรมการบริ ษทั แต่ละท่าน
สรุ ปได้ดงั นี'
รายชือ

วาระการดํารง
ตําแหน่ง

1. ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น
2. นายกัมพล วัชระนิมิต

ทุ ก ปี ก ร ร ม ก า ร
จํานวนหนึงในสาม
ห รื อ ใ ก ล้ เ คี ย ง

การเข้าประชุม/การประชุมทั'งหมด (ครั'ง)
การประชุม

การประชุม

รวม

วาระปกติ

วาระพิเศษ

2/4

-/-

2/4

4/4

-/-

4/4

3. นายสมชาย ดีประเสริ ฐกุล

จ ะ ต้ อ ง อ อ ก จ า ก

4/4

-/-

4/4

4. นายฉลอง อภิชาติโชติ

ตําแหน่ง

4/4

-/-

4/4

5. นายตัน เซา ปอ

2/4

-/-

2/4

6. นายชาน วา ชอง

4/4

-/-

4/4

7. นายวิจิตร ตั'งสิ นมัน คง

3/4

-/-

3/4

8. นายบุลเดช วรพงศ์

4/4

-/-

4/4

ได้มีการจดบันทึ กการประชุ มเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรจัดเก็บรายงานการประชุ มที ผ่านการรับรองจาก
คณะกรรมการบริ ษทั พร้อมให้คณะกรรมการบริ ษทั และผูท้ ีเกียวข้องตรวจสอบได้
ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน
ระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้จดั ให้มีระบบการควบคุมภายในทีครอบคลุมทุกด้าน ทั'งด้านการเงิน
และการปฏิบตั ิงาน การดําเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบทีเกียวข้องและจัดให้มีกลไก
77

การตรวจสอบและถ่วงดุลทีมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอในการบริ หารงาน การดูแลป้ องกันทรัพย์สินของ
บริ ษทั จากการทีผบู ้ ริ หารนําไปใช้โดยมิชอบ
การตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับการตรวจสอบภายในโดยจัดให้มีผตู ้ รวจสอบภายในทําหน้าที
ตรวจสอบระบบต่าง ๆ และแนวทางการควบคุม และตรวจสอบภายในทีดี ตามแผนการตรวจสอบที
ได้รับ อนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ และปฏิบตั ิหน้าทีตรวจสอบอย่างเป็ นอิสระ โดยผลการ
ตรวจสอบจะรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ความสั มพันธ์ กบั ผู้ลงทุน
คณะกรรมการบริ ษทั ตระหนักดีวา่ ข้อมูลของบริ ษทั ทั'งหมดล้วนมีผลต่อกระบวนการ
ตัดสิ นใจของผูล้ งทุน ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย จึงเน้นดําเนินการในเรื องทีเกียวกับการเปิ ดเผยข้อมูลให้ถูกต้อง
ครบถ้วนโปร่ งใส ตรงต่อความเป็ นจริ ง เชือถือได้ สมําเสมอและทันเวลา โดยได้ให้ความสําคัญและยึด
ถือปฏิบตั ิมาโดยตลอด ในส่ วนของงานด้านผูล้ งทุนสัมพันธ์ ผูล้ งทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริ ษทั
ได้ที เลขานุการบริ ษทั โทร.+ 66 (0) 74 273600 ต่อ 222 หรื อ ที E-mail address :chalong@tropical.co.th
หรื อ Home page : www.tropical.co.th or www,tropicalgrp.com
8.2 คณะกรรมการชุ ดย่อยของบริ ษทั
บริ ษทั มีการแต่งตั'งเฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ มีอาํ นาจหน้าทีใน
การตรวจทานงบการเงิน เป็ นทีปรึ กษาให้คาํ แนะนําแก่คณะกรรมการบริ ษทั ตลอดจนดําเนินการในเรื องอืน
ๆ ทีได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริ ษทั ซึ งคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย 3 คน ดังนี'
ชือ

ตําแหน่ง

นายชาน วา ชอง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายวิจิตร ตั'งสิ นมัน คง

กรรมการตรวจสอบ

นายบุลเดช วรพงศ์

กรรมการตรวจสอบ

78

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มี ก ารประชุ ม 4 ครั' ง พร้ อมกับ เสนอรายงานให้
คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาโดยในปี ทีผา่ นมาได้ดาํ เนินการในเรื องต่างๆ พอสรุ ปได้ดงั นี'
(1) ตรวจทานงบการเงินสําหรับปี สิ' นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 ทีตรวจสอบแล้ว และงบการเงิน
รายไตรมาสทีสอบทานของกลุ่มบริ ษทั ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาอนุ มตั ิ
(2) ตรวจทานกับผูส้ อบบัญชีถึงขอบเขตของงานและผลการตรวจสอบ ตลอดจนการดําเนินการ
(3) ตรวจทาน ขอบเขตและผลการปฏิบตั ิงานของการตรวจสอบภายในและรายงาน ตลอดจนการ
ให้คาํ แนะนําการดําเนิ นการทีจาํ เป็ นจะต้องปฏิบตั ิโดยฝ่ ายบริ หาร
(4) ติดตามและตรวจทานรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน
(5) ตรวจสอบรายการของบุคคลทีเกียวข้องทีอาจเกิดขึ'นภายในกลุ่มบริ ษทั
(6) พิจารณารายการอืนๆ ทีกาํ หนดโดยคณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ปี (ตั'งแต่ 13 พฤศจิกายน 2561 ถึง 14
พฤศจิกายน 2564) ประกอบด้วย
ชือ – สกุล
1. นายชาน วา ชอง

ตําแหน่ง

ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

มีความรู ้และประสบการณ์ในการสอบทาน ของบริ ษทั
-Independent Director, SLP Resources Bhd.
-Independent Director, Lii Hen Industries Bhd.
-Director, P & C Corporate Resources Sdn. Bdh.
- Director, SMS Risk Management Sdn. Bhd.

2. นายวิจิตร ตั'งสิ นมัน คง
3. นายบุลเดช วรพงศ์

- Director, M Corporate Resources Sdn. Bdh.

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

นายชาน วา ชอง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูม้ ีความรู ้ และประสบการณ์ ใน
การสอบทานงบการเงินของบริ ษทั ต่างๆ เป็ นเวลานาน
8.3 การสรรหาและแต่งตั'งกรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด
(1) กรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์กระบวนการคัดเลือกผูด้ าํ รงตําแหน่งกรรมการอิสระของบริ ษทั ไม่ได้ผา่ น
คณะกรรมการสรรหาเนืองจากปั จจุบนั บริ ษทั ยังไม่มีการแต่งตั'งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ
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ประสบการณ์ และความเชี ยวชาญจากหลายวิชาชี พ รวมถึ งผลการปฏิ บตั ิ งานในฐานะกรรมการ
อิสระของบริ ษทั ในช่วงปี ทีผา่ นมา
ความสัมพันธ์ทางธุ รกิจ
1. ถือหุ น้ ไม่เกิน 5% ของจํานวนหุ น้ ทีมีสิทธิ ออกเสี ยงทั'งหมดในบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ
บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง
2.ไม่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน รวมทั'งไม่เป็ นลู กจ้าง พนักงาน ทีปรึ กษาที ได้รับ
เงินเดือนประจําหรื อเป็ นผูม้ ีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลที
อาจมีความขัดแย้งหรื อบุคคลทีให้บริ การด้านวิชาชี พแก่บริ ษทั หรื อบริ ษทั ในเครื อด้วย เช่น ผูส้ อบ
บัญชี ทนายความ เป็ นต้น โดยต้องไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ยในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี
3.ไม่มี ค วามสัม พันธ์ ท างธุ รกิ จ เช่ น เป็ นลู ก ค้า ผูจ้ ดั หาวัตถุ ดิ บ เจ้า หนี' /ลู กหนี' การค้า
เจ้าหนี'/ลูกหนี' เงินให้กยู้ ืม ไม่มีผลประโยชน์หรื อส่ วนได้เสี ย ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม ทั'งในด้าน
การเงินและการบริ หารงานของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้งใน
ลักษณะทีจะทําให้ขาดความเป็ นอิสระ
4.ไม่เป็ นญาติสนิทกับ ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ ของบริ ษทั บริ ษทั ในเครื อ บริ ษทั ร่ วม
หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ง และไม่ได้รับการแต่งตั'งให้เป็ นตัวแทนเพือรักษาผลประโยชน์ของ
กรรมการ ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ รวมทั'งเปิ ดเผยความสัมพันธ์อืนทีอาจทําให้ขาดความเป็ นอิสระด้วย
(2) การสรรหากรรมการและผูบ้ ริ หารระดับสู งสุ ด
การคัด เลื อกบุ ค คลที จะแต่ ง ตั'ง เป็ นกรรมการและผูบ้ ริ ห ารระดับ สู ง สุ ด ไม่ ไ ด้ผ่า น
คณะกรรมการสรรหา
ในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ เพือเลือกตั'งกรรมการ มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี'
1) ผูถ้ ือหุ น้ หนึงคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุ น้ ทีตนถือ
2) ผูถ้ ือหุ น้ แต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสี ยงทีมีอยูท่ ' งั หมดตาม (1) เลือกบุคคลคน
เดียวหรื อหลายคนเป็ นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสี ยงให้แก่ผใู ้ ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3) บุคคลซึ งได้รับคะแนนสู งสุ ดตามลําดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั การเลือกตั'งเป็ น
กรรมการเท่าจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั'งในครั'งนั'น ในกรณี ทีบุคคลซึ งได้รับการ
เลือกตั'ง ในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสี ยงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการทีจะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั'งใน
ครั'งนั'นให้ผเู ้ ป็ นประธานเป็ นผูอ้ อกเสี ยงชี'ขาด
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ในกรณี ทีตาํ แหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระให้
คณะกรรมการเลื อกบุคคลทีมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 เข้าเป็ นกรรมการ
แทนในการประชุมคณะกรรมการคราวต่อไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึงต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี ของจํานวนกรรมการทียงั เหลืออยู่
บุคคลซึ งเข้าเป็ นกรรมการแทนตามวรรคหนึงอยูใ่ นตําแหน่งได้เพียงเท่าวาระทียงั
เหลืออยูข่ องกรรมการซึ งตนแทน
8.4 การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
คณะกรรมการบริ ษทั มีกลไกในการกํากับดูแลทีทาํ ให้สามารถควบคุ มดูแลการจัดการ
และ รั บผิดชอบการดําเนิ นงานของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมเพือดู แลรั กษาผลประโยชน์ในเงิ น
ลงทุ น ของบริ ษัท เช่ น การแต่ ง ตั'ง ตัว แทนของบริ ษัท โดยได้ รั บ มติ เ ห็ น ชอบจากที ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการผูบ้ ริ หาร หรื อ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุมในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
โดยมี การกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที และความรั บผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริ หารทั'งเป็ น
ตัวแทนของบริ ษทั ในการควบคุมและมีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบายทีสาํ คัญต่อการดําเนิ นธุ รกิจ
รวมทั'งกลไกในการกํากับดูแลทีมีผลให้การเปิ ดเผยข้อมูลฐานะการเงิน และผลการดําเนิ นงาน การ
ทํารายการระหว่างกันบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมกับบุคคลทีเกี ยวโยง การได้มาหรื อจําหน่ายไปซึ ง
สิ นทรัพย์หรื อการทํารายการสําคัญอืนใดของบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมให้ครบถ้วนถูกต้องและใช้
หลักเกณฑ์ทีเกียวข้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลและการทํารายการในลักษณะดังกล่าวข้างต้นในทํานอง
เดียวกับหลักเกณฑ์ของบริ ษทั
8.5 การดูแลเรื องการใช้ขอ้ มูลภายใน
คณะกรรมการบริ ษ ทั ได้ต ระหนักถึ งการดู แลไม่ใ ห้ผูบ้ ริ หารและพนักงานทุ ก ระดับ นํา
ข้อมูลภายในของบริ ษทั ไปใช้เพือประโยชน์ส่วนตน โดยบริ ษทั มีการดูแลเรื องการใช้ขอ้ มูลภายใน
ตามหลัก การกํา กับ ดู แ ลกิ จ การที ดี และกํา หนดให้ก รรมการและผูบ้ ริ หารมี หน้า ที ร ายงานการ
เปลี ย นแปลงการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ต่ อ สํ า นัก งานคณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาด
หลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3
วัน นับจากวันทีมีการเปลียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ และให้แจ้งให้เลขานุ การบริ ษทั รับทราบ
เพื อจัด ทํา บันทึ ก การเปลี ย นแปลงและสรุ ป จํา นวนหลัก ทรั พย์ข องกรรมการและผูบ้ ริ หารเป็ น
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รายบุ ค คล นอกจากนี' ยงั มี กาํ หนดห้ามนําข้อมูล งบการเงิ นหรื อข้อมูล อื นที มี ผลกระทบต่ อราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษทั ทีทราบเปิ ดเผยต่อบุคคลภายนอก หรื อผูท้ ีไม่มีส่วนเกียวข้อง และห้ามทําการ
ซื' อขายหลัก ทรั พย์ใ นช่ ว ง 1 เดื อนก่ อนที ข ้อมู ล งบการเงิ นหรื อข้อมู ล อื นที มี ผลกระทบต่ อราคา
หลักทรัพย์ของบริ ษทั จะเผยแพร่ ต่อสาธารณะชน
8.6 ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี (Audit Fee)
ในการประชุ ม ใหญ่ ส ามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ครั' งที 1/2562 มี ม ติ แ ต่ ง ตั'ง นางสาวบงกช
อําเสงียม ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขทะเบียน 3684 หรื อ นางสาวเนาวรัตน์ นิ ธิเกียรติพงศ์ ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7789 แห่ ง บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผูต้ รวจสอบ
บัญชี ประจํา ปี 2562 บริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยจ่ ายค่ าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี รวมจํา นวนเงิ น
1,775,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี'
- งบการเงินของบริ ษทั และงบการเงินรวม จํานวน 1,555,000 บาท
- งบการเงินของบริ ษทั ย่อย 1 บริ ษทั จํานวน 220,000 บาท
(2) ค่าบริ การอืน (non-audit fee)
บริ ษทั ได้จ่ ายค่ าบริ การอื นให้แก่ บริ ษ ทั สํา นักภาษี เคพี เอ็มจี ภูมิ ไ ชย จํา กัด ที
เกียวข้องกับผูส้ อบบัญชี ในปี 2562 จํานวน 200,000 บาท
9. ความรับผิดชอบต่ อสั งคม (Corporate Social Responsibilities : CSR)
แนวทางเกีย วกับความรับผิดชอบทางสั งคม
9.1. การกํากับดูแลด้ วยหลักจริยธรรม ( การประกอบกิจการด้ วยความเป็ นธรรม )
นโยบายการดํา เนิ น การ : บริ ษ ัท เห็ น ว่า การกํา กับ ดู แ ลกิ จการที ดี มี ค วามเป็ นธรรมมี
ความสําคัญต่อการดําเนินกิจการให้เจริ ญเติบโตยิง ขึ'น จึงกําหนดทิศทางในการดําเนิ นงานของบริ ษทั และ ให้
ความสําคัญต่อระบบการควบคุมการตรวจสอบภายใน การกํากับดูแลฝ่ ายบริ หารให้ดาํ เนิ นการตามนโยบาย
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เพื อ ประโยชน์ ใ นระยะยาวต่ อ ผู ้ถื อ หุ ้ น และผู ้มี ส่ ว นได้ เ สี ย กับ องค์ ก ร ภายใต้
“ความสุ จริ ต ยุติธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบได้ สอดคล้องตามกรอบข้อกําหนดกฎหมาย และหลักจริ ยธรรม
ทางธุ รกิ จ” ตามนโย บา ยความ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (CSR) ซึ งเปิ ดเผย อยู่ ใ นเว็ บ ไซ ต์ บ ริ ษั ท
www.tropical.co.th
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เพือให้เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี โดยเฉพาะหลักความรับผิดชอบ โปร่ งใส
ซื อสัตย์สุจริ ต มีคุณธรรม มีความมุ่งมัน เพือความเจริ ญเติบโต และความมัน คงของกิจการ การมีส่วน
ร่ วม การทํางานเป็ นทีมและความรับผิดชอบทางสังคม การดูแลสิ ทธิ ตามกฎหมายกําหนด ของผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยของกลุ่ มต่างๆ เพือให้มนั ใจว่าสิ ทธิ ดงั กล่าวได้รับการคุ ม้ ครองและปฎิ บตั ิด้วยดี
และได้รับผลตอบแทนทีเป็ นธรรมด้วยกันทุกฝ่ าย คณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดหลักปฎิบตั ิและ
ความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หาร รวมถึงพนักงาน เพือกําหนดหลักการกํากับดูแลทีเหมาะสมกับบริ ษทั
และ จัดทํา คุ ณธรรมและข้อพึงปฏิ บตั ิในการทํางานขึ'นเพือเป็ นแนวทางในการปฏิ บตั ิทีถูกต้อง
ให้แก่ผบู ้ ริ หารและพนักงานทุกคนของบริ ษทั ให้ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดไว้ดงั นี'
1) มีความรับผิดชอบต่อสังคม
2) มีระบบการบริ หารอย่างมืออาชี พ ยึดมัน ความถูกต้องและเป็ นธรรมปฎิ บตั ิต่อผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียม
3) มีความรับผิดชอบต่อการตัดสิ นใจ และการทํางานของตนเอง สามารถชี'แจงและ
อธิ บายการตัดสิ นใจได้
4) มีความสํานึกในหน้าทีดว้ ยขีดความสามารถและ ประสิ ทธิ ภาพทีเพียงพอ
5) มี ค วามโปร่ ง ใสในการดํา เนิ น งานในสองลัก ษณะคื อ มี ค วามโปร่ ง ใสในการ
ดําเนิ นงานทีสามารถตรวจสอบได้,มีการเปิ ดเผยข้อมูลโปร่ งใสแก่ผทู ้ ีเกียวข้องทุก
กลุ่ม
บริ ษทั กําหนดมาตรการการกํากับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุ รกิจ และการกํากับดูแลกิจการ
ทีดี สามารถตรวจสอบได้ต' งั แต่ตน้ จนจบกระบวนการ กําหนดให้บุคลากรมีหน้าทีตอ้ งปฎิบตั ิตาม
หลักจรรยาบรรณธุ รกิจ และการกํากับดูแลกิจการทีดี การกระทําทีเข้าข่ายการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฎิบตั ิ
ตามหลักจรรยาบรรณ และการกํากับกิจการทีดี ต้องได้รับการพิจารณาลงโทษทางวินยั ตามระเบียบ
ที กาํ หนดไว้ นอกจากนี' อาจได้รับโทษตามกฎหมาย บริ ษ ทั กําหนดให้มีระบบรายงานการฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฎิ บตั ิตามหลักจรรยาบรรณ และการกํากับกิ จการทีดี โดยมีกระบวนการรับข้อร้ องเรี ยน
การรวบรวมข้อเท็จจริ ง การประมวลผล และกลัน กรองข้อมูล กําหนดมาตรการดําเนิ นการระงับ
การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฎิ บตั ิตามหลักจรรยาบรรณ และการกํากับกิ จการทีดี และบรรเทาความเสี ยหาย
ให้กบั ผูไ้ ด้รับผลกระทบ โดยคํานึงถึงความเสี ยหายโดยรวมทั'งหมด กําหนดมาตรการคุม้ ครอง และ
บรรเทาความเสี ย หายให้ กับ ผูร้ ายงาน ผูร้ ้ อ งเรี ย น ผูใ้ ห้ เ บาะแส หรื อ ผูใ้ ห้ ค วามร่ วมมื อ ในการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งในการรายงานการฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฎิบตั ิตามหลักจรรยาบรรณ และการกํากับ
กิจการทีดีของบริ ษทั กําหนดให้มีโครงสร้ าง และหน้าทีความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารต่อผูถ้ ื อหุ ้น
กําหนดความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารต่อลูกค้า กําหนดความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารต่อพนักงาน
กําหนดความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารต่อคู่คา้ และเจ้าหนี' กําหนดความรับผิดชอบของผูบ้ ริ หารต่อ
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การแข่ ง ขัน ทางการค้า กํา หนดความรั บ ผิ ด ชอบของผู ้บ ริ ห ารต่ อ สั ง คมส่ ว นรวม เช่ น ให้ ก าร
สนับสนุ นกิจการอันเป็ นประโยชน์ต่อชุ มชนและสังคมส่ วนรวม,คืนผลกําไรส่ วนหนึ งขององค์กร
ให้แก่กิจกรรมทีมีส่วนสร้างสรรค์สังคมอย่างสมําเสมอ,ไม่กระทําการใดๆ ทีมีผลเสี ยหายต่อชื อเสี ยง
ของประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ไม่กระทําการใดๆทีช่วยเหลื อสนับสนุ น หรื อ
ยอมเป็ นเครื องมือทีจะทําให้เกิ ดการหลีกเลี ยงการปฎิ บตั ิตาม กฎหมายหรื อกฎระเบียบต่างๆ หรื อ
เป็ นภัย ต่ อ สั ง คมและความมัน คงของประเทศ,ปลู ก ฝั ง ความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คมให้ เ กิ ด ในหมู่
พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื องและจริ งจัง,ปฎิบตั ิหรื อมีการควบคุ มให้มีการปฎิ บตั ิอย่างเคร่ งครัด
ตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายและกฎระเบี ยบที เกี ยวข้องทีออกโดยหน่ วยงานกํากับดู แล กําหนด
ความรั บผิดชอบของพนักงานต่อบริ ษทั กําหนดให้มีขอ้ ปฎิ บตั ิตามหลักการกํากับดู แลกิ จการที ดี
การเคารพ และปฎิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทีเ กียวข้องกับการดําเนินธุ รกิจของบริ ษทั
9.2 การต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั น (Organization Governance)
บริ ษทั สนับสนุ นและส่ งเสริ มให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสําคัญ และมิจิตสํานึ กในการ
ต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน โดยจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ การกํากับดูแลให้
การดําเนิ นการตามนโยบายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพภายใต้ “ความสุ จริ ต ยุติธรรม โปร่ งใส ตรวจสอบ
ได้ สอดคล้องตามกรอบข้อกําหนดกฎหมาย และหลักจริ ยธรรมของบริ ษทั ” นอกจากนี'ได้กาํ หนด
มาตรการ ในเรื องของการรับหรื อให้ทรั พย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดที อาจสร้ างแรงจูงใจในการ
ตัดสิ นใจอย่างใดอย่างหนึ งในทางธุ รกิ จ การรับหรื อให้ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อืนใดทีอาจสร้ าง
แรงจูงใจในการตัดสิ นใจอย่างไม่เป็ นธรรมดังนี'
1) ไม่ใช้วธิ ี การรับหรื อให้เงิน ทรัพย์สิน สิ งของ หรื อประโยชน์อืนใดจากผูเ้ กียวข้องทาง
ธุ รกิจ
2) ไม่เรี ยกรับเงิน ทรัพย์สิน สิ งของ หรื อประโยชน์อืนใดกับผูเ้ กียวข้องทางธุ รกิจ
3) ไม่เสนอเงิน ทรัพย์สิน สิ งของ หรื อประโยชน์อืนใดกับผูเ้ กียวข้องทางธุ รกิจเพือแลกกับ
สิ ทธิ พิเศษทีไม่ควรได้
4) การใช้จ่ายสําหรับการเลี'ยงรับรองทางธุ รกิจต้องมีการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม
สมเหตุสมผล
การรับหรือให้ ของขวัญ/ของทีร ะลึก
1) ก่อนการรับหรื อให้ของขวัญ ของทีระลึกควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฎิบตั ิถูกต้อง
ตามข้อบังคับของบริ ษทั โดยสิ งของ หรื อของขวัญทีให้แก่กนั ควรมีราคาเหมาะสมในแต่ละ
โอกาส
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2) ไม่รับของขวัญเป็ นเงินสด พันธบัตร หุ ้น ทองคํา อัญมณี อสังหาริ มทรัพย์ หรื อสิ งของ
ในทํานองเดียวกัน
3) ไม่รับของขวัญหรื อของทีระลึกทีอาจทําให้เกิดอิทธิ พลในการตัดสิ นใจอย่างใดอย่าง
หนึงโดยไม่เป็ นธรรมในการปฎิบตั ิหน้าที
4) การรับของขวัญของทีระลึกต้องจัดทํารายการนําเสนอต่อผูบ้ งั คับบัญชาทราบตามลําดับขั'น

9.3 สิ ทธิมนุษยชน ( Human Right )
บริ ษทั ตระหนักในความเป็ นมนุษย์ทีเท่าเทียมกัน โดยปฎิบตั ิต่อผูเ้ กียวข้องอย่างเท่าเทียมกัน
ไม่วา่ จะเป็ นฝ่ ายจัดการ พนักงาน ผูถ้ ือหุ ้น ลูกค้า ผูข้ ายสิ นค้าและบริ การให้แก่บริ ษทั คู่แข่งทางการ
ค้า ชุ มชน อันสื บเนื องจากความเหมื อนหรื อแตกต่างไม่ว่าจะเป็ น เพศ เชื' อชาติ ศาสนา อายุ สี ผิว
ภาษา วัฒนธรรม ความพิการ ดังนี'
1)
บริ ษทั ปฎิบตั ิต่อบุคลากรทุกคนโดยเท่าเทียมกันไม่เลือกปฎิบตั ิ ไม่แบ่งแยกถินกําเนิ ด
เชื'อชาติ ศาสนา อายุ สี ผวิ ภาษา วัฒนธรรม ความพิการ ฐานะ สถานศึกษา หรื อสถานะ
อืนใดทีเกียวข้องทั'งทางตรง และทางอ้อมกับการปฎิบตั ิงาน บริ ษทั จะปฎิบตั ิอย่างเป็ น
ธรรมกับพนักงานทุ กระดับ รวมถึ งผูร้ ั บเหมา ผูร้ ับเหมาช่ วง ทั'งการจ้างงาน,การจ่าย
ค่ า ตอบแทน การจัด ฝึ กอบรมพัฒ นาบุ ค ลากร การเลื อนตํา แหน่ ง การเลิ ก จ้า งหรื อ
เกษียณอายุ และหรื อนํามาเป็ นปั จจัยสําคัญในการคัดเลือกพนักงานเข้าทํางาน
2)
ข้อมูลส่ วนบุคคลของพนักงาน อันได้แก่ ประวัติการทํางาน ประวัติสุขภาพหรื อข้อมูล
ส่ วนตัว จะได้รับการคุม้ ครองไม่ให้ถูกนํามาเปิ ดเผย อันอาจจะทําให้เกิดความเสี ยหาย
แก่เจ้าของ หรื อบุคคลอืน
3)
พนักงานทุกคน ปฎิ บตั ิต่อกันด้วยความเคารพ ให้เกี ยรติโดยปราศจากการปฎิ บตั ิทีมิ
ชอบในการล่ วงละเมิ ดต่ อพนัก งานทุ กรู ปแบบ ไม่ ว่า จะเป็ นทางกาย ทางวาจา ทาง
ความคิด และไม่กระทําการทีก่อความเดือดร้อนรําคาญ หรื อรบกวนการปฎิบตั ิงานใน
ลักษณะการคุ กคามทางเพศ การลวนลาม การอนาจารทุกประเภท ในส่ วนของบริ ษทั
ต้องปฎิ บตั ิตามนโยบายด้านความรับผิดชอบทางสังคม ข้อที 6 บริ ษทั จะไม่เกี ยวข้อง
หรื อสนับสนุนการลงโทษทีเป็ นการทําร้ายร่ างกาย จิตใจ หรื อแม้แต่การข่มขู่ทีมีผลต่อ
จิตใจ ตลอดจนการใช้วาจาหยาบคาย และบริ ษทั ได้ประกาศเพิมเติมเป็ นนโยบายการ
ปฎิบตั ิทีมิชอบและการล่วงละเมิด นโยบายการป้ องกัน การแก้ไขปั ญหาการล่วงละเมิด
ทางเพศ โดยระบุข' นั ตอนการแก้ไขของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ขั'นตอนการร้องทุกข์
กําหนดช่องทางการร้องทุกข์โดยปิ ดเป็ นความลับ
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4)

5)
6)

บริ ษทั ตระหนักถึ ง ความปลอดภัย ในชี วิต ทรั พย์สิ นของพนักงาน ทรั พย์สิ น สิ นค้า
บริ ษทั การป้ องกันการก่อการร้ าย โดยการดําเนิ นการเรื องการรักษาความปลอดภัยใน
ขั'นพื'นฐาน ไม่ละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคลตามกฎหมายซึ งบริ ษทั ได้ประกาศเป็ นนโยบาย
การจัดการรักษาความปลอดภัยขององค์กร สําหรับพนักงานทุกฝ่ าย เพือเป็ นแนวทาง
ในการปฎิ บตั ิงานด้านความปลอดภัยขององค์กรทุกส่ วนงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ดังนี'
4.1) ความปลอดภัยในการเข้าออกอาคารสถานที
4.2) ความปลอดภัยในส่ วนทีเกียวข้องกับพนักงาน
4.3) ความปลอดภัยในส่ วนของพันธมิตรทางธุ รกิจ
4.4) ความปลอดภัยในส่ วนทีเกียวข้องกับสิ นค้า
4.5) ความปลอดภัยสําหรับยานพาหนะขนส่ งสิ นค้า
4.6) ความปลอดภัยด้านข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.7) ระบบการตรวจสอบและสื บสวนเหตุการณ์ทีเกิดขึ'น
4.8) ระบบการจัดการเมือเกิดวิกฤตการณ์และแนวทางดําเนินการแก้ไข
บริ ษทั เคารพในทรัพย์สินทางปั ญญา และภูมิปัญญาท้องถิน
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงาน และชุ มชนที อยู่รอบสถานประกอบการหรื อผูม้ ี ส่วน
เกี ยวข้อง สามารถแสดงความคิ ดเห็ นสําหรั บ การดําเนิ นกิ จกรรมต่างๆ ที อาจส่ งผล
กระทบต่อวิถีการดําเนิ นชี วิตของชุ มชน เพือให้เกิ ดการพัฒนาอยู่ร่วมกับชุ มชนอย่าง
ยัง ยืน โดยสามารถติดต่อร้องเรี ยนบริ ษทั โดยตรง หรื อผ่านเว็บไซด์ของบริ ษทั

9.4 การปฎิบัติด้านแรงงาน ( Labour Practices )
บริ ษทั ถือว่าบุคลากรเป็ นทรัพยากรอันมีค่า ซึ งมีส่วนช่วยส่ งเสริ มให้บริ ษทั บรรลุถึงเป้ าหมาย
ในการดําเนิ นธุ รกิ จ ดังนั'นบริ ษทั จึงมีนโยบายในเรื องความรับผิดชอบทางสังคม โดยมุ่งมัน ปฎิ บตั ิ
ตามข้อกําหนดด้านความรั บผิดชอบทางสังคม มาตรฐานด้านแรงงาน กฎหมาย ทีเกี ยวข้อง พัฒนา
ความรู ้ ความสามารถ สนับสนุ นให้พนักงานทุกระดับศึกษาหาความรู ้ วิทยาการใหม่ๆ เพิมเติม ให้มี
ความรู ้ ความสามารถและทักษะซึ งจําเป็ นต่อการปฎิ บตั ิ งานให้ประสบความสําเร็ จ ตลอดจนพัฒนา
ปรับปรุ งคุณภาพชี วิตของพนักงานอย่างต่อเนื อง การดูแล สภาพการจ้างทียุติธรรม ให้ผลตอบแทน
อย่างเหมาะสม คํานึ งถึ งสภาพแวดล้อมทีปลอดภัย ตามหลักอาชีวอนามัย การสื อสารนโยบายความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ให้ พ นั ก งานรั บ ทราบผ่ า นการปฐมนิ เ ทศน์ ติ ด บอร์ ด ประชาสั ม พัน ธ์ ,
ประชาสั ม พัน ธ์ ท างเสี ย งตามสาย,แผ่ น พับ คู่ มื อ ปฐมนิ เ ทศน์ และประกาศลงเว็ บ ไซด์ บ ริ ษัท
www.tropical.co.th เพือให้ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยลูกค้า ประชาชนทัว ไปรับทราบถึ ง การดําเนิ นกิ จการ
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ของบริ ษ ทั ภายใต้นโยบายด้า นความรั บผิด ชอบทางสั งคม โดยยึด แนวปฎิ บ ตั ิ ตามนโยบายความ
รับผิดชอบทางสังคมดังนี'
1. บริ ษทั ไม่จา้ งหรื อสนับสนุ นการใช้แรงงานเด็กและแรงงานผูเ้ ยาว์ตามทีกฎหมาย
กําหนด
2. บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น ส่ งเสริ มพัฒนาความสามารถและ
สร้ า งแรงกระตุ ้น ในการทํา งาน ได้รั บ ผลตอบแทนการทํา งานไม่ น้ อ ยกว่ า ที
กฎหมายกํา หนด บริ ษ ัท ไม่ หั ก ค่ า จ้า ง ค่ า ตอบแทนการทํา งาน หรื อ เงิ น อื น ที
กฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองแรงงานกําหนดให้จ่ายไม่วา่ กรณี ใดๆ เว้นแต่กฎหมาย
ยกเว้นไว้ และสวัสดิการทีเหมาะสมเป็ นไปตามกรอบของกฎหมายทีกาํ หนด
3. บริ ษ ัท จะไม่ เ กี ย วข้อ งหรื อ สนับ สนุ น การใช้ แ รงงานบัง คับ ไม่ เ รี ย ก หรื อ รั บ
หลักประกันการทํางาน หรื อหลักประกันความเสี ยหายในการทํางาน หรื อเอกสาร
แสดงตนตัวจริ งใดๆ ของพนักงานไม่ว่าเป็ นเงิ น บัตรประจําตัวประชาชน หรื อ
เอกสารประจําตัวใดๆ ทรัพย์สินอืน หรื อการคํ'าประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง ไม่วา่
เข้าทํางานแล้ว หรื อเป็ นเงือนไขในการรับเข้าทํางาน เว้นแต่กฎหมายยกเว้นไว้ตาม
ข้อบังคับเกียวกับการทํางาน
4. บริ ษทั จะปฎิบตั ิอย่างเป็ นธรรมกับพนักงานทุกระดับ รวมถึงผูร้ ับเหมา ผูร้ ับเหมา
ช่วง ทั'งการจ้างงาน,การจ่ายค่าตอบแทน การจัดฝึ กอบรมพัฒนาบุคลากร การเลือน
ตํา แหน่ ง การเลิ ก จ้า งหรื อ เกษี ย ณอายุ และหรื อ นํา มาเป็ นปั จ จัย สํา คัญ ในการ
คัดเลื อกพนักงานเข้า ทํา งาน ไม่ อนุ ญาตให้มีพฤติ ก รรมที เป็ นการข่ มขู่ คุ ก คาม
ทารุ ณและการเอารัดเอาเปรี ยบทางเพศ
5. บริ ษทั ปฎิบตั ิตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ในเรื องชัว โมงการทํางานของพนักงาน
6. บริ ษทั เคารพสิ ทธิ เสรี ภาพของพนัก งานในการสมาคม หรื อรวมกลุ่ ม เพือเจรจา
ต่อรองบน การคัดเลือกหรื อเลือกตั'งผูแ้ ทนโดยไม่ขดั ขวางหรื อแทรกแซง หรื อไม่
กระทํา การใดๆ อัน กระทบต่ อ สิ ท ธิ ด ัง กล่ า ว เช่ น การเลื อ กตั'ง คณะกรรมการ
สวัสดิ การฯ และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ และอืนๆทั'งนี'ตอ้ งเป็ นไปตามที
กฎหมายกําหนด
7. พนักงานได้รับโอกาสเท่าเทียมกันโดยไม่เลื อกปฎิ บตั ิ บริ ษทั จะไม่เกียวข้องหรื อ
สนับ สนุ นการเลื อกปฎิ บ ตั ิ ใ นการจ้า งงาน การจ่ า ยค่ า จ้า งและค่ า ตอบแทนการ
ทํางาน การให้สวัสดิ การ โอกาสได้รับการอบรมและพัฒนา การเลื อนตําแหน่ ง
การเลิ กจ้างหรื อการเกษี ย ณอายุการทํางาน และอื นๆ อันเนื องมาจากเหตุ เพราะ
ความแตกต่า งในเรื องสั ญชาติ เชื' อชาติ ศาสนา สี ผิว ภาษา อายุ เพศ สถานภาพ
สมรส ทัศนคติ ส่วนตัวในเรื องเพศ ความพิการ การติดเชื' อ HIV การเป็ นผูป้ ่ วย
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8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.

เอดส์ ความเป็ นสมาชิ กสหภาพแรงงาน การเป็ นกรรมการลูกจ้าง ความนิ ยมใน
พรรคการเมือง หรื อแนวคิดส่ วนบุคคลอืนๆ
บริ ษทั ไม่ขดั ขวาง แทรกแซง หรื อกระทําการใดๆ ทีจะเป็ นผลกระทบต่อการใช้
สิ ทธิ ของลูกจ้างทีไม่มีผลเสี ยหายต่อกิ จการ ในการดําเนิ นกิ จกรรมทีเกี ยวกับเชื' อ
ชาติ ประเพณี ป ระจํา ชาติ ศาสนา เพศ ความพิ ก าร ความเป็ นสมาชิ ก สหภาพ
แรงงาน การเป็ นกรรมการลูกจ้าง ความนิ ยมในพรรคการเมือง หรื อแนวคิดส่ วน
บุคคลอืนๆ
บริ ษทั จัดการให้พนักงานมีสุขภาพ มีความปลอดภัย โดยจัดสภาพแวดล้อมในการ
ทํา งานที ดี มี ก ารกํา หนดมาตรการด้ า นความปลอดภัย อาชี ว อนามัย และ
สภาพแวดล้อ มในการทํา งานให้ ค ลอบคลุ ม ประเภทงานหรื อลัก ษณะงานที มี
แนวโน้มอาจก่อให้เกิ ดอันตรายต่อสุ ขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และ
ผูเ้ กียวข้อง และมีการควบคุม ป้ องกันให้เป็ นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานความ
ปลอดภัยในทุ ก สภาพแวดล้อมในการทํางานที ดี ภายใต้ระบบความปลอดภัย
อาชี ว อนามัย และสภาพแวดล้ อ มในการทํา งาน ตามระบบมาตรฐานสากล
ISO45001 : 2018
บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้มีส่วนร่ วมในการดําเนิ นการด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน สามารถสมัครเข้ารับการเลื อกตั'ง แต่งตั'งเป็ น
คณะกรรมการความปลอดภัยในการทํางาน
บริ ษทั จัดอบรม หรื อจัดกิ จกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย โดยให้พนักงานมีโอกาส
รั บ รู ้ แ ละเข้า ถึ ง ข้อมู ล อันตรายอันอาจเกิ ด ขึ' นจากกระบวนการทํา งานหรื อจาก
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
บริ ษ ทั จัด ทํา กฎระเบี ย บ ข้อบัง คับ และคู่มื อ ความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้อมทํางานของบริ ษทั โดยพนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูล
บริ ษทั จัดให้พนักงานได้รับการฝึ กอบรมด้านความปลอดภัย อาชี วอนามัย และ
สภาพแวดล้อม ในงานทีปฎิบตั ิอยู่ รวมถึงอบรมกฎหมายความปลอดภัยให้กบั ผูท้ ี
เข้าทํางานใหม่ และผูท้ ี เปลี ยนหน้าทีการปฎิ บตั ิงาน โดยมี การจัดเก็บบันทึกการ
ฝึ กอบรม
จัดอุปกรณ์ ป้องกันภัยเพือความปลอดภัยส่ วนบุคคลทีได้มาตรฐาน และเหมาะสม
กับลักษณะงานโดยเป็ นหน้าทีของบริ ษทั ในการจัดหา
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9.5 ความรับผิดชอบต่ อผู้บริโภค ( Consumer Issues )
บริ ษทั ให้ความสําคัญ และตระหนักถึ งคุณภาพ และ ความปลอดภัยสิ นค้าเป็ นสําคัญจึงดําเนิ น
ธุ รกิจภายใต้หลัก “ Quality and Food Safety ” โดยนําระบบการจัดการคุณภาพ ( ISO 9001 ) และ
ระบบการจัดการความปลอดภัยสิ นค้า (Food Safety,HACCP,GMP,BRC,ISO 22000) มาประยุกต์ใช้
ในองค์กรภายใต้นโยบายดังนี'
“เราจะผลิตสิ นค้ าให้ มีความปลอดภัยต่ อผู้บริโภค
คุณภาพเป็ นทีย อมรับของลูกค้ า
ส่ งมอบทันกําหนดเวลา
พัฒนาด้ านความปลอดภัย
ใส่ ใจด้ านสิ งแวดล้ อม
บริหารจัดการสอดคล้ องตามกฎหมาย
ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพประสิ ทธิผลอย่ างต่ อเนือง”
เพือให้ผูบ้ ริ โภคได้รับประโยชน์สูงสุ ด รวมถึ งการปกป้ องข้อมูลของลูกค้าไว้เป็ นความลับ
และ ทําให้บริ ษทั มี เสรี ภาพในการแข่งขันทางธุ รกิ จภายใต้หลักการทีเป็ นธรรมไม่โจมตี หรื อให้
ข้อมูลเท็จบิดเบือนจากความเป็ นจริ ง รวมทั'งให้ความร่ วมมือกับหน่วยงานรัฐหรื อหน่วยงานอืนๆ ที
เกียวข้องเพือส่ งเสริ มการดําเนิ นธุ รกิจ และแข่งขันอย่างเป็ นธรรม พร้อมทั'งต่อต้านการผูกขาด และ
การทุ่มตลาด
9.6 การดูแลรักษาสิ งแวดล้ อม ( The Environment )
บริ ษทั มีนโยบายการจัดการผลกระทบด้านสิ งแวดล้อม โดยมุ่งเน้น ถึงการบริ หารจัดการ
ผลกระทบทางด้า นสิ ง แวดล้อมในด้า นต่ า งๆ และการบริ หารจัด การของเสี ย อัน จะก่ อให้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ท รั พ ยากร ตลอดจนการควบคุ ม และป้ องกันผลกระทบอัน จะเกิ ด กับ
พนักงาน ชุ มชนแวดล้อม และสอดคล้องตามกฎหมาย และข้อกําหนดอืนๆ ทีเกียวข้องกับประเด็น
ปั ญหาสิ งแวดล้อม โดยดําเนิ นกิจกรรมแบบเบ็ดเสร็ จภายในโรงงาน โดยกําหนดการตามมาตรฐาน
การจัดการสิ งแวดล้อม ( ISO 14001:2015 ) เพือจัดการผลกระทบทีเกิ ดจากสิ งแวดล้อมภายใต้ขีด
ความสามารถดังนี' \
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1. เปิ ดโอกาสให้ชุมชนทีอยูร่ อบสถานประกอบการของบริ ษทั และ ผูเ้ กียวข้องมีส่วนร่ วม
ในการแสดงความคิดเห็นในการดําเนินกิจกรรมของบริ ษทั ทีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุ มชน หรื อ
ข้อร้องเรี ยนอืนๆ เพือให้เกิดการส่ งเสริ มการจัดการสิ งแวดล้อมแบบยัง ยืน เช่นการทําประชาพิจารณ์
กับชุมชน
2. ดําเนิ นการตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลต่างๆ เพือป้ องกัน และลดผลกระทบด้าน
สิ งแวดล้อม
3. ออกแบบพัฒนากระบวนการผลิ ต โดยนําหลักการจัดการผลกระทบแบบเบ็ดเสร็ จเพือ
ควบคุมหรื อลดมลพิษต่างๆ เช่น นํ'าเสี ย มลพิษทางอากาศ ฝุ่ น และ ของเสี ยต่างๆ
4.ควบคุ ม การใช้พลัง งาน และ ทรั พยากรให้เกิ ด ประสิ ท ธิ ภาพสู ง สุ ด และส่ ง เสริ ม การ
อนุรักษ์พลังงาน และ ทรัพยากร
5.มุ่งเน้นการลด และจัดการของเสี ยโดยนํากลับมาใช้ใหม่ Recycle รวมถึงการกําจัดของ
เสี ยให้สอดคล้องตามกฎหมาย
6. ส่ งเสริ มฟื' นฟูสิงแวดล้อมร่ วมกับชุมชน
9.7 การมีส่วนร่ วม และพัฒนาชุ มชน(Community Involvement and Development )
บริ ษ ัท ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ โดยให้ ค วามสํ า คัญ ต่ อ การปฎิ บ ัต ตามมาตรฐานต่ า งๆ ที
เกี ยวข้องกับความปลอดภัย สุ ขอนามัย และสิ งแวดล้อมทีอาจจะมีผลกระทบต่อความเสี ยหายของ
สังคม สิ งแวดล้อม และชุ มชน รวมทั'งให้ความสําคัญ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาชุ มชน และ สังคม ใน
ด้านการศึกษา โดยเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน นักศึกษาเข้ามาเรี ยนรู ้ ดูงาน หรื อ อบรมภายในบริ ษทั ทุก
เดือน บริ ษทั จัดการสร้างงานจ้างบุคคลในพื'นที ชุมชนเข้าทํางานกับบริ ษทั สร้างโอกาส สร้างรายได้
ให้กบั ชุ มชน เปิ ดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามี ส่วนร่ วมในกิ จกรรมต่างๆ และสนับสนุ นกิ จกรรม
สาธารณะประโยชน์ แก่ ชุ มชน สัง คม หรื อกลุ่ ม ผูด้ ้อยโอกาสให้ส ามารถพึ ง พาตนเองได้ภายใต้
โครงการต่างๆ ดังต่อไปนี'
1. โครงการ TCB ปลอดอุบตั ิเหตุ บริ ษทั เปิ ดโอกาสให้พนักงานร่ วมกิจกรรมความ
ปลอดภัยเช่นการประกวดคําขวัญความปลอดภัย กิจกรรมอบรมความปลอดภัยใน
การทํางาน กิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทํางานประจําปี การจัด
โครงการอนุรักษ์การได้ยนิ จัดการตรวจสุ ขภาพตามปั จจัยเสี ยงให้กบั พนักงาน ให้
ความรู ้เพือป้ องกันโรคจากการทํางาน
2. โครงการ TCB โรงงานสี ขาว บริ ษทั ได้จดั ให้มีกิจกรรม ลด ละ เลิกบุหรี โดยจัดให้
ความรู ้เกียวกับพิษภัยของบุหรี จัดให้มีการบําบัดบุหรี กบั พนักงานทีมีความประสงค์
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3.

4.

5.

6.

จะเลิ กบุหรี โดยร่ วมกับหน่ วยงานราชการ บริ ษทั จัดให้มีการจัดทํามาตรฐานการ
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยกําหนดเป็ นนโยบาย
ด้า นยาเสพติ ด และกํา หนดเป็ นขั'น ตอนการปฎิ บ ัติ เมื อ พบผู ้เ สพยาเสพติ ด ส่ ง
พนัก งานเข้า สู่ ก ระบวนการบํา บัด เพื อเปิ ดอกาสคื นคนดี สู่ สั ง คม ทั'ง นี' เป็ นเรื องที
บริ ษทั ให้ความสําคัญ เพราะเป็ นเรื องที มีผลกระทบต่อตัวพนักงาน ชุ มชน สังคม
โดยสถานประกอบกิจการต้องปลอดจากยาเสพติด ไม่ให้มีผเู ้ สพ ผูค้ า้ ผูผ้ ลิต โดยให้
พนักงานมีส่วนร่ วมในการดําเนินการ
โครงการ TCB รักษ์สิงแวดล้อม บริ ษทั มีการคัดแยกของเสี ย เพือนํามาใช้ซ' าํ และ รี
ไซเคิล ในส่ วนของนํ'าเสี ยบริ ษทั มีระบบบําบัดนํ'าเสี ย มีบ่อ EQ มีACID TANK มี
UASB TANK (ขั'นตอนการสร้ า งมี เทนโดยแบคที เรี ย กลุ่ ม Methane-forming
Bacteria) มีการบําบัดนํ'าเสี ยแบบ BR 1, BR 2 เก็บ WETLAND ก่อนปล่อยลงสู่
ธรรมชาติ โดยปฎิบตั ิสอดคล้องตามกฎหมาย
โครงการ TCB ใส่ ใจแรงงาน บริ ษทั จัดสวัสดิการสําหรับพนักงาน ทั'งทีเป็ นเงิ น,
อุปกรณ์ การทํางานทีไม่มีค่าใช้จ่าย ,การส่ งเสริ มให้พนักงานรู ้ จกั การออมเงิ น โดย
ร่ วมกับธนาคารแห่ งประเทศไทยจัดกิ จกรรม อบรมส่ งเสริ มการออม และร่ วมกับ
ธนาคารออมสิ น ที เข้า มารั บเปิ ดบัญชี และรั บ ฝากเงิ นทุ กต้นเดื อนและปลายเดื อน
ให้กบั พนักงาน การให้พนักงานร่ วมทํากิ จกรรมกับบริ ษทั เช่ นการทํากิ จกรรมเพือ
สังคมร่ วมกับหน่ วยงานสวัสดิ การและคุ ม้ ครองแรงงานเช่ นการปรั บปรุ งภูมิทศั น์
หาดชลาทัศน์จงั หวัดสงขลาในวัน แรงงานแห่ งชาติ โดยจ่ายค่าจ้างให้กบั พนักงานที
เข้าร่ วมกิ จกรรม การปรั บปรุ งสภาพแวดล้อมในการทํางาน ส่ งเสริ มให้พนักงาน
ทํางานอย่างมีความสุ ข มีแรงงานสัมพันธ์ทีดี การปฎิบตั ิต่อแรงงานสอดคล้องตามข้อ
กฎหมาย
โครงการ TCB ใส่ ใจชุ มชน มุ่งมัน พัฒนาบริ ษทั เอง ไปพร้ อมกับการพัฒนาชุ มชน
ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น กิ จ กรรมของชุ ม ชน สื บ สานวัฒ นธรรมของชุ ม ชน เช่ น
ประเพณี ชัก พระเดื อ นห้ า งานทํา บุ ญ เดื อ นสิ บ ทอดกฐิ น ทอดผ้า ป่ าวัด ในพื' น ที
กิจกรรมงานวันลอยกระทง จัดให้พนักงานของบริ ษทั เข้าไป ดูแลระบบไฟฟ้ า ของ
วัด โรงเรี ยนในชุมชน ร่ วมกิจกรรมทางศาสนาอืนๆ และกิจกรรมต่างๆ
โครงการ TCB ต้นกล้าความรู ้ บริ ษ ทั มุ่ง มัน ที จะถ่ ายทอดความรู ้ ใ ห้กับเยาวชน
เสมือนการปลูกต้นกล้าความรู ้ให้เกิดผลในอนาคต เช่น สนับสนุนการให้ความรู ้ เปิ ด
โอกาสให้นักเรี ยน นักศึกษา เข้ามาศึกษาดู งาน เช่ นวิทยาลัยสมเด็จเจ้าพะโคะ เข้า
เยีย มชมโรงงานเมื อ 30 มกราคม 2562 จํานวน 50 คน,ภาควิชาจุ ลชี ววิทยา คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ จํานวน 51 คน เมือวันที 2 เมษายน 2562 ,
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ นํานักศึกษาจาก Faculty of
Agricultural Technology,Universitas Mada Gadjah,Indonesia จํานวน 11 คน ศึกษา
ดู ง าน วัน ที 17 กุ ม ภาพัน ธ์ 2562,มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฎ นครศรี ธ รรมราช คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จํานวน 25 คนวันที 24 กุมภาพันธ์ 2562,ภาควิชาจุ ล
วิ ท ยา คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ จํา นวน 53 คน วัน ที 2
เมษายน 2562 เป็ นต้น ,รวมนักเรี ยน นักศึ กษา คณะอาจายร์ ทีเข้าศึ กษาดู งานในปี
2562 จํ า นวน 209 คน, การรั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ฝึ กงานในบริ ษั ท เช่ น จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ,วิทยาลัยเทคนิ คหาดใหญ่,มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา,
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรี ธรรมราช,มหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุ ง,มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสงขลา ,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั สงขลาเป็ นต้น ,ให้นกั ศึกษา
เข้าสัมภาษณ์เพือการเรี ยนรู ้ เช่นการสัมภาษณเพือจัดทํารายงานการวางแผนกําลังคน
จากภาควิชาบริ หารธุ รกิจคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
7. โครงการ TCB แบ่งปั นเพือสังคม บริ ษทั มีส่วนร่ วมให้ความช่ วยเหลื อสังคม ใน
หลายรู ปแบบเช่น การให้หน่วยงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาเข้ามารับ บริ จาคโลหิ ต
ทุกๆ 3 เดื อน ,การบริ จาคเงิ นให้กบั กิ จกรรมของหน่ วยงานราชการ และหน่ วยงาน
สถานศึกษาต่างๆ
เช่ นสนับสนุ นเงิ นเพือกิ จกรรมเดิ น-วิง คณะวิศวกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วนั ที 20 มกราคม 2562, สนับสนุ นงบประมาณการจัด
งานแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ในนามมณฑลทหารบกที 42 วันที 9-12 มีนาคม
2562 ,สนับสนุ นงานวันแรงงานแห่ งชาติสงขลาวันที 1 พฤษภาคม 2562,สนับสนุ น
ผลิตภัณฑ์ของบริ ษทั ให้กบั มหาวิทยาลัยมหิ ดล การออกค่ายแพทย์อาสาระหว่างวันที
28 พค – 6 มิ ถุ น ายน 2562 ,สนับ สนุ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ใ ห้ ก ับ นิ สิ ต คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกค่ายอาสาพัฒนาชนบทระหว่างวันที 18 พ.ค. – 1 มิ.ย.
2562, สนับสนุนผลิตภัณฑ์บริ ษทั ให้กบั อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ร่ วมพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกวันที 4 – 6 พฤษภาคม 2562,สนับสนุนนํ'าดืมกิจกรรมชุ มชนเดิน – วิง
ตําบลทุ่งใหญ่,สนับสนุ นทุนการศึกษาในวันตํารวจ เมื อวันพฤหัสบดี ที 17 ตุลาคม
2562 ณ สภอ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา,สนับสนุ นกิจกรรมเดิน-วิงสมาคมคน
พิการจังหวัดสงขลาวันที 6 ตุลาคม 2562,,สนับสนุ นกิจกรรมงานลอยกระทง ชุ มชน
บ้านนํ'าน้อย เมือวันที 11 พฤศจิกายน 2562,สนับสนุ นนํ'าดื มกิ จกรรมเดิ น-วิงชมรม
ผูส้ ู งอายุ ชุ มชนบ้านนํ'าน้อยวันที 21 กรกฎาคม 2562,สนับสนุ นการแข่งขันฟุตบอล
เยาวชนอายุ ไ ม่ เ กิ น 12 ปี บ้า นทุ่ ง ใหญ่ , สนับ สนุ นกิ จ กรรมเดิ น -วิง เพื อ การกุ ศ ล
โรงเรี ยนวัดแม่เตย อําเภอหาดใหญ่,สนับสนุ นของขวัญชมรมผูส้ ู งอายุตาํ บลทุ่งใหญ่
วันที 26 ธันวาคม 2562,สนับสนุนของขวัญปี ใหม่โรงเรี ยนหาดใหญ่พิทยาคม อําเภอ
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หาดใหญ่, มอบของขวัญวันเด็กให้กบั โรงเรี ยน หน่วยงานราชการ ทีอยูร่ อบๆสถาน
ประกอบกิจการ
8. บริ ษทั เปิ ดโอกาสรับบุคลเข้าทํางาน โดยการจ้างงานบุคคลทีอยูใ่ นพื'นที รอบๆชุ มชน
เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ งของบริ ษทั เช่ นรั บช่ างปฎิ บตั ิ การเข้าทํางานซึ งเป็ นบุ ตรหลาน
ของพนักงานทีทาํ งานในบริ ษทั จํานวนหลายอัตราในปี 2562
9. บริ ษทั จัดจําหน่ายสิ นค้า เป็ นสวัสดิการให้กบั พนักงานในราคาทีถูกกว่าท้องตลาด
10. บริ ษทั เป็ นส่ วนหนึงในการส่ งเสริ ม และอนุรักษ์วฒั นธรรมท้องถินโดย ส่ งเสริ มให้
พนักงานมีโอกาสในการร่ วมกิ จกรรมตามวัฒนธรรมของชุ มชน โดยประกาศเป็ น
วันหยุดตามประเพณี ทั'งนี' บริ ษทั ได้มีส่วนร่ วมในการรั กษาวัฒนธรรมต่างๆ ร่ วม
ประเพณี งานบุ ญ เช่ น การทอดกฐิ นวัดต่างๆ ในชุ มชนรอบสถานประกอบกิ จการ
ทอดผ้า ป่ า ทํา บุ ญเดื อนสิ บ ประเพณี ชัก พระเดื อนห้า ประเพณี ชัก พระ ,กิ จกรรม
ประเพณี ลอยกระทงการร่ วมกิจกรรมงานเทศกาลต่างๆของชุมชนเป็ นต้น
9.8 การมีนวัตกรรม และเผยแพร่ นวัตกรรมซึงได้ จากการดําเนินงานทีม ีความรับผิดชอบ
ต่ อสั งคม สิ งแวดล้ อม และผู้มีส่วนได้ เสี ย
บริ ษ ัท ส่ ง เสริ มให้ มี ก ารใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสนับ สนุ น ให้ มี ก าร
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพือเพิมประสิ ทธิ ภาพการใช้ทรัพยากรทีมีอยูใ่ ห้คุม้ ค่ามากทีสุด โดยบริ ษทั มีการ
ดําเนิ นการด้านอนุ รักษ์พลังงาน จัดทําโครงการอนุ รักษ์พลังงาน เพือส่ งเสริ มให้พนักงานทุกคน ทุก
ระดับ มีส่วนร่ วมในการใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมทีเป็ นประโยชน์
ต่อองค์กรและสังคม สิ งแวดล้อมโดยรวม เป็ นการกระตุน้ ให้พนักงานเห็นความสําคัญและประโยชน์
ของการสร้ างนวัตกรรมอี กทั'งนํามาประยุก ต์ใ ช้ใ นหน่ วยงานให้เกิ ดการพัฒนาอย่างต่อเนื อง เพื อ
พัฒนาพนักงานทีเข้ามาร่ วมโครงการให้มีความรู ้ดา้ นนวัตกรรมอย่างบูรณาการ ทั'งนี'ยงั สามารถต่อ
ยอดงานนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็ นรู ปธรรมและสัมฤทธิ ผล เพือนําผลงานนวัตกรรม
มาช่วยแก้ปัญหาพัฒนาสิ นค้า และกระบวนการทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ลูกค้า และสังคม
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10. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี ยง
10.1 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั เกียวกับระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ให้ความสําคัญต่อระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน
และระบบการจัด การความเสี ย งมาอย่ า งต่ อ เนื อ ง โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ได้กํา กับ ดู แ ล และ
มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที สอบทานให้บริ ษทั มี ระบบการควบคุ มภายในที มี
ความเพี ย งพอและเหมาะสมพร้ อ มทั'ง มี ร ะบบการตรวจสอบภายในที มี ค วามเป็ นอิ ส ระและมี
ประสิ ทธิ ภาพ เพือช่วยให้ลดความเสี ยงทางธุ รกิจและลดระดับความเสี ยงในกระบวนการปฏิบตั ิให้อยู่
ในระดับทียอมรับได้และช่วยให้สามารถค้นพบข้อบกพร่ องทีเกิ ดขึ'นได้ภายในเวลาทีเหมาะสมและ
เพือให้เกิดความมัน ใจว่าการดําเนินงานของบริ ษทั บรรลุวตั ถุประสงค์ทีกาํ หนดไว้
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของบริ ษทั มีความเพียงพอเหมาะสม
และทีผ่านมาบริ ษทั ไม่มีขอ้ บกพร่ องเกี ยวกับระบบการควบคุมภายใน โดยระบบการควบคุ มภายใน
ของบริ ษทั สามารถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี'
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
บริ ษัท ได้ มี ก ารจัด โครงสร้ า งองค์ ก ร และกํา หนดระเบี ย บปฏิ บ ัติ ง านที ช่ ว ยให้ ก าร
บริ หารงานมีความรัดกุม และสามารถป้ องกันการนําทรัพย์สินของบริ ษทั ไปใช้โดยมิชอบได้ พร้อม
กับให้ความสําคัญ ในการปฏิ บตั ิ หน้าที ด้วยความซื อสัตย์ มีจริ ย ธรรม และมี ความรั บผิดชอบต่ อ
หน้าที
2. การประเมินความเสี ยง (Risk Assessment)
บริ ษทั ได้ให้ความสําคัญกับปั จจัยความเสี ยงต่างๆ ทีมีโอกาสเกิดขึ'นและอาจมีผลกระทบต่อ
การดําเนิ นงาน จึงกําหนดมาตรการ ในการติดตามหาสาเหตุของความเสี ยงต่าง ๆ เพือป้ องกัน และ
ลดโอกาสของการเกิดความเสี ยงให้อยูใ่ นระดับทียอมรับได้
3. การควบคุมการปฏิบตั ิงาน (Control Activities)
บริ ษทั ได้มีการกําหนดขอบเขต อํานาจ และการอนุ มตั ิของผูบ้ ริ หารในแต่ละระดับไว้อย่าง
ชัดเจน เพือให้ผบู ้ ริ หารต้องปฏิบตั ิตามให้เป็ นไปในแนวทางเดียวกันรวมทั'งในกรณี ทีบริ ษทั เข้าทํา
94

รายการทีเกียวโยงกัน หรื อรายการทีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบมี
หน้าทีพิจารณาความจําเป็ น และความสมเหตุ สมผลของรายการดังกล่าว โดยทีผูม้ ีส่วนได้เสี ยใน
รายการดังกล่าวไม่มีสิทธิ ออกเสี ยงในการพิจารณาอนุมตั ิรายการนั'น ๆ
4. ระบบสารสนเทศและการสื อสารข้อมูล (Information & communication)
บริ ษทั ให้ความสําคัญกับระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื อสารข้อมูลโดยนําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริ หารจัด การข้อมู ล และวิเคราะห์ ข ้อมู ล เพื อช่ วยในการตัดสิ นใจของ
ผูบ้ ริ หารได้ถูกต้องและทันเวลา พร้อมกับกําหนดสิ ทธิ การเข้าถึงข้อมูลในระบบต่าง ๆ อย่างชัดเจน
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
บริ ษทั ได้จดั ให้มีการติดตามประเมินผลการดําเนิ นงานเป็ นประจําทุกไตรมาส นอกจากนี'
บริ ษทั ได้กาํ หนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ งมีความเป็ นอิสระในการปฏิบตั ิงาน ทําหน้าทีในการ
ตรวจสอบ และติ ด ตามผลการปฏิ บตั ิ ง าน รายงานผลการตรวจสอบ โดยตรงต่ อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และในกรณี ทีพบความบกพร่ อง ซึ งอาจกระทบต่อชื อเสี ยงและฐานะการเงินของบริ ษทั
อย่างมีนยั สําคัญ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษทั เพือให้มีการปรับปรุ ง
แก้ไขและติดตามการแก้ไขโดยไม่ชกั ช้า
10.2 สรุ ปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกียวกับระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
ทีมีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั
- ไม่มี10.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
บริ ษทั ได้แต่งตั'งให้ บริ ษทั ทรอปิ คอลคอนโซลิ เดตเตดคอปอเรชัน เอสดี เอ็น บีเอชดี ให้
ปฎิบตั ิหน้าทีเป็ นผูต้ รวจสอบภายในของบริ ษทั ซึ ง บริ ษทั ทรอปิ คอลคอนโซลิเดตเตดคอปอเรชัน
เอสดีเอ็น บีเอชดี ได้มอบหมายให้ MISS. YEOH LI YEN เป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการปฏิบตั ิ
หน้าทีเป็ นผูต้ รวจสอบภายใน ซึ งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ MISS. YEOH
LI YEN แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้าทีดงั กล่าว เนืองจากมีความเป็ นอิสระ และมี
ประสบการณ์ ใ นการปฏิ บ ตั ิ ง านด้า นตรวจสอบภายใน และเป็ นผูท้ ี เสนอรายงานการตรวจสอบ
ภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบโดยตรงและในการพิจารณาอนุมตั ิ ถอดถอน โยกย้าย ผูท้ าํ หน้าที
ตรวจสอบภายในของบริ ษทั ต้องได้รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการตรวจสอบ
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11.รายการระหว่ างกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันได้แก่บุคคล หรื อกิจการทีเกียวข้องกันกับกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั โดยการเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นหรื อมี ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อมี กรรมการร่ วมกัน รายการที มีข' ึนกับบุคคลหรื อกิ จการที
เกียวข้องกันได้กาํ หนดขึ'นโดยใช้ราคาตลาดหรื อราคาทีตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ
รายการระหว่างกันทีเกิดจากการซื'อขายและบริ การกับบริ ษทั ทีเกียวข้อง
ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น (Dato’ Seri Tan Boon Pin) ประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นกรรมการ
Tropical Consolidated Corp. Sdn. Bhd. (TCC), Malaysia ซึ งได้รับการแต่งตั'งให้ดาํ เนิ นการด้านการตลาด
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกันเกี ยวกับการแต่งตั'งให้ TCC ดําเนิ นการด้าน
การตลาดเนื องจากว่าบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการมาตั'งแต่เริ มเปิ ดกิจการซึ งทาง TCC มีความเชี ยวชาญ ชํานาญการ
และมีบุคลากรพร้อมทําให้บริ ษทั ได้รับประโยชน์เต็มที สําหรับนโยบายและแนวโน้มการแต่งตั'งให้ TCC
ดําเนินการตลาดยังคงไม่มีการเปลียนแปลงในการทําธุ รกรรมดังกล่าว
นอกจากนี' บริ ษทั มี ความเกี ยวโยงกันกับ บริ ษทั ปั ตตานี ผลิ ตภัณฑ์อาหารจํากัด โดยมี ลกั ษณะ
ความสัมพันธ์ คือ กรรมการบริ ษทั เป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ปั ตตานี ผลิตภัณฑ์อาหารจํากัดเท่านั'น ส่ วนเรื องการ
บริ หารงานไม่เกียวข้องกัน นอกจากนี' ลกั ษณะการดําเนิ นธุ รกิจแม้จะประกอบธุ รกิจอาหารทะเลเหมือนกัน
แต่ ลกั ษณะของโครงสร้ างรายได้ก็มีค วามแตกต่า งกันโดยบริ ษ ทั มี รายได้หลัก จากการผลิ ตอาหารทะเล
ประเภทปลาทูน่าและปลาแซลมอน ประมาณ 73%, อาหารสัตว์เลี'ยง ประมาณ 17% , ปลาซาร์ ดีน ประมาณ
8% และปลาแมคเกอเรล ประมาณ 2% ส่ วนบริ ษทั ปั ตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจํากัดมีรายได้หลักจากการผลิต
ปลาซาร์ ดีนประมาณ 68%, ปลาแมคเกอเรล ประมาณ 23% และอาหารสัตว์เลี'ยง ประมาณ 9% ส่ วนกรณี
ของปลาซาร์ ดีน, ปลาแมคเกอเรล และอาหารสัตว์เลี'ยงทีผลิตเหมือนกัน แต่ลกั ษณะของผลิ ตภัณฑ์ทีผลิตมี
ความแตกต่าง คือ ปลาซาร์ ดีนและปลาแมคเกอเรล บริ ษทั ปั ตตานี ผลิตภัณฑ์อาหารจํากัดจะผลิตปลาซาร์ ดีน
และปลาแมคเกอเรลในซอสมะเขือเทศโดยทัว ไปเหมือนกับบริ ษทั อืน ๆ ขณะทีทางบริ ษทั ส่ วนใหญ่จะผลิต
ปลาซาร์ ดีนและปลาแมคเกอเรลในซอสทีมีรสชาดเฉพาะทีไม่มีวางจําหน่ายโดยทัว ไป (Nice Market) ส่ วน
อาหารสัตว์เลี'ยงทางบริ ษทั ปั ตตานี ผลิ ตภัณฑ์อาหารจํากัดจะผลิ ตอาหารสัตว์เลี'ยงโดยใช้วตั ถุ ดิบจากปลา
ซาร์ ดีนเป็ นหลัก ขณะที บริ ษทั จะผลิ ตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี' ยงโดยใช้วตั ถุ ดิบจากปลาทูน่า และเนื' อไก่ เป็ น
หลัก สําหรั บผลิ ตภัณฑ์ทีผลิ ตของบริ ษทั จะส่ งออกประมาณ 95% และจําหน่ ายในประเทศประมาณ 5%
ขณะทีบริ ษทั ปั ตตานีผลิตภัณฑ์อาหารจํากัดผลิตภัณฑ์ทีผลิตจะส่ งออก 100%
ทั'งนี'การทํารายการระหว่างกันบริ ษทั มีนโยบายในการเปิ ดเผยข้อมูลทีถูกต้องโปร่ งใสเป็ นธรรม
ก่อให้เกิ ดประโยชน์ซ ึ งกันและกันลดความขัดแย้ง

ขณะเดี ยวกันบริ ษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบ
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พิจารณาและให้ความเห็นเกียวกับความจําเป็ น และความเหมาะสมของรายการทีเกียวโยง โดยบริ ษทั จะต้อง
ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์ในเรื องหลักเกณฑ์ในการทํารายการทีเกียวโยงกัน
12. ข้ อมูลทางการเงินทีส ํ าคัญ
(12.1) ข้อมูลทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสรุ ปได้ดงั นี'
(หน่วย:ล้านบาท)
ข้ อมูลทางการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ปี 2562

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2561

2,382.17

2,557.79

2,352.88

2,532.36

หนี'สินรวม

566.54

784.81

563.85

781.28

ทุนทีออกและชําระแล้ว

330.00

330.00

330.00

330.00

ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

1,815.63

1,772.98

1,789.03

1,751.08

รายได้จากการขาย

4,898.67

5,004.09

4,879.46

4,991.86

รายได้รวม

4,910.60

5,032.89

4,889.39

5,019.43

ต้นทุนขาย

4,553.85

4,643.97

4,544.96

4,638.31

230.84

220.07

224.71

214.79

2.96

4.35

2.96

4.35

4,804.82

4,868.39

4,789.75

4,857.45

107.36

167.59

102.49

165.67

0.33

0.51

0.31

0.50

330

330

สิ นทรัพย์รวม

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ต้นทุนทางการเงิน
ค่าใช้จ่ายรวม
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุ น้ (บาท)
จํานวนหุ ้น (ล้านหุ ้น)

330

330
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(12.2) อัตราส่ วนทางการเงินทีสาํ คัญของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสรุ ปได้ดงั นี'
อัตราส่ วน

งบการเงินรวม

1.อัตราส่ วนสภาพคล่ อง (Liquidity Ratio)
1. อัตราส่วนสภาพคล่อง
2. อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว
3.อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
4. อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี'การค้า
5. ระยะเวลาเก็บหนี'เฉลีย
6. อัตราส่วนหมุนเวียนสิ นค้าคงเหลือ
7. ระยะเวลาขายสิ นค้าเฉลีย
8. อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี'
9. ระยะเวลาชําระหนี'
10. Cash Cycle
2. อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการทํากําไร (Profitability
Ratio)
1. อัตรากําไรขั'นต้น
2. อัตรากําไรจากการดําเนินงาน
3. อัตราส่วนเงินสดต่อการทํากําไร

4. อัตรากําไรสุ ทธิ
5. อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้
3.อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Efficiency
Ratio)
1.อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
2.อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ถาวร
3.อัตราส่วนการหมุนของสิ นทรัพย์
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ปี 2562

ปี 2561

งบการเงินเฉพาะ
บริษัท
ปี 2562 ปี 2561

เท่า
เท่า
เท่า
เท่า
วัน
เท่า
วัน
เท่า
วัน
วัน

4.59
2.32
0.61
6.37
57
16.17
22
13.41
27
52

2.90
1.26
0.13
6.42
56
14.61
25
12.52
29
52

4.51
2.23
0.61
6.34
57
16.41
22
13.43
27
52

เท่า
เท่า
เท่า
%
%

7.04
1.92
338.50
2.19
5.98

7.20
2.71
58.66
3.33
9.87

6.86
1.84
352.81
2.10
5.79

7.08
2.69
53.87
3.30
9.88

%
%
เท่า

4.35
27.66
1.99

6.95
38.72
2.09

4.20
26.71
2.00

6.93
38.25
2.10

2.86
1.22
0.12
6.41
56
14.80
24
12.54
29
52

อัตราส่ วน

งบการเงินรวม
ปี 2562

4.อัตราส่ วนวิเคราะห์ นโยบายทางการเงิน (Financial Policy
Ratio)
1. อัตราส่วนหนี'สินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
2. อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี'ย
3. อัตราส่วนความสามารถชําระภาระผูกพัน(Cash basis)
4. อัตราการจ่ายเงินปั นผล
5. ข้ อมูลต่ อหุ้น
1. มูลค่าตามบัญชีต่อหุน้
2. กําไรสุทธิต่อหุน้
3. เงินปันผลต่อหุน้
6. อัตราการเติบโต
1. สิ นทรัพย์รวม
2. หนี'สินรวม
3. รายได้จากการขายและบริ การ
4. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
5. กําไรสุทธิ

ปี 2561

งบการเงินเฉพาะ
บริษัท
ปี 2562 ปี 2561

เท่า
เท่า
เท่า
%

0.31
110.20
1.31
36.88

0.44
19.44
1.14
29.54

0.32
109.56
1.32
38.64

0.45
17.63
1.04
29.88

บาท
บาท
บาท

5.50
0.33
0.12

5.37
0.51
0.15

5.42
0.31
0.12

5.31
0.50
0.15

(6.87)
(27.81)
(2.11)
(1.31)
(35.93)

12.78
21.56
11.88
5.29
223.79

(7.09)
(27.83)
(2.25)
(1.39)
(38.14)

12.75
21.52
12.03
5.32
217.69

%
%
%
%
%

13. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis :MD&A)
ภาพรวมของผลการดําเนินงาน
ในปี 2562 ยัง คงเป็ นปี ที ท ้าท้ายสํา หรั บบริ ษ ทั อี กปี หนึ ง เนื องจากได้รับผลกระทบจากความไม่
แน่ นอนจากปั จจัย ภายนอก โดยเฉพาะเศรษฐกิ จโลกที ยงั คงมี การขยายตัวในระดับ ที ไ ม่สู งมากนัก จาก
สถานการณ์ความตึงเครี ยดทางการเมืองประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริ กากับจีน และการดําเนิ น
นโยบายทางการเงิ นของโลก รวมทั'ง ความคื บ หน้า ที ส หราชอาณาจัก รจะออกจากสหภาพยุโรป ทํา ให้
เศรษฐกิ จของประเทศคู่คา้ ทีมีแนวโน้มการชะลอตัวลง นอกจากนี'สถานการณ์ การแข็งค่าของเงิ นบาทเมือ
เทียบกับเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ ซึ งเป็ นสกุลเงินทีแข็งค่ามากกว่าสกุลอืนในเอเชีย ทําให้ได้รับผลกระทบในด้าน
ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของภาคส่ ง ออก และส่ ง ผลให้ภ าคการผลิ ตหดตัวตามมา จากปั จจัย ต่ า งๆ
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ดังกล่าวข้างต้นส่ งผลทําให้ปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้จากการขายจํานวนเงิน 4,898.67 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 2.11 ขณะทีตน้ ทุนขายมีจาํ นวน 4,553.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 1.94
ทําให้อตั รากําไรขั'นต้นอยู่ที ร้ อยละ 7.04 ลดลงจากร้ อยละ 7.20 ในปี 2561 ส่ งผลให้ปี 2562 มีกาํ ไรสุ ทธิ
จํานวน 107.36 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ทีมีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 167.59 ล้านบาท
การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
รายได้
รายได้

รายได้จากการขาย
กําไรจากอัตราแลกเปลียนสุทธิ
รายได้อืน
รวมรายได้

ปี 2562
ล้านบาท

4,898.67
11.93
4,910.60

%

99.76
0.24
100.00

ปี 2561
ล้านบาท

5,004.09
19.89
8.91
5,032.89

%

99.43
0.39
0.18
100.00

เพิมขึ'น (ลดลง)
ล้านบาท
%

(105.42)
(19.89)
3.02
(122.29)

(2.11)
33.92
2.43

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายได้รวม ในปี 2562 จํานวน 4,910.60 ล้านบาท ลดลง 122.29 ล้านบาท
หรื อลดลง ร้อยละ 2.43 เมือเทียบกับปี 2561 การลดลงของรายได้รวม มีสาเหตุหลักมาจาก :- รายได้จากการขาย ในปี 2562 มีจาํ นวน 4,898.67 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 99.76 ของรายได้
รวมลดลง 105.42 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 2.11 เมือเทียบกับปี 2561 เนืองจากรายได้จากการขายในสกุล
เงิ นบาทได้รับผลกระทบอย่างหนัก จากการแข็งค่าของเงิ นบาท ในขณะที รายได้จากการขายในสกุลเงิ น
ดอลลาร์ สหรัฐฯ เติบโตเพิมขึ'น โดยเป็ นผลมาจากปริ มาณการขายทีเพิมขึ'นในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี'ยง
- รายได้อืน ในปี 2562 มีจาํ นวน 11.93 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.24 ของรายได้รวม เพิมขึ'น 3.02
ล้านบาท หรื อเพิมขึ'นร้อยละ 33.92 เมือเทียบกับปี 2561
ค่ าใช้ จ่าย
ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขาย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนสุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จ่าย

ปี 2562
ล้านบาท
% ยอดขาย

ปี 2561
ล้านบาท
% ยอดขาย

เพิมขึ'น (ลดลง)
ล้านบาท
%

4,553.85
230.84
17.17
2.96
4,804.82

4,643.97
220.07
4.35
4,868.39

(90.12)
10.77
17.17
(1.39)
(63.57)

92.96
4.71
0.35
0.06
98.08

100

92.80
4.40
0.09
97.29

(1.94)
4.89
(31.97)
(1.31)

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มี ค่าใช้จ่ายรวม ในปี 2562 จํานวน 4,804.82 ล้านบาท ลดลง 63.57
ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 1.31 เมือเทียบกับปี 2561 การลดลงของค่าใช้จ่ายรวมมีสาเหตุหลักมาจาก:- ต้นทุนขาย ในปี 2562 มีจาํ นวน 4,553.85 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 92.96 ของรายได้จากการ
ขาย ลดลง 90.12 ล้านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 1.94 เมือเที ยบกับปี 2561 ในขณะที กาํ ไรขั'นต้นมี จํานวน
344.82 ล้านบาท ลดลง 15.30 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 4.25 เมือเทียบกับปี 2561 เนื องจากราคาวัตถุดิบ
ปลาทูน่าทีปรับตัวลดลง ในขณะทีบริ ษทั มีสินค้าคงเหลื อทีมีราคาสู งส่ งผลให้อตั รากําไรขั'นต้นในปี 2562
ลดลง เป็ นร้อยละ 7.04 จากร้อยละ 7.20 ในปี 2561
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารในปี 2562 มีจาํ นวน 230.84 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 4.71 ของ
รายได้จากการขาย เพิมขึ'น 10.77 บาท หรื อเพิมขึ'นร้อยละ 4.89 เมือเทียบกับปี 2561 โดยค่าใช้จ่ายในการ
ขายเพิมขึ'น จํานวน 9.28 ล้านบาท เนื องจากปริ มาณการขายทีเพิมขึ'น ในขณะที ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
เพิมขึ'น 1.49 ล้านบาท
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี ยนสุ ทธิ ในปี 2562 มีจาํ นวน 17.17 ล้านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.35
ของรายได้จากการขาย เมือเทียบปี 2561 ซึ งมีกาํ ไรจากอัตราแลกเปลียนสุ ทธิ จาํ นวน 19.89 ล้านบาท ทั'งนี'
เนืองจากค่าเงินบาททีแข็งค่าขึ'นเมือเทียบกับเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ อย่างต่อเนือง
- ต้นทุนทางการเงิน ในปี 2562 มีจาํ นวน 2.96 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.06 ของรายได้จากการ
ขายลดลง 1.39 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 31.97 เมือเทียบกับปี 2561
- ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ
(1) ภาษีเงิ นได้งวดปั จจุบนั ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาษีเงิ นได้งวดปี ปั จจุบนั จํานวน
13.85 ล้านบาท เพิมขึ'น 13.16 ล้านบาท เมือเทียบกับปี 2561 เนืองจากบริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ หลังจากหักขาดทุน
ทางภาษีทียกมาจากปี ก่อน
(2) ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการบันทึกสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชี สุทธิ จาํ นวน 15.43 ล้านบาท ในขณะทีปี 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีการบันทึกสิ นทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสุทธิ จํานวน 3.77 ล้านบาท
กําไรสุ ทธิ ในปี 2562 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกาํ ไรสุ ทธิ จาํ นวน 107.36 ล้านบาท หรื อกําไร 0.33
บาทต่อหุ ้น เมือเทียบกับปี 2561 ซึ งมีกาํ ไรสุ ทธิ 167.59 ล้านบาท หรื อ กําไร 0.51 บาทต่อหุ ้น โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากรายได้จากการขายทีลดลง ซึ งเป็ นผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท เมือเทียบกับเงินดอลล่าร์
สหรัฐฯ และจากการตั'งประมาณการหนี'สินผลประโยชน์พนักงานรวมทั'งการตั'งสํารองค่าเผือมูลค่าสิ นค้า
ลดลง
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การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
รายการ
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี'สินหมุนเวียน
หนี'สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี'สิน
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รวมหนี'สินและส่วนของผูถ้ ือหุน้

31 ธันวาคม 2562
1,721.01
661.16
2,382.17
375.00
191.54
566.54
1,815.63
2,382.17

31 ธันวาคม 2561
1,943.57
614.22
2,557.79
670.58
114.23
784.81
1,772.98
2,557.79

หน่วย
เพิมขึ'น (ลดลง)
(222.56)
46.94
(175.62)
(295.59)
77.32
(218.27)
42.65
175.62

: ล้านบาท
%
(11.45)
7.64
(6.87)
(44.08)
67.69
(27.81)
2.41
6.87

สิ นทรัพย์
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 2,382.17 ล้านบาท ลดลง
175.62 ล้านบาท หรื อ ลดลงร้อยละ 6.87 เมือเทียบกับ ณ วันสิ' นปี 2561 ซึ งประกอบด้วยสิ นทรัพย์ ดังนี'
1. สิ นทรัพย์หมุนเวียน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 1,721.01 ล้าน
บาท คิดเป็ นร้อยละ 72.25 ของสิ นทรัพย์รวม ลดลง 222.56 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 11.45 เมือเทียบกับ
ณ วันสิ' นปี 2561 โดยการเปลียนแปลงทีสาํ คัญสรุ ปได้ดงั นี'
- ลูกหนี'การค้า-สุ ทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 727.08 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 30.52
ของ สิ นทรัพย์รวม ลดลง 55.13 ล้านบาท หรื อลดลงร้อยละ 7.05 เมือเทียบกับ ณ วันสิ' นปี 2561 เนื องจาก
ผลกระทบของเงินบาททีมีค่าแข็งขึ'น ในขณะทีระยะเวลาเก็บหนี'เฉลียในปี 2562 เท่ากับ 57 วัน เพิมขึ'นจาก
56 วัน เมือเทียบกับปี 2561 อย่างไรก็ดีบริ ษทั มีนโยบายเกี ยวกับการตั'งค่าเผือหนี' สงสัยจะสู ญโดยประเมิน
ประวัติการชํา ระหนี' และการคาดการณ์ เกี ยวกับการชําระหนี' ในอนาคตของลู กค้า โดย ณ วันสิ' นปี 2562
บริ ษทั มีการตั'งค่าเผือหนี' สงสัยจะสู ญไว้จาํ นวน 13.37 ล้านบาท เท่ากับจํานวนเงินทีคาดว่าจะเรี ยกเก็บจาก
ลูกหนี'ไม่ได้
- สิ นค้าคงเหลือ-สุ ทธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 802.17 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 33.67
ของสิ นทรั พย์รวม ลดลง 258.33 ล้า นบาท หรื อลดลง ร้ อยละ 24.36 เมื อเที ย บกับ ณ วันสิ' นปี 2561
เนื องจากสิ นค้าสําเร็ จรู ป วัตถุ ดิบ สิ นค้าระหว่างทางและวัสดุ หีบห่ อมีมูลค่าลดลงจากการบริ หารจัดการ
สิ น ค้า คงเหลื อ ได้อ ย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประกอบกับ ราคาวัต ถุ ดิ บ ที ป รั บ ตัว ลดลงทํา ให้ ร ะยะเวลาการ
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หมุนเวียนของสิ นค้าคงเหลือลดลงจาก 25 วัน เป็ น 22 วัน ขณะเดียวกันบริ ษทั มีนโยบายการตั'งค่าเผือสิ นค้า
ล้าสมัยสําหรับสิ นค้าคงเหลื อทีมีอายุเกิ น 1 ปี ขึ'นไป และตั'งในอัตราทีสูงขึ'น เมือสิ นค้าคงเหลือทีไม่มีการ
เคลื อนไหวเป็ นระยะเวลานานขึ'นตามลํา ดับ ซึ งบริ ษทั ได้มีการตั'งค่ าเผือสิ นค้าล้าสมัย ณ วันสิ' นปี 2562
จํานวน 30.04 ล้านบาท นอกจากนี' บริ ษทั ได้มีการตั'งค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลงให้เท่ากับมูลค่าที คาดว่าจะ
ได้รับ ณ วันสิ' นปี 2562 จํานวน 83.81 ล้านบาท
2. สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี สินทรัพย์ไม่หมุ นเวียนรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 661.16
ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 27.75 ของมีสินทรัพย์รวม เพิมขึ'น 46.94 ล้านบาท หรื อเพิมขึ'นร้อยละ 7.64 เมือ
เทียบกับ ณ วันสิ' นปี 2561 โดยการเปลียนแปลงทีสาํ คัญสรุ ปได้ดงั นี'
- ที ดิ น อาคารและอุ ป กรณ์ -สุ ท ธิ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 มี จาํ นวน 455.86 ล้า นบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 19.14 ของสิ นทรัพย์รวม เพิมขึ'น 26.07 ล้านบาท หรื อเพิมขึ'นร้ อยละ 6.07 เมือเทียบกับ ณ
วันสิ' นปี 2561 เนืองจากบริ ษทั มีการซื'อเครื องจักรและอุปกรณ์จาํ นวน 78.67 ล้านบาท เพือเพิมกําลังการผลิต
และเพิมประสิ ทธิ ภาพ ขณะทีมีการตัดค่าเสื อมราคาจํานวน 51.99 ล้านบาท
หนีส4 ิ น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีหนี' สินรวม ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 566.54 ล้านบาท ลดลง
218.27 ล้านบาท หรื อ ลดลง ร้อยละ 27.81 เมือเทียบกับ ณ วันสิ' นปี 2561 ซึ งประกอบด้วยหนี'สินดังนี'
1. หนี'สินหมุนเวียน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี' สินหมุนเวียน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 375.00 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 66.19 ของหนี' สินรวม ลดลง 295.59 ล้านบาท หรื อลดลง ร้อยละ 44.08 เมือเทียบกับ ณ วัน
สิ' นปี 2561 โดยการเปลียนแปลงทีสาํ คัญสรุ ปได้ดงั นี'
- เงิ นเบิ กเกิ นบัญชี และเงิ นกู้ยืมระยะสั'นจากสถาบันการเงิ น ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 มี
จํานวน 33.19 ล้านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.86 ของหนี' สินรวม ลดลง 107.96 ล้านบาท หรื อลดลงร้ อยละ
76.49 เมือเทียบกับ ณ วันสิ' นปี 2561 เนื องจากราคาวัตถุดิบทีปรับตัวลดลงทําให้ความต้องการใช้เงินกูย้ ืม
ระยะสั'นจากสถาบันการเงินลดลง
- เจ้าหนี' การค้า ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวน 244.72 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 43.20
ของหนี' สินรวม ลดลง 189.63 ล้านบาท หรื อลดลง ร้อยละ 43.66 เมือเทียบกับ ณ วันสิ' นปี 2561 เนื องจาก
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บริ ษทั สามารถบริ หารจัดการวัตถุดิบได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งสอดคล้องกับสิ นค้าคงเหลือทีลดลง ทําให้
ระยะเวลาในการชําระหนี'ลดลงจาก 29 วัน เป็ น 27 วัน
2. หนี'สินไม่หมุนเวียน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีหนี'สินไม่หมุนเวียน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 191.54 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 33.81 ของหนี' สินรวม เพิมขึ'น 77.32 ล้านบาท หรื อเพิมขึ'นร้อยละ 67.69 เมือเทียบกับ ณ วัน
สิ' นปี 2561 โดยเกิดจากการปรับปรุ งแก้ไขโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานเมือเกษียณอายุ เพือให้
สอดคล้องกับพระราชบัญญติคุม้ ครองแรงงานฉบับแก้ไขใหม่ ทําให้บริ ษทั รับรู ้ประมาณการหนี'สินสําหรับ
ผลประโชน์พนักงานเมือเกษียณอายุและต้นทุนบริ การในอดีต จํานวน 47 ล้านบาท
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ส่วนของผูถ้ ื อหุ ้น ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 จํานวน 1,815.63 ล้านบาท
เพิมขึ'น 42.65 ล้านบาท หรื อ เพิมขึ'นร้อยละ 2.41 เมือเทียบกับ ณ วันสิ' นปี 2561 เนื องจากบริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยมี กาํ ไรสุ ทธิ จํา นวน107.36 ล้านบาท ขณะเดี ยวกันบริ ษทั มี การจ่ายเงิ นปั นผลจากผลการดําเนิ นงาน
ประจํา ปี 2561 จํา นวน 49.50 ล้า นบาท ทํา ให้บ ริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยมี มู ลค่ า ตามบัญชี ต่อหุ ้น ณ วันที 31
ธันวาคม 2562 เท่ากับ 5.50 บาท เพิมขึ'นจาก 5.37 บาท เมือเทียบกับ ณ วันสิ' นปี 2561
การวิเคราะห์ งบกระแสเงินสด
หน่วย : ล้านบาท

งบกระแสเงินสดรวม
รายการ
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึ'นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม

31 ธันวาคม 2562
317.67
(79.78)
(160.49)
77.40
64.02
141.42

31 ธันวาคม 2561
79.60
(37.69)
(29.82)
12.09
51.93
64.02

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสําหรับปี สิ' นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
มีจาํ นวน141.42 ล้านบาท เพิมขึ'น 77.40 ล้านบาท หรื อเพิมขึ'นร้ อยละ 120.89 เมือเทียบกับ ณ วันสิ' นปี
2561
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การเปลียนแปลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสําหรับปี สิ' นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
โดยมีรายละเอียดดังนี'
- กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน จํานวน 317.67 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินสด
ทีเกิ ดจากผลกําไรจํานวนเงิ น 107.36 ล้านบาท และรายการปรับทีกระทบกําไรขาดทุนเป็ นเงิ นสดรับ-จ่าย
ก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี'สินดําเนิ นงานจํานวน 131.09 ล้านบาท ขณะทีบริ ษทั มีเงินสดรับ
จากการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี'สินดําเนินงาน จํานวนเงิน 85.01 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
การลดลงในสิ นทรัพย์ดาํ เนินงานหลัก คือ สิ นค้าคงเหลือจํานวนเงิน 242.02 ล้านบาท และลูกหนี'การค้าและ
ลู ก หนี' อืนสุ ท ธิ จํา นวน 37.07 ล้า นบาท ขณะที หนี' สินดําเนิ นงานลดลงจากเจ้าหนี' การค้า และเจ้า หนี' อืน
191.99 ล้านบาท, จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1.85 ล้านบาท และภาษีเงินได้จ่าย 5.79 ล้านบาท
- กระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จํานวน 79.78 บาท โดยส่ วนใหญ่ใช้ไปในการลงทุน
ซื'อเครื องจักรและอุปกรณ์และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน จํานวน 81.34 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพือให้กูย้ ืมระยะ
ยาวแก่กิจการอืนสุ ทธิ จํานวนเงิน 0.80 ล้านบาท เงินสดรับจากการขายเครื องจักรและอุปกรณ์ จาํ นวน 1.08
ล้านบาท เงินปั นผลรับและดอกเบี'ยรับจํานวน 1.27 ล้านบาท
- กระแสเงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จํานวนเงิน 160.49 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เป็ นเงินสด
จ่า ยเงิ นเบิ ก เกิ นบัญชี ธ นาคารและกู้ยืม ระยะสั'นจากสถาบันการเงิ น จํา นวน 107.96 บาท และจ่ า ยชํา ระ
ดอกเบี'ยจํานวน 3.03 ล้านบาท และเงินปั นผลจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั จํานวน 49.50 ล้านบาท
การวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงิน
อัตราส่ วนสภาพคล่อง
อัตราส่ วนสภาพคล่อง ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และวันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยมีอตั ราส่ วนสภาพคล่องเท่ากับ 4.59 เท่า และ 2.90 เท่า ตามลําดับ เนื องจากอัตราการลดลงของสิ นทรัพย์
หมุนเวียนทีนอ้ ยกว่า อัตราการลดลงของหนี'สินหมุนเวียน โดยเกิ ดจากสิ นทรัพย์หมุนเวียนประเภทเงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึ'น จึงทําให้สภาพคล่องเปลียนแปลงเพิมขึ'นอย่างมีนยั สําคัญ
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไร
อัตราส่ วนแสดงความสามารถในการหากําไรทีสําคัญได้แก่ อัตรากําไรขั'นต้น, อัตรากําไรสุ ทธิ
และอัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุ น้ ในปี 2562 มีค่าลดลง เมือเทียบกับปี 2561 เนืองจากรายได้จากการขายทีลดลง
ซึ งเป็ นผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทเมือเทียบกับเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ
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อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงาน
อัตราส่ วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดําเนินงานทีสําคัญได้แก่ อัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ ณ
วันที 31 ธันวาคม 2562 และ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์
เท่ากับ 4.35% และ 6.95% ตามลําดับ เป็ นผลมาจากผลประกอบการทีปรับตัวลดลงอีกทั'งสิ นทรัพย์รวมที
ปรับตัวลดลงโดยหลักมาจากสิ นค้าคงเหลือทีปรับลดลงตามราคาวัตถุดิบทีลดลง ขณะทีอตั ราผลตอบแทน
จากสิ นทรั พย์ถาวรเท่า กับ 27.66% และ 38.72% ตามลําดับ สาเหตุ การลดลงของอัตราผลตอบแทนจาก
สิ นทรัพย์ถาวรเป็ นผลมาจากผลประกอบการทีปรับตัวลดลง ขณะทีสินทรัพย์ถาวรปรับเพิมสู งขึ'นเพือเพิม
กําลังการผลิตและเพิมประสิ ทธิ ภาพ
อัตราส่ วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
อัตราส่ วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิ นทีสําคัญได้แก่ อัตราส่ วนหนี' สินต่อส่ วนของผูถ้ ื อหุ ้น ณ
วันที 31 ธันวาคม 2562 และ วันที 31 ธันวาคม 2561 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีอตั ราส่ วนหนี'สินต่อส่ วนของผู ้
ถือหุ น้ เท่ากับ 0.31 เท่า และ 0.44 เท่า ตามลําดับ การปรับตัวลดลงของอัตราส่ วนหนี'สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
โดยหลักเป็ นผลมาจากเงิ นเบิกเกินบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั'นจากสถาบันการเงิ นและเจ้าหนี'การค้าทีลดลง
ขณะทีอตั ราส่ วนความสามารถชําระดอกเบี'ยเท่ากับ 110.20 เท่า และ 19.54 เท่า ตามลําดับ สาเหตุหลักมาจาก
ดอกเบี'ยจ่ายทีลดลง และกระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานทีเพิมขึ'น
ปัจจัยทีอ าจมีผลกระทบต่ อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคต
แม้วา่ เศรษฐกิจโลก ในภาพรวมได้ปรับตัวในทิศทางทีดีเล็กน้อยในปี ทีผา่ นมาก็ตาม โดยในปี
2563 บริ ษทั คาดว่ายังคงเป็ นทียากลําบาก และท้าทายมากขึ'นในการดําเนินธุ รกิจจากปั จจัยความเสี ยงต่าง ๆ ที
ยังไม่คลี คลาย ทั'งจากปั จจัยภายนอกและภายในประเทศที อาจส่ งผลกระทบต่อฐานะการเงิ นและผลการ
ดําเนิ นงานในอนาคตของบริ ษทั ได้ โดยเฉพาะปั จจัยภายนอกทีสําคัญ ได้แก่ ปั ญหาสงครามการค้าระหว่าง
สหรั ฐอเมริ ก ากับ จี น แม้ว่า สหรั ฐอเมริ ก าและจี นได้เซ็ นข้อตกลงการค้า เฟสแรกไปแล้วก็ตาม ทํา ให้ผล
กระทบสงครามการค้าปรั บตัวในทิ ศทางที ดีข' ึน ซึ งทําให้ผูส้ ่ งออกปรั บตัวได้ อย่างไรก็ตามหากสงคราม
การค้ายังคงดําเนิ นการต่อเนื องจากกรณี การขึ'นภาษี นาํ เข้าจากสหรั ฐอเมริ กากับประเทศอื นอี ก ตลอดจน
ความขัดแย้งทางการทหารระหว่างสหรัฐอเมริ กากับอิหร่ านรวมทั'งความขัดแย้งในตะวันออกกลางทีสามารถ
เกิดขึ'นได้ตลอดเวลา อาจส่ งผลทําให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงได้อีกซึ งจะกระทบต่อการส่ งออกได้
นอกจากนี' บริ ษทั ยังมีความเสี ยงจากราคาวัตถุดิบทีใช้ในการผลิตสินค้า เนื องจากบริ ษทั มีการนําเข้า
วัตถุ ดิบ จากต่ างประเทศ คิ ดเป็ นร้ อยละ 80 ซึ ง หากราคาวัตถุ ดิ บมี ก ารเคลื อนไหวอย่า งรวดเร็ ว ซึ งอาจมี
ผลกระทบต่อต้นทุนการผลิ ตได้ โดยบริ ษทั ได้มีการบริ หารจัดการเพือให้สามารถรักษาระดับของสิ นค้าคง
106

คลังให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวมทั'งปั จจัยความเสี ยงจากลูกค้าเนืองจากรายได้ส่วนใหญ่ของ
บริ ษทั มาจากการผลิตสิ นค้าเพือการส่ งออก ภายใต้ตราสิ นค้าของลูกค้า ดังนั'นผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั
จึงขึ'นอยู่กบั สภาวะเศรษฐกิ จของประเทศคู่คา้ และความสามารถในการรักษาฐานลูกค้าเดิ มเป็ นหลัก โดย
บริ ษทั จะต้องสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็ น
อย่างดี ทั'งในด้านคุ ณภาพ ราคา และการส่ งมอบตรงตามกําหนดเวลา นอกจากนี'จะต้องมี การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือง รวมทั'งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้าและทีสาํ คัญอีกประการคือความเสี ยงจาก
อัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ เนืองจากบริ ษทั มีรายได้จากการส่ งออกสิ นค้ามากกว่าร้อยละ 90 ทําให้
รายได้ทีได้รับในรู ปสกุลเงินดอลล่าร์ สหรัฐฯ และมีรายได้ในรู ปสกุลเงินยูโรเล็กน้อย มีความเสี ยงด้านอัตรา
แลกเปลี ย นเงิ น ตราต่ า งประเทศ โดยบริ ษ ัท ได้ติ ด ตามการเคลื อ นไหวของอัต ราแลกเปลี ย นเงิ น ตรา
ต่างประเทศ เพือหาวิธีการป้ องกันความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนได้อย่างเหมาะสม และมีการติดตามอย่าง
ใกล้ชิด
เนื องจากได้เกิ ดการแพร่ ระบาดของเชื' อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลาย
ประเทศทัว โลก ซึ งก่อให้เกิ ดความเสี ยงทีเพิมสู งขึ'นเรื อยๆ และยังไม่แน่ นอนว่าจะคลีคลายเมีอใด ทําให้มี
ผลกระทบต่อภาคการส่ งออก โดยเฉพาะถ้าสถานการณ์ยงั ยืดเยื'อ ก็จะกระทบต่อเศรษฐกิจมากขึ'น ดังนั'น เพือ
ความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานและเป็ นไปตามมาตรการป้ องกันโรค COVID-19 ของบริ ษทั และแนว
ปฏิ บตั ิของกรมควบคุ มโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุ ข เรื องการป้ องกันควบคุ มเชื' อไวรั สโคโรนา-2019
โดยเคร่ งครัด บริ ษทั ได้มีการตรวจคัดกรอง และเตรี ยมอุปกรณ์ พร้อมการป้ องกันและเน้นความสะอาดจุด
เสี ยงและประชาสัมพันธ์การป้ องกัน การแพร่ กระจายเชื'อโรคให้พนักงานทราบ
สําหรับปั จจัยภายในประเทศทีคาดว่าจะมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตได้แก่ การปรับขึ'นค่าแรง
ขั'นตําในปี 2563 อีก 5 บาท ต่อวัน ในพื'นทีจงั หวัดสงขลา
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่ อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูร้ ั บผิดชอบต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั
ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด(มหาชน) รวมถึงข้อมูลสารสนเทศทางการเงินทีปรากฎในรายงาน
ประจําปี ซึ งงบการเงินดังกล่าวได้จดั ทําขึ'นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน และปราศจากการแสดงข้อมูล
ทีขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ไม่วา่ จะเกิดการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด โดยเลือกใช้นโยบายการบัญชี
ทีเหมาะสม และถือปฏิบตั ิอย่างเสมําเสมอ และการใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง และหลักการประมาณการที
สมเหตุสมผลในการจัดทํารวมทั'งมีการเปิ ดเผยข้อมูลทีสําคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิ น
เพือให้เกิ ดความโปร่ งใส่ และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ื อหุ ้น และนักลงทุ นทัว ไป ทั'งนี' งบการเงิ นรวมและงบ
การเงิ นเฉพาะกิ จการดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็ นอย่างไม่มีเงื อนไขจากผูส้ อบบัญชี รับ
อนุญาตทีเป็ นอิสระ
คณะกรรมการบริ ษทั ได้แต่งตั'งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ งประกอบด้วยกรรมการอิสระ
และไม่ เป็ นผูบ้ ริ หาร มี คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกํา หนดของตลาดหลักทรั พย์แห่ ง ประเทศไทย เพือทํา
หน้าทีดูแล และสอบทานให้บริ ษทั มีการรายงานทางการเงิ นอย่างถูกต้องเพียงพอ และมีระบบการควบคุ ม
ภายใน และการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงาน
ผลการปฏิบตั ิต่อคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว
คณะกรรมการบริ ษทั มีความเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั
ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) สิ'นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 ทีผสู ้ อบบัญชี ของบริ ษทั ได้
ตรวจสอบและคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว ได้แสดงฐานะการเงิน และผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั โดยถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ดาโต๊ะ ซรี ตัน บุน ปิ น

นายกัมพล วัชระนิมิต

ประธานกรรมการ

กรรมการผูจ้ ดั การ
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รายงานของผู้สอบบัญชี รับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษทั ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการของบริ ษทั ทรอปิ คอล แคนนิ! ง (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) และบริ ษทั ย่อย (กลุ่มบริ ษทั ) และของเฉพาะบริ ษทั ทรอปิ คอล แคนนิ!ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (บริ ษทั )
ตามลําดับ ซึ! งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที! 31 ธันวาคม 2562
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นรวม
และงบแสดงการเปลี!ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ เฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ: นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซ! ึ งประกอบด้วยสรุ ปนโยบายการบัญชีที!สาํ คัญและเรื! องอื!นๆ
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี:แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามลําดับ ณ วันที! 31 ธันวาคม 2562 ผลการดําเนิ นงานรวมและผลการดําเนิ นงานเฉพาะกิจการ
และกระแสเงิ นสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิ จการ สําหรับปี สิ: นสุ ดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที! ควรในสาระสําคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้า พเจ้าได้ป ฏิ บ ัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรั บ ผิ ด ชอบของข้า พเจ้า ได้กล่ า วไว้ใ นวรรคความ
รั บผิ ดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามี
ความเป็ นอิสระจากกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชี พบัญชี ที!กาํ หนดโดยสภาวิชาชี พ
บัญชี ในส่ วนที! เกี! ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ และข้าพเจ้าได้ปฏิ บตั ิ ตามความ
รับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื!น ๆ ซึ! งเป็ นไปตามข้อกําหนดเหล่านี: ข้าพเจ้าเชื! อว่าหลักฐานการสอบบัญชี ที!ขา้ พเจ้าได้รับ
เพียงพอและเหมาะสมเพื!อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
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เรื' องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื! องสําคัญในการตรวจสอบคื อเรื! องต่ างๆ ที! มีนัย สํา คัญที! สุด ตามดุ ลยพิ นิจเยี!ยงผูป้ ระกอบวิ ชาชี พของข้า พเจ้า ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดปั จจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื! องเหล่านี:มาพิจารณาในบริ บท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั:งนี: ขา้ พเจ้า
ไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับเรื! องเหล่านี:
มูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ ข้อ 8
เรืองสํ าคัญในการตรวจสอบ
ได้ ตรวจสอบเรืองดังกล่ าวอย่ างไร
สิ นค้าคงเหลือมียอดคงเหลือที!มีนยั สําคัญและต้องบันทึก วิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า รวมถึง
ด้วยราคาทุ นหรื อมูลค่ าสุ ทธิ ที!จะได้รับแล้วแต่ มูลค่ าใด
จะตํ!า กว่ า การประมาณการมู ลค่ า สุ ท ธิ ที! จ ะได้รั บ ของ • สอบถามผู ้บ ริ หารและสุ่ มทดสอบกั บ เอกสารที!
สิ นค้าคงเหลือเกี!ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ ริ หาร
เกี! ยวข้องเพื! อทําความเข้าใจในกระบวนการวัดมูลค่ า
และอยู่บนพื:นฐานของภาวการณ์ความผันผวนของราคา
สิ น ค้า คงเหลื อ รวมทั:ง นโยบายของกลุ่ ม บริ ษัท และ
วัตถุ ดิบ ดังนั:นข้าพเจ้าจึ งเห็ นว่า เรื! องดังกล่ าวเป็ นเรื! อง
บริ ษทั ในการประมาณการมูลค่าสุ ทธิ ที!คาดว่าจะได้รับ
สําคัญในการตรวจสอบ
ของสิ นค้าคงเหลือ
•

•

•
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ทําความเข้าใจลักษณะของระบบการควบคุมภายในที!
เกี! ยวข้องกับการบริ หารจัดการสิ นค้าคงเหลื อและเข้า
ร่ วมสังเกตการณ์ การตรวจนับและสุ่ มทดสอบสภาพ
ของสิ นค้าคงเหลือ
ทดสอบการออกแบบและการนํามาปฏิ บตั ิ ของระบบ
การควบคุ ม ภายใน รวมถึ ง สุ่ ม ทดสอบการควบคุ ม
ภายในที!สาํ คัญ
สุ่ มทดสอบรายการในรายงานอายุสินค้าและประเมิ น
ข้อสมมติของผูบ้ ริ หารที!สาํ คัญที!ใช้ในการประมาณการ
สิ นค้าเสี ยหายและเสื! อมสภาพ

มูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 และ ข้อ 8
เรืองสํ าคัญในการตรวจสอบ

ได้ ตรวจสอบเรืองดังกล่ าวอย่ างไร
• ทดสอบการประมาณการมูลค่ า สุ ทธิ ที! จะได้รับ ของ
สิ น ค้า คงเหลื อ โดยสุ่ ม ทดสอบราคาขายหั ก ด้ว ย
ค่าใช้จ่ายที! จาํ เป็ นในการขายกับเอกสารที! เกี! ยวข้อง
ตลอดจนทดสอบการคํานวณ
•

พิจารณาถึงความเพียงพอของการเปิ ดเผยข้อมูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ข้ อมูลอื' น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื!น ข้อมูลอื!นประกอบด้วยข้อมูลซึ! งรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้ อบบัญชี ที!อยู่ในรายงานนั:น ซึ! งคาดว่ารายงานประจําปี จะถูกจัดเตรี ยม
ให้ขา้ พเจ้าภายหลังวันที!ในรายงานของผูส้ อบบัญชีน: ี
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื!นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความ
เชื!อมัน! ต่อข้อมูลอื!น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที!เกี!ยวเนื!องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านข้อมูลอื!น
ตามที! ระบุขา้ งต้นเมื!อจัดทําแล้ว และพิจารณาว่าข้อมูลอื!นมีความขัดแย้งที! มีสาระสําคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงิ น
เฉพาะกิ จการหรื อกับความรู ้ที!ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรื อปรากฏว่าข้อมูลอื! นมี การแสดงข้อมูลที! ขดั ต่ อ
ข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
เมื!อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุ ปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที!ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ ข้าพเจ้า
ต้องสื! อสารเรื! องดังกล่าวกับผูม้ ีหน้าที!ในการกํากับดูแลและขอให้ทาํ การแก้ไข
ความรั บผิดชอบของผู้บริ หารและผู้มีหน้ าที' ในการกํากับดูแลต่ องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที!รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี:โดยถูกต้องตามที!
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี!ยวกับการควบคุมภายในที! ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื!อให้
สามารถจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที!ปราศจากการแสดงข้อมูลที!ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญ
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด
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ในการจัดทํางบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั
และบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื!อง เปิ ดเผยเรื! องที!เกี!ยวกับการดําเนินงานต่อเนื! อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื! องเว้นแต่ผูบ้ ริ หารมีความตั:งใจที! จะเลิกกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั หรื อหยุดดําเนิ นงาน
หรื อไม่สามารถดําเนินงานต่อเนื!องต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที! ในการกํากับดูแลมีหน้าที!ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชี ต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื!อให้ได้ความเชื! อมัน! อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิ จการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที! ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิ ดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ! ึ งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื!อมัน! อย่างสมเหตุสมผลคือความ
เชื!อมัน! ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี จะสามารถตรวจพบ
ข้อมูล ที! ข ัด ต่ อข้อเท็ จจริ ง อันเป็ นสาระสํา คัญ ที! มีอ ยู่ไ ด้เ สมอไป ข้อมู ลที! ข ัด ต่ อ ข้อเท็ จจริ งอาจเกิ ด จากการทุ จริ ต หรื อ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื!อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที!ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละรายการหรื อทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิ จของผูใ้ ช้งบการเงิ นจากการใช้งบการเงิ นรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่านี:
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี!ยงผูป้ ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้ารวมถึง
•

•

ระบุและประเมินความเสี! ยงจากการแสดงข้อมูลที!ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื!อตอบสนอง
ต่อความเสี! ยงเหล่านั:น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที!เพียงพอและเหมาะสมเพื!อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้าพเจ้า ความเสี! ยงที!ไม่พบข้อมูลที!ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ! งเป็ นผลมาจากการทุจริ ตจะสู งกว่าความเสี! ยง
ที!เกิดจากข้อผิดพลาดเนื! องจากการทุจริ ตอาจเกี! ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั:งใจละ
เว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที!ไม่ตรงตามข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที!เกี!ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื!อออกแบบวิธีการตรวจสอบที!เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื!อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิ ทธิ ผลของการควบคุมภายในของกลุ่ม
บริ ษทั และบริ ษทั
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•

•

•

•

ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที!ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และการ
เปิ ดเผยข้อมูลที!เกี!ยวข้องซึ! งจัดทําขึ:นโดยผูบ้ ริ หาร
สรุ ปเกี!ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี สําหรับการดําเนิ นงานต่อเนื! องของผูบ้ ริ หารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชี ที!ได้รับ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที!มีสาระสําคัญที!เกี!ยวกับเหตุการณ์หรื อสถานการณ์ที!อาจเป็ นเหตุให้
เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ในการดําเนิ นงานต่อเนื! องหรื อไม่ ถ้าข้าพเจ้า
ได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่ นอนที! มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้าโดยให้
ข้อสังเกตถึ งการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการที! เกี! ยวข้อง หรื อถ้าการเปิ ดเผยข้อมูล
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี!ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้าขึ:นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชี ที!
ได้รับจนถึงวันที!ในรายงานของผูส้ อบบัญชี ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ น
เหตุให้กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื!อง
ประเมินการนําเสนอโครงสร้างและเนื:อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรู ปแบบที!ทาํ ให้มีการนําเสนอข้อมูล
โดยถูกต้องตามที!ควรหรื อไม่
ได้รับหลักฐานการสอบบัญชี ที!เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี!ยวกับข้อมูลทางการเงิ นของกิจการภายในกลุ่มหรื อกิ จกรรม
ทางธุ รกิ จภายในกลุ่มบริ ษทั เพื!อแสดงความเห็ นต่องบการเงิ นรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่ อการกําหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื!อสารกับผูม้ ีหน้าที! ในการกํากับดูแลในเรื! องต่าง ๆ ที!สําคัญซึ! งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที! ได้วางแผนไว้ ประเด็นที! มีนยั สําคัญที! พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที! มีนยั สําคัญในระบบการควบคุ ม
ภายในหากข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผูม้ ีหน้าที! ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที!เกี!ยวข้องกับความ
เป็ นอิสระและได้สื!อสารกับผูม้ ีหน้าที! ในการกํากับดูแลเกี!ยวกับความสัมพันธ์ท: งั หมดตลอดจนเรื! องอื!นซึ! งข้าพเจ้าเชื! อว่ามี
เหตุผลที!บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที!ขา้ พเจ้าใช้เพือ! ป้ องกันไม่ให้
ข้าพเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื! องที! สื!อสารกับผูม้ ี หน้าที! ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื! องต่าง ๆ ที! มีนัยสําคัญที! สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนั และกําหนดเป็ นเรื! องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิ บายเรื! อง
เหล่านี: ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับไม่ให้เปิ ดเผยต่อสาธารณะเกี! ยวกับเรื! องดังกล่าว หรื อใน
สถานการณ์ ที!ย ากที! จะเกิ ดขึ: น ข้าพเจ้าพิ จารณาว่าไม่ค วรสื! อสารเรื! องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทํา
ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่ วนได้เสี ยสาธารณะจาก
การสื! อสารดังกล่าว

(บงกช อํ!าเสงี!ยม)
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 3684
บริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด
กรุ งเทพมหานคร
27 กุมภาพันธ์ 2563
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สิ นทรัพย์

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2562
2561
(บาท)

สิ นทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี การค้า
ลูกหนี อื%น
เงินให้กยู้ ืมระยะสันแก่กิจการที%เกี%ยวข้องกัน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอื%นที%ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ% งปี
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื%น
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอื%น
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอื%น
อสังหาริ มทรัพย์เพื%อการลงทุน
ที%ดิน อาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื%น
รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน

5
4, 6
4, 7
4

8

9
10
11
12
13
21

รวมสิ นทรัพย์

141,419,916
727,083,047
48,237,330
-

64,022,775
782,215,782
35,029,776
-

107,952,619
725,381,936
47,805,596
-

30,494,731
785,978,555
33,982,948
-

1,200,000
802,169,534
900,190
1,721,010,017

1,200,000
1,060,496,911
606,077
1,943,571,321

1,200,000
798,582,382
900,190
1,681,822,723

1,200,000
1,054,882,982
606,077
1,907,145,293

7,382,927
1,350,000
134,013,404
455,857,580
59,481,205
3,077,771
661,162,887

7,382,927
550,000
134,277,171
429,787,552
40,244,651
1,979,830
614,222,131

500,000
9,999,930
7,382,927
1,350,000
136,101,411
454,285,951
58,679,213
2,759,796
671,059,228

500,000
9,999,930
7,382,927
550,000
136,365,178
428,963,597
39,745,885
1,709,587
625,217,104

2,382,172,904
-

2,557,793,452
-

2,352,881,951
-

2,532,362,397
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ% งของงบการเงินนี
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี4สินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสัน
จากสถาบันการเงิน
เจ้าหนี การค้า
เจ้าหนี อื%น
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
รวมหนี4สินหมุนเวียน
หนีสินไม่ หมุนเวียน
ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวียน
สําหรับผลประโยชน์พนักงาน
รวมหนี4สินไม่ หมุนเวียน

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2562
2561
(บาท)

14
4
4

33,185,005
244,719,954
89,115,503
7,976,881
374,997,343

141,141,691
434,353,979
95,087,074
670,582,744

33,185,005
244,267,809
88,585,346
7,193,159
373,231,319

141,141,691
432,469,122
93,886,078
667,496,891

15

191,544,305
191,544,305

114,227,587
114,227,587

190,616,840
190,616,840

113,784,672
113,784,672

566,541,648

784,810,331

563,848,159

781,281,563

330,000,000

330,000,000

330,000,000

330,000,000

330,000,000

330,000,000

330,000,000

330,000,000

รวมหนี4สิน
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญจํานวน 330,000,000 หุ้น มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้น)
ทุนที%ออกและชําระแล้ว
(หุ้นสามัญจํานวน 330,000,000 หุ้น มูลค่ า 1 บาทต่ อหุ้น)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
16
กําไรสะสม
จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
17
ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่ วนของบริษัทใหญ่
ส่ วนได้เสี ยที%ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น

420,491,050

420,491,050

420,491,050

420,491,050

33,000,000
1,032,139,708
1,815,630,758
498
1,815,631,256

33,000,000
989,491,609
1,772,982,659
462
1,772,983,121

33,000,000
1,005,542,742
1,789,033,792
1,789,033,792

33,000,000
967,589,784
1,751,080,834
1,751,080,834

รวมหนี4สินและส่ วนของผู้ถอื หุ้น

2,382,172,904

2,557,793,452

2,352,881,951

2,532,362,397

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ% งของงบการเงินนี
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบการเงินรวม
สําหรับปี สิ= นสุด
วันที 31 ธันวาคม
2562
2561

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ= นสุด
วันที 31 ธันวาคม
2562
2561
(บาท)

รายได้
รายได้จากการขาย
กําไรจากอัตราแลกเปลียนสุทธิ
รายได้อืน
รวมรายได้

4,898,669,625
11,934,436
4,910,604,061

5,004,094,096
19,889,109
8,911,677
5,032,894,882

4,879,462,338
9,926,637
4,889,388,975

4,991,862,745
19,847,745
7,718,623
5,019,429,113

4, 8, 20
4, 20
4, 20

4,553,854,784
95,040,004
135,798,892
17,167,725
2,962,129
4,804,823,534

4,643,968,994
85,758,455
134,313,134
4,354,162
4,868,394,745

4,544,964,132
93,197,399
131,512,170
17,112,398
2,962,129
4,789,748,228

4,638,314,601
84,832,456
129,953,307
4,354,162
4,857,454,526

9

105,780,527
1,583,177
107,363,704

164,500,137
3,085,185
167,585,322

99,640,747
2,846,954
102,487,701

161,974,587
3,695,461
165,670,048

(15,215,569)

(490,974)

(15,034,743)

(1,088,051)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

(15,215,569)
92,148,135

(490,974)
167,094,348

(15,034,743)
87,452,958

(1,088,051)
164,581,997

การแบ่ งปันกําไร
ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับปี

107,363,667
37
107,363,704

167,585,275
47
167,585,322

102,487,701
102,487,701

165,670,048
165,670,048

การแบ่ งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนทีเป็ นของส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

92,148,099
36
92,148,135

167,094,296
52
167,094,348

87,452,958
87,452,958

164,581,997
164,581,997

0.33

0.51

0.31

0.50

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขาย
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนสุทธิ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ าใช้ จ่าย
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุน
ในภายหลัง
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน
ทีกาํ หนดไว้ - สุทธิ จากภาษีเงินได้

กําไรต่ อหุ้นขั8นพืน8 ฐาน

4, 18
4

21

15, 21

22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ งของงบการเงินนี=

117

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี;

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ก ําไร
ก ําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น

สํ าหรับปี สิ*นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
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หมายเหตุ

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

330,000,000

-

-

330,000,000

ทุนเรื อนหุ ้น
ทีออกและ
ชําระแล้ว

118

420,491,050

-

-

420,491,050

ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น

33,000,000

-

-

33,000,000

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

989,491,609

167,585,275
(490,979)
167,094,296

(16,500,000)
(16,500,000)

838,897,313

ยังไม่ได้จดั สรร
(บาท)

ก ําไรสะสม

งบการเงินรวม

1,772,982,659

167,585,275
(490,979)
167,094,296

(16,500,000)
(16,500,000)

1,622,388,363

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ใหญ่

47
5
52
462

-

410

ส่ วนของส่ วน
ได้เสี ยทีไม่มี
อํานาจควบคุม

1,772,983,121

167,585,322
(490,974)
167,094,348

(16,500,000)
(16,500,000)

1,622,388,773

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี;

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
ก ําไร
ก ําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น

สํ าหรับปี สิ*นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562
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หมายเหตุ

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

330,000,000

-

-

330,000,000

ทุนเรื อนหุ ้น
ทีออกและ
ชําระแล้ว

119

420,491,050

-

-

420,491,050

ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้น

33,000,000

-

-

33,000,000

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย

1,032,139,708

107,363,667
(15,215,568)
92,148,099

(49,500,000)
(49,500,000)

989,491,609

ยังไม่ได้จดั สรร
(บาท)

ก ําไรสะสม

งบการเงินรวม

1,815,630,758

107,363,667
(15,215,568)
92,148,099

(49,500,000)
(49,500,000)

1,772,982,659

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น
ของบริ ษทั ใหญ่

37
(1)
36
498

-

462

ส่ วนของส่ วน
ได้เสี ยทีไม่มี
อํานาจควบคุม

1,815,631,256

107,363,704
(15,215,569)
92,148,135

(49,500,000)
(49,500,000)

1,772,983,121

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี7

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น
เงินปั นผลให้ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น

สํ าหรับปี สิ* นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561
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หมายเหตุ

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

120

330,000,000

-

-

330,000,000

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ
ชําระแล้ว

420,491,050

-

-

420,491,050

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

33,000,000

-

-

33,000,000

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

967,589,784

165,670,048
(1,088,051)
164,581,997

(16,500,000)
(16,500,000)

819,507,787

ยังไม่ได้จดั สรร

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,751,080,834

165,670,048
(1,088,051)
164,581,997

(16,500,000)
(16,500,000)

1,602,998,837

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี9

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
กําไร
กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็ จอืน
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้ าส่ วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น
เงินปั นผลให้ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
รวมการจัดสรรส่ วนทุนให้ ผ้ ูถือหุ้น

สํ าหรับปี สิ* นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562

23

หมายเหตุ

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น

121

330,000,000

-

-

330,000,000

ทุนเรื อนหุน้
ทีออกและ
ชําระแล้ว

420,491,050

-

-

420,491,050

ส่ วนเกินมูลค่าหุน้

33,000,000

-

-

33,000,000

ทุนสํารอง
ตามกฎหมาย
(บาท)

1,005,542,742

102,487,701
(15,034,743)
87,452,958

(49,500,000)
(49,500,000)

967,589,784

ยังไม่ได้จดั สรร

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

1,789,033,792

102,487,701
(15,034,743)
87,452,958

(49,500,000)
(49,500,000)

1,751,080,834

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้

บริ ษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ5 นสุ ดวันที/ 31 ธันวาคม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สิ5 นสุ ดวันที/ 31 ธันวาคม
2562
2561
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
ก ําไรสําหรับปี
ปรั บรายการที กระทบกําไรเป็ นเงินสดรั บ (จ่ าย)
ต้นทุนทางการเงิน
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้
ค่าเสื/ อมราคาและค่าตัดจําหน่ าย
ค่าเผื/อมูลค่าสิ นค้าลดลงและสิ นค้าล้าสมัย
(กลับรายการ) สํารองค่าเผื/อหนี5สงสัยจะสู ญ
ก ําไรจากการจําหน่ ายเครื/ องจักรและอุปกรณ์
ประมาณการหนี5 สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี/ยนที/ยงั ไม่เกิดขึ5นจริ ง
ดอกเบี5ยรับ
เงินปันผลรับ
ตัดจําหน่ ายภาษีหัก ณ ที/จ่าย

การเปลียนแปลงในสิ นทรั พย์ และหนี สิ นดําเนิ นงาน
ลูกหนี5 การค้า
ลูกหนี5 อื/น
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื/น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื/น
เจ้าหนี5 การค้า
เจ้าหนี5 อื/น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
กระแสเงินสดสุ ทธิ ได้มาจากการดําเนิ นงาน
ภาษีเงินได้จ่ายออก
กระแสเงินสดสุ ทธิได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

107,363,704

167,585,322

102,487,701

165,670,048

2,962,129
(1,583,177)
52,347,929
16,312,185
(2,025,671)
(521,661)
60,144,458
4,724,048
(309,512)
(961,723)
238,452,709

4,354,162
(3,085,185)
52,454,055
9,630,539
9,072,141
(208,147)
9,696,377
9,634,447
(265,835)
(534,291)
90,482
258,424,067

2,962,129
(2,846,954)
51,890,681
16,312,185
(2,025,671)
(521,661)
59,885,939
4,730,065
(188,563)
(961,723)
231,724,128

4,354,162
(3,695,461)
52,123,344
9,630,539
9,072,141
(204,711)
9,547,180
9,619,596
(155,877)
(534,291)
90,482
255,517,152

50,878,614
(13,804,005)
242,015,192
(294,113)
48,584
(187,535,262)
(4,455,627)
(1,847,200)
323,458,892
(5,793,660)
317,665,232

(47,728,297)
(1,999,511)
(262,142,261)
423,526
31,500
127,213,407
8,034,806
(1,547,000)
80,710,237
(1,105,007)
79,605,230

56,336,481
(14,419,099)
239,988,415
(294,113)
(22,000)
(186,102,548)
(3,784,787)
(1,847,200)
321,579,277
(5,055,586)
316,523,691

(54,504,493)
(1,117,484)
(259,798,319)
423,526
46,000
125,592,612
7,788,593
(1,547,000)
72,400,587
(1,254)
72,399,333

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ/ งของงบการเงินนี5

122

บริ ษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
งบการเงินรวม
สําหรับปี
สิ5 นสุ ดวันที/ 31 ธันวาคม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับปี
สิ5 นสุ ดวันที/ 31 ธันวาคม
2562
2561
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายเพื/อซื5 อเครื/ องจักรและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการขายเครื/ องจักรและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื/อซื5 อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดรับชําระคืนจากเงินให้กยืู ้ มระยะยาวแก่กจิ การอื/น
เงินสดจ่ายเพื/อให้กยืู ้ มระยะยาวแก่กจิ การอื/น
เงินปันผลรับ
ดอกเบี5ยรับ
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

(80,094,407)
1,083,293
(1,241,981)
1,200,000
(2,000,000)
961,723
309,512
(79,781,860)

(39,396,288)
217,006
(509,236)
1,200,000
534,291
265,835
(37,688,392)

(78,931,170)
1,083,293
(1,081,981)
1,200,000
(2,000,000)
961,723
188,563
(78,579,572)

(39,197,724)
206,726
(509,236)
1,200,000
534,291
155,877
(37,610,066)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
เงินสดจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยื้ มระยะสั5น
จากสถาบันการเงินสุ ทธิ
เงินปันผลจ่ายให้ผถู้ ือหุ ้นของบริ ษทั
กระแสเงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

(3,029,545)

(4,320,503)

(3,029,545)

(4,320,503)

(107,956,686)
(49,500,000)
(160,486,231)

(9,003,254)
(16,500,000)
(29,823,757)

(107,956,686)
(49,500,000)
(160,486,231)

(9,003,254)
(16,500,000)
(29,823,757)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม ขึน6 สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที/ 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม

77,397,141
64,022,775
141,419,916

12,093,081
51,929,694
64,022,775

77,457,888
30,494,731
107,952,619

4,965,510
25,529,221
30,494,731

3,553,835

5,027,878

3,553,835

5,027,878

รายการทีไม่ เป็ นเงินสด
เจ้าหนี5 อื/นค่าซื5 อเครื/ องจักรและอุปกรณ์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ/ งของงบการเงินนี5
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หมายเหตุ

สารบัญ

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

ข้อมูลทัวไป
เกณฑ์การจัดทํางบการเงิน
นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี/การค้า
ลูกหนี/อืน
สิ นค้าคงเหลือ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินลงทุนระยะยาวอืน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
หนี/สินทีมีภาระดอกเบี/ย
ประมาณการหนี/สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
ทุนเรื อนหุน้
สํารองตามกฎหมาย
ส่ วนงานดําเนิ นงานและการจําแนกรายได้
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ภาษีเงินได้
กําไรต่อหุน้ ขั/นพื/นฐาน
เงินปั นผล
เครื องมือทางการเงิน
ภาระผูกพันกับบุคคลหรื อกิจการทีไม่เกียวข้องกัน
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลาทีรายงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียังไม่ใช้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ งของงบการเงินนี/
งบการเงินนี/ได้รับอนุมตั ิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2563
1

ข้ อมูลทัวไป
บริ ษทั ทรอปิ คอลแคนนิ ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) “บริ ษทั ” เป็ นนิ ติบุคคลที จัดตั/งขึ/นในประเทศไทย และ
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยเมือปี 2533 โดยมีทีอยู่จดทะเบียนของบริ ษทั ตั/งอยู่เลขที 1/1 หมู่ที 2
ตําบลทุ่งใหญ่ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 ประเทศไทย
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ นายตัน บุน ปิ น (ถือหุน้ ร้อยละ 24.6) และนายตัน เซา ปอ (ถือหุน้ ร้อยละ 13.6)
บริ ษทั ดําเนิ นธุ รกิจหลักเกียวกับการผลิตและจําหน่ายอาหารทะเลบรรจุกระป๋ องและบรรจุซอง โดยรายละเอียดของ
บริ ษทั ย่อย ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ได้เปิ ดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 10

2

เกณฑ์ การจัดทํางบการเงิน

(ก) เกณฑ์ การถือปฏิบัติ
งบการเงิ นนี/ จัด ทํา ขึ/ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น รวมถึ งแนวปฏิ บ ัติ ท างการบัญชี ที ประกาศใช้โ ดย
สภาวิชาชีพบัญชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีเกียวข้อง
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นหลายฉบับได้มีการออกและปรับปรุ งใหม่ซึงมีผลบังคับใช้ต/ งั แต่รอบระยะเวลา
บัญชีทีเริ มในหรื อหลังวันที 1 มกราคม 2562 การถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ ง
ใหม่น/ นั มี ผลให้เกิ ดการเปลี ยนแปลงนโยบายการบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ซึ งไม่มีผลกระทบอย่างมี สาระสําคัญต่ อ
งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ทั/งนี/กลุ่มบริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 15 เรื อง รายได้ จาก
สั ญญาที ทาํ กับลูกค้ า (“TFRS 15”) เป็ นครั/งแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที 18 เรื อง รายได้ (“TAS 18”)
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 11 เรื อง สั ญญาก่ อสร้ าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินที
เกียวข้อง รายละเอียดของนโยบายการบัญชีได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ณ)
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กลุ่มบริ ษทั ประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบตั ิตาม TFRS 15 โดยใช้วิธีรับรู ้ผลกระทบสะสม ซึ งผลกระทบของการ
ถือปฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานฉบับนี/เป็ นครั/ งแรกสําหรับสัญญาที ยังไม่เสร็ จสมบูรณ์ก่อนวันที 1 มกราคม 2562 ไม่มี
สาระสําคัญต่อกําไรสะสม ณ วันที 1 มกราคม 2562 ดังนั/น กลุ่มบริ ษทั จึ งไม่ได้ปรับปรุ งกําไรสะสม ณ วันที
1 มกราคม 2562 และไม่ปรับปรุ งข้อมูลทีนําเสนอในปี 2561 ซึ งได้เคยรายงานไว้ตาม TAS 18 และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้อง ทั/งนี/ ข้อกําหนดในการเปิ ดเผยข้อมูลของ TFRS 15 จะไม่ถูกนํามาใช้กบั
ข้อมูลเปรี ยบเทียบ
นอกจากนี/ กลุ่มบริ ษทั ไม่ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออกและปรับปรุ งใหม่ซึงยังไม่มีผลบังคับใช้ใน
งวดปั จจุบนั มาถือปฏิ บตั ิ ในการจัดทํางบการเงิ นนี/ก่อนวันที มีผลบังคับใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นที ออก
และปรับปรุ งใหม่ทีเกียวกับการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ 27
(ข) สกุลเงินทีใช้ ในการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน
งบการเงินนี/จดั ทําเป็ นเงินบาทซึ งเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานของบริ ษทั
(ค) การใช้ วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดทํางบการเงิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ผูบ้ ริ หารใช้วิจารณญาณ การประมาณการ
และข้อสมมติหลายประการ ซึ งมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิตามนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริ ษทั ทั/งนี/ ผลทีเกิดขึ/นจริ ง
อาจแตกต่างจากทีประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติทีใช้ในการจัดทํางบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่าง
ต่อเนือง การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลียนทันทีเป็ นต้นไป
ข้ อสมมติและความไม่ แน่ นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกียวกับข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ซึ งมีความเสี ยงอย่างมี
นัยสําคัญทีจะส่ งผลให้ตอ้ งมีการปรับปรุ งทีมีสาระสําคัญในมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์และหนี/สินในปี บัญชีถดั ไป
ได้เปิ ดเผยในหมายเหตุขอ้ ต่อไปนี/
หมายเหตุประกอบงบข้อ 19 การวัด มูลค่ าภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที กํา หนดไว้เกี ยวกับข้อ
สมมติหลักในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
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3

นโยบายการบัญชีทีสําคัญ
นโยบายการบัญชีทีนําเสนอดังต่อไปนี/ได้ถือปฏิบตั ิโดยสมําเสมอสําหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาทีรายงาน

(ก) เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (รวมกันเรี ยกว่า “กลุ่มบริ ษทั ”) และส่ วนได้เสี ยของ
กลุ่มบริ ษทั ในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษัทย่ อย
บริ ษทั ย่อยเป็ นกิจการทีอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มบริ ษทั การควบคุมเกิดขึ/นเมือกลุ่มบริ ษทั เปิ ดรับหรื อมีสิทธิ ใน
ผลตอบแทนผันแปรจากการเกี ยวข้องกับกิ จการนั/นและมีความสามารถในการใช้อาํ นาจเหนื อกิ จการนั/นทําให้เกิ ด
ผลกระทบต่ อ จํา นวนเงิ น ผลตอบแทนของกลุ่ ม บริ ษ ัท งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ย่ อ ยได้ร วมอยู่ใ นงบการเงิ น รวม
นับแต่วนั ทีมีการควบคุมจนถึงวันทีการควบคุมสิ/ นสุ ดลง
ส่ วนได้ เสี ยที ไม่ มีอาํ นาจควบคุม
ณ วันทีซื/ อธุรกิจ กลุ่มบริ ษทั วัดมูลค่าส่ วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมตามอัตราส่ วนได้เสี ยในสิ นทรัพย์สุทธิ ทีได้มา
จากผูถ้ กู ซื/ อ
การเปลียนแปลงส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ย่อยของกลุ่มบริ ษทั ทีไม่ทาํ ให้กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ยอํานาจการควบคุมจะบันทึ ก
บัญชีโดยถือเป็ นรายการในส่ วนของเจ้าของ
ส่ วนได้ เสี ยในเงินลงทุนที บันทึ กตามวิธีส่วนได้ เสี ย
ส่ วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั ในเงินลงทุนทีบันทึกตามวิธีส่วนได้เสี ย ประกอบด้วยส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมเป็ นกิจการที กลุ่มบริ ษทั มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญโดยมีอาํ นาจเข้าไปมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจเกี ยวกับ
นโยบายทางการเงินและการดําเนินงานแต่ไม่ถึงระดับทีจะควบคุมหรื อควบคุมร่ วมในนโยบายดังกล่าว
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ส่ วนได้เสี ยในบริ ษทั ร่ วมบันทึ กบัญชี ตามวิธีส่วนได้เสี ย โดยรับรู ้รายการเมือเริ มแรกด้วยราคาทุนซึ งรวมถึงต้นทุน
การทํา รายการ ภายหลังการรั บ รู ้ รายการเริ มแรก ส่ วนแบ่ งกํา ไรหรื อขาดทุ นและกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื นของ
เงิ นลงทุ นที บันทึ กตามวิธีส่วนได้เสี ยของกลุ่มบริ ษทั จะถูกบันทึ กในงบการเงิ นรวมจนถึงวันที กลุ่มบริ ษทั สู ญเสี ย
ความมีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญ
การตัดรายการในงบการเงินรวม
ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได้ หรื อค่าใช้จ่ายทียังไม่เกิดขึ/นจริ งซึ งเป็ นผลมาจาก
รายการระหว่างกิ จการในกลุ่ม ถูกตัดรายการในการจัดทํางบการเงิ นรวม กําไรที ยังไม่เกิ ดขึ/ นจริ งซึ งเป็ นผลมาจาก
รายการกับบริ ษทั ร่ วมถูกตัดรายการกับเงินลงทุนเท่าทีกลุ่มบริ ษทั มีส่วนได้เสี ยในกิ จการทีถูกลงทุนนั/น ขาดทุนทียัง
ไม่เกิ ดขึ/นจริ งถูกตัดรายการในลักษณะเดียวกับกําไรทียังไม่เกิดขึ/นจริ ง แต่เท่าทีเมือไม่มีหลักฐานการด้อยค่าเกิดขึ/ น
(ข) เงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ทีเป็ นเงินตราต่ างประเทศ
รายการบัญชี ทีเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที ใช้ในการดําเนิ นงานของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั
โดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
สิ นทรั พย์และหนี/ สินที เป็ นตัวเงิ นและเป็ นเงิ นตราต่ างประเทศ ณ วันที รายงาน แปลงค่ าเป็ นสกุลเงิ นที ใช้ในการ
ดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันนั/น
สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี/ สิ น ที ไม่ เ ป็ นตัว เงิ น ซึ งเกิ ด จากรายการบัญ ชี ที เป็ นเงิ น ตราต่ า งประเทศซึ งบัน ทึ ก ตามเกณฑ์
ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็ นสกุลเงินทีใช้ในการดําเนินงานโดยใช้อตั ราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ
(ค) อนุพนั ธ์
อนุพนั ธ์ได้ถกู นํามาใช้เพือจัดการความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ อัตรา
ดอกเบี/ยทีเกิดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน กิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน อนุพนั ธ์ไม่ได้มีไว้เพือค้า อย่างไรก็ตาม
ตราสารอนุพนั ธ์ทีไม่เข้าเงือนไข การกําหนดให้เป็ นเครื องมือป้ องกันความเสี ยงถือเป็ นรายการเพือค้า
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อนุพนั ธ์จะถูกบันทึ กบัญชี แรกเริ มด้วยมูลค่ายุติธรรม ค่าใช้จ่ายทีเกิดจากการทํารายการดังกล่าวบันทึ กในกําไรหรื อ
ขาดทุนเมือเกิดขึ/น การวัดมูลค่าใหม่ภายหลังการบันทึกครั/งแรกใช้มูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการวัดมูลค่า
ใหม่ให้เป็ นมูลค่ายุติธรรมบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนทันที
หากมี ร าคาตลาด มูลค่ า ยุติธรรมของสัญญาซื/ อขายเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้าถื อตามราคาตลาดของสัญญา
ล่วงหน้า ณ วันทีรายงาน ในกรณี ทีไม่มีราคาตลาด ประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยการคิ ดลดจากผลต่างระหว่างราคา
ล่วงหน้าตามสัญญา กับราคาล่วงหน้าของสัญญาปั จจุบนั ณ วันทีรายงานทีครบกําหนดในวันเดี ยวกัน โดยใช้อตั รา
ดอกเบี/ยประเภททีใช้กบั ธุรกรรมการเงินทีปลอดความเสี ยง เช่น พันธบัตรรัฐบาล
(ง)

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ นสดและรายการเที ยบเท่ าเงิ นสดในงบกระแสเงิ นสดประกอบด้วย ยอดเงิ นสด ยอดเงิ นฝากธนาคารประเภท
เผือเรี ยก และเงินลงทุนระยะสั/นทีมีสภาพคล่องสู ง เงินเบิ กเกิ นบัญชี ธนาคารซึ งจะต้องชําระคืนเมือทวงถามถือเป็ น
ส่ วนหนึงของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

(จ) ลูกหนี0การค้ า และลูกหนี0อืน
ลูกหนี/รับรู ้เมือกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ทีปราศจากเงือนไขในการได้รับสิ งตอบแทนตามสัญญา หากกลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้
ก่อนทีจะมีสิทธิ ทีปราศจากเงือนไขในการได้รับสิ งตอบแทน จํานวนสิ งตอบแทนนั/นจะรับรู ้เป็ นสิ นทรัพย์ทีเกิดจาก
สัญญา
ลูกหนี/ แสดงในราคาตามใบแจ้งหนี/หกั ค่าเผือหนี/ สงสัยจะสู ญซึ งประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชําระหนี/ และ
การคาดการณ์เกียวกับการชําระหนี/ในอนาคตของลูกค้า หนี/สูญจะถูกตัดจําหน่ายเมือเกิดขึ/น
(ฉ) สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ทีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า
ต้นทุนของสิ นค้าคํานวณโดยใช้วิธีถวั เฉลียถ่วงนํ/าหนัก ต้นทุนสิ นค้าประกอบด้วยราคาทุนทีซื/อ ต้นทุนแปลงสภาพ
หรื อต้นทุนอืนเพือให้สินค้าอยู่ในสถานที และสภาพปั จจุบนั ในกรณี ของสิ นค้าสําเร็ จรู ป ต้นทุนสิ นค้ารวมการปั น
ส่ วนของค่าโสหุย้ การผลิตอย่างเหมาะสมโดยคํานึงถึงระดับกําลังการผลิตตามปกติ
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มูลค่ า สุ ท ธิ ที จะได้รั บ เป็ นการประมาณราคาที จะขายได้จากการดํา เนิ นธุ ร กิ จปกติ หักด้ว ยค่ า ใช้จ่า ยที จําเป็ นโดย
ประมาณในการขาย
(ช) เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและบริ ษัทย่ อย
เงิ น ลงทุ นในบริ ษ ัท ร่ ว มและบริ ษ ัท ย่อ ยในงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การของบริ ษ ัท บัน ทึ ก บัญชี โ ดยใช้วิธี ร าคาทุ น
ส่ วนการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวมใช้วิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในตราสารทุน
ตราสารทุนซึ งเป็ นหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดซึ งถือไว้เพือค้า จัดประเภทเป็ นสิ นทรัพย์หมุนเวียนและ
แสดงในมูลค่ายุติธรรม กําไรหรื อขาดทุนจากการตีราคาหลักทรัพย์ได้บนั ทึกในกําไรหรื อขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารทุนซึ งไม่ใช่หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดแสดงในราคาทุนหักขาดทุนจากการด้อยค่า
(ซ) อสังหาริ มทรั พย์ เพือ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนได้แก่อสังหาริ มทรัพย์ทีถือครองเพือหาประโยชน์จากรายได้ค่าเช่ าหรื อจากมูลค่าที
เพิมขึ/นหรื อทั/งสองอย่าง ทั/งนี/ไม่ได้มีไว้เพือขายตามปกติธุรกิจหรื อใช้ในการผลิตหรื อจัดหาสิ นค้าหรื อให้บริ การหรื อ
ใช้ในการบริ หารงาน
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนแสดงในราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ต้นทุนรวมค่าใช้จ่ายทางตรงเพือให้ได้มาซึ งอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ต้นทุนการก่อสร้างทีกิ จการก่อสร้างเอง
รวมถึ งต้นทุ นวัต ถุ ดิ บ ค่ า แรงทางตรงและต้นทุ นทางตรงอื นเพื อให้อสังหาริ มทรั พ ย์เ พือการลงทุ นอยู่ใ นสภาพ
พร้อมใช้งานและรวมถึงต้นทุนการกูย้ ืม
ค่าเสื อมราคาจะบันทึ กในกําไรหรื อขาดทุน ซึ งคํานวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สิ นทรัพย์แต่ละรายการ กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดิน ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์
แสดงได้ดงั นี/
อาคาร

20

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและสิ นทรัพย์ทีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง
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(ฌ) ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์
การรั บรู้ และการวัดมูลค่ า
สิ นทรัพย์ทีเป็ นกรรมสิ ทธิUของกิจการ
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์วดั มูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า
ราคาทุ นรวมถึ งต้นทุ นทางตรงที เกี ยวข้องกับ การได้มาของสิ นทรั พย์ ต้นทุ นของการก่ อสร้ างสิ นทรั พย์ทีกิ จการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงต้นทุนของวัสดุ แรงงานทางตรง และต้นทุนทางตรงอืน ๆ ที เกี ยวข้องกับการจัดหาสิ นทรัพย์
เพือให้สินทรัพย์น/ นั อยู่ในสภาพทีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ต้นทุนในการรื/ อถอน การขนย้าย การบูรณะ
สถานทีตั/งของสิ นทรัพย์และต้นทุนการกูย้ ืม สําหรับเครื องมือทีควบคุมโดยลิขสิ ทธ์ซอฟท์แวร์ ซึงไม่สามารถทํางาน
ได้โดยปราศจากลิขสิ ทธ์ซอฟท์แวร์น/ นั ให้ถือว่า ลิขสิ ทธ์ซอฟท์แวร์ดงั กล่าวเป็ นส่ วนหนึงของอุปกรณ์
ส่ วนประกอบของรายการทีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการทีมีอายุการให้ประโยชน์ไม่เท่ากันต้องบันทึกแต่ละ
ส่ วนประกอบทีมีนยั สําคัญแยกต่างหากจากกัน
กํา ไรหรื อ ขาดทุ นจากการจํา หน่ า ยที ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ คื อผลต่ า งระหว่า งสิ งตอบแทนสุ ท ธิ ที ได้รั บ จาก
การจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรั พย์ ทีเช่ า
การเช่ า ซึ งกลุ่ ม บริ ษ ทั ได้รั บ ส่ วนใหญ่ ข องความเสี ยงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรั พ ย์สิ นที เช่ า นั/น ๆ
ให้จัด ประเภทเป็ นสั ญ ญาเช่ า การเงิ น ส่ ว นอุ ป กรณ์ ที ได้ม าโดยทํา สั ญ ญาเช่ า การเงิ น บัน ทึ ก เป็ นสิ น ทรั พ ย์ด ้ว ย
มูลค่ายุติธรรมหรื อมูลค่ าปั จจุบนั ของจํานวนเงิ นขั/นตําที ต้องจ่ายตามสัญญาเช่ าแล้วแต่จาํ นวนใดจะตํากว่า หักด้วย
ค่าเสื อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าทีชําระจะแยกเป็ นส่ วนทีเป็ นค่าใช้จ่ายทางการเงิน และส่ วนทีจะ
หั ก จากหนี/ ตามสั ญ ญา เพื อทํา ให้ อ ัต ราดอกเบี/ ยแต่ ล ะงวดเป็ นอัต ราคงที สํ า หรั บ ยอดคงเหลื อ ของหนี/ สิ น
ค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกโดยตรงในกําไรหรื อขาดทุน
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ต้ นทุนที เกิดขึน. ในภายหลัง
ต้นทุนในการเปลียนแทนส่ วนประกอบจะรับรู ้เป็ นส่ วนหนึงของมูลค่าตามบัญชี ของรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ถ้ามีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ทีกลุ่มบริ ษทั จะได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั/น และสามารถ
วัดมูลค่ าต้นทุ นของรายการนั/นได้อย่างน่ าเชื อถื อ ชิ/ นส่ วนที ถูกเปลี ยนแทนจะถูกตัดจําหน่ ายตามมูลค่ าตามบัญชี
ต้นทุนทีเกิดขึ/นในการซ่อมบํารุ งทีดิน อาคารและอุปกรณ์ทีเกิดขึ/นเป็ นประจําจะรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือเกิดขึ/น
ค่ าเสื อมราคา
ค่าเสื อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื อมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซึ งประกอบด้วยราคาทุนของสิ นทรัพย์
หรื อต้นทุนในการเปลียนแทนอืน หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสิ นทรัพย์
ค่ า เสื อมราคาบันทึ กเป็ นค่ า ใช้จ่า ยในกํา ไรหรื อขาดทุ น คํานวณโดยวิ ธีเ ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ป ระโยชน์
โดยประมาณของส่ ว นประกอบของสิ นทรั พ ย์แ ต่ ล ะรายการ ประมาณการอายุการให้ป ระโยชน์ ข องสิ นทรั พ ย์
แสดงได้ดงั นี/
ส่ วนปรับปรุ งทีดิน
อาคารและส่ วนปรับปรุ ง
เครื องจักรและอุปกรณ์
เครื องตกแต่ง ติดตั/งและเครื องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

5
5 - 26
5 - 21
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

กลุ่มบริ ษทั ไม่คิดค่าเสื อมราคาสําหรับทีดินและสิ นทรัพย์ทีอยูร่ ะหว่างการก่อสร้าง
วิ ธีการคิ ด ค่ า เสื อมราคา อายุการให้ป ระโยชน์ข องสิ น ทรั พ ย์ และมูลค่ า คงเหลื อ ถูกทบทวนอย่า งน้อยที สุ ด ทุ ก
สิ/ นรอบปี บัญชีและปรับปรุ งตามความเหมาะสม
(ญ) การด้ อยค่ า
ยอดสิ นทรั พย์ตามบัญชี ของกลุ่มบริ ษทั ได้รับการทบทวน ณ ทุ กวันที รายงานว่ามี ขอ้ บ่ งชี/ เรื องการด้อยค่ าหรื อไม่
ในกรณี ทีมีขอ้ บ่งชี/จะทําการประมาณมูลค่าสิ นทรัพย์ทีคาดว่าจะได้รับคืน
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ขาดทุนจากการด้อยค่ารั บรู ้ เมือมูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ หรื อมูลค่าตามบัญชี ของหน่ วยสิ นทรัพย์ทีก่ อให้เกิ ด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าทีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกําไรหรื อขาดทุน
การคํานวณมูลค่ าที คาดว่ าจะได้ รับคื น
มูลค่าที คาดว่าจะได้รับคื นของสิ นทรัพย์ทีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิ น หมายถึง มูลค่าจากการใช้ของสิ นทรัพย์หรื อ
มูลค่ ายุติธรรมของสิ นทรั พย์หักต้นทุ นในการขายแล้วแต่ มูลค่าใดจะสู งกว่า ในการประเมินมูลค่ าจากการใช้ของ
สิ นทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดทีจะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็ นมูลค่าปั จจุบนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่อนคํานึ ง
ภาษีเงินได้เพือให้สะท้อนมูลค่าทีอาจประเมินได้ในตลาดปั จจุบนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงทีมีต่อสิ นทรัพย์
สําหรับสิ นทรัพย์ทีไม่ก่อให้เกิ ดกระแสเงิ นสดรับโดยอิสระจากสิ นทรัพย์อืนจะพิจารณามูลค่าที คาดว่าจะได้รับคื น
รวมกับหน่วยสิ นทรัพย์ทีก่อให้เกิดเงินสดทีสิ นทรัพย์น/ นั มีความเกียวข้องด้วย
การกลับรายการด้ อยค่ า
ขาดทุ นจากการด้อยค่ าจะถูกกลับรายการ หากมี การเปลี ยนแปลงประมาณการที ใช้ในการคํานวณมูลค่ าที คาดว่า
จะได้รั บคื น ขาดทุ นจากการด้อยค่ าจะถูกกลับรายการเพี ยงเท่ าที มูลค่ าตามบัญชี ของสิ นทรั พย์ไม่ เกิ นกว่ามูลค่ า
ตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื อมราคาหรื อค่าตัดจําหน่าย เสมือนหนึงไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่ามาก่อน
(ฎ) หนี0สินทีมีภาระดอกเบี0ย
หนี/ สินที มีภาระดอกเบี/ ยบันทึ กเริ มแรกด้วยมูลค่ ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที เกี ยวกับการเกิ ดหนี/ สิน ภายหลังจากการ
บันทึกหนี/สินทีมีภาระดอกเบี/ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี/ เริ มแรกและยอดหนี/
เมือครบกําหนดไถ่ถอนจะบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุการกูย้ ืมโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี/ยทีแท้จริ ง
(ฏ) เจ้ าหนี0การค้ าและเจ้ าหนี0อืน
เจ้าหนี/การค้าและเจ้าหนี/อืนแสดงในราคาทุน
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(ฐ)

ผลประโยชน์ ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ภาระผู ก พัน ในการสมทบเข้า โครงการสมทบเงิ น จะถู ก รั บ รู ้ เ ป็ นค่ า ใช้จ่ า ยพนัก งานในกํา ไรหรื อขาดทุ น ใน
รอบระยะเวลาทีพนักงานได้ทาํ งานให้กบั กิจการ
โครงการผลประโยชน์ ทีกาํ หนดไว้
ภาระผูกพันสุ ทธิ ของกลุ่มบริ ษทั จากโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ถูกคํานวณแยกต่างหากเป็ นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตทีเกิ ดจากการทํางานของพนักงานในงวดปั จจุบนั และงวดก่อนๆ ผลประโยชน์
ดังกล่าวได้มีการคิดลดกระแสเงินสดเพือให้เป็ นมูลค่าปัจจุบนั
การคํา นวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้น/ นั จัดทํา โดยนักคณิ ต ศาสตร์ ประกันภัย ที ได้รั บ
อนุญาตโดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้
ในการวัดมูลค่ าใหม่ของหนี/ สินผลประโยชน์ทีกํา หนดไว้สุทธิ กําไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัยจะถูกรับรู ้รายการในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนทันที กลุ่มบริ ษทั กําหนดดอกเบี/ยจ่ายของหนี/ สิน
ผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิ โดยใช้อตั ราคิดลดทีใช้วดั มูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดย
คํานึ งถึงการเปลียนแปลงใดๆ ในหนี/สินผลประโยชน์ทีกําหนดไว้สุทธิ ซึงเป็ นผลมาจากการสมทบเงิ นและการจ่าย
ชําระผลประโยชน์ ดอกเบี/ยจ่ายสุ ทธิ และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีเกียวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู ้รายการในกําไรหรื อ
ขาดทุน
เมือมีการเปลียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรื อการลดขนาดโครงการ การเปลี ยนแปลงในผลประโยชน์ที
เกียวข้องกับการบริ การในอดีต หรื อ กําไรหรื อขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนทันที
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้กาํ ไรและขาดทุนจากการจ่ายชําระผลประโยชน์พนักงานเมือเกิดขึ/น
ผลประโยชน์ ระยะสั. นของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสั/นของพนักงานรั บ รู ้ เ ป็ นค่ า ใช้จ่ายเมื อพนักงานทํา งานให้ หนี/ สิ นรั บ รู ้ ดว้ ยมูลค่ า ที คาดว่า จะ
จ่ายชําระ หากกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมายหรื อภาระผูกพันโดยอนุมานทีจะต้องจ่ายอันเป็ นผลมาจากการที
พนักงานได้ทาํ งานให้ในอดีตและภาระผูกพันนี/สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล
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(ฑ) ประมาณการหนี0สิน
ประมาณการหนี/สินจะรับรู ้ก็ต่อเมือกลุ่มบริ ษทั มีภาระผูกพันตามกฎหมาย หรื อภาระผูกพันจากการอนุมานทีเกิดขึ/ น
ในปั จจุบนั อันเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ในอดี ต ซึ งสามารถประมาณจํานวนของภาระผูกพันได้อย่างน่าเชื อถือ และมี
ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพือชําระภาระผูกพันดังกล่าว ประมาณ
การหนี/สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดทีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้อตั ราคิดลดในตลาดปั จจุบนั ก่อนคํานึ งภาษี
เงิ นได้ เพื อให้สะท้อนจํานวนที อาจประเมิ นได้ในตลาดปั จจุ บนั ซึ งแปรไปตามเวลาและความเสี ยงที มี ต่อหนี/ สิ น
ประมาณการหนี/สินส่ วนทีเพิมขึ/นเนืองจากเวลาทีผ่านไปรับรู ้เป็ นต้นทุนทางการเงิน
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายจากสั ญญาที เสี ยเปรี ยบหรื อก่ อให้ เกิดภาระ
ประมาณการค่าใช้จ่ายของสัญญาทีเสี ยเปรี ยบหรื อก่อให้เกิดภาระแก่กลุ่มบริ ษทั จะบันทึกเมือประโยชน์ทีกลุ่มบริ ษทั
พึงได้รับน้อยกว่าต้นทุ นที จําเป็ นในการดําเนิ นการตามข้อผูกพันในสัญญา การประมาณค่ าใช้จ่ายรั บรู ้ ดว้ ยมูลค่ า
ปั จจุ บ ันของต้นทุ นที คาดว่าจะเกิ ดขึ/ นเมื อสิ/ นสุ ด สัญญา หรื อต้นทุ นสุ ท ธิ ที คาดว่า จะเกิ ดขึ/ นเมื อดําเนิ นสัญญาต่ อ
แล้วแต่มูลค่าใดจะตํากว่า กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที เกิ ดขึ/ นจากสิ นทรัพย์ทีระบุไว้ในสัญญาก่อนที
จะรับรู ้และวัดมูลค่าประมาณการหนี/สิน
(ฒ) การวัดมูลค่ ายุติธรรม
กลุ่มบริ ษทั กําหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกียวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี/รวมถึงกลุ่มผูป้ ระเมิน
มูลค่าซึ งมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมทีมีนยั สําคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ ริ หารสูงสุ ดทางด้านการเงิน
กลุ่ มผูป้ ระเมิ นมู ลค่ า มี การทบทวนข้อมู ลที ไม่ ส ามารถสั งเกตได้ และปรั บ ปรุ งการวัด มู ลค่ า ที มี นัย สํา คัญ อย่า ง
สมําเสมอ หากมีการใช้ขอ้ มูลจากบุคคลทีสามเพือวัดมูลค่ายุติธรรม เช่ น ราคาจากนายหน้า หรื อการตั/งราคา กลุ่มผู ้
ประเมินได้ประเมินหลักฐานทีได้มาจากบุคคลทีสามทีสนับสนุนข้อสรุ ปเกียวกับการวัดมูลค่ารวมถึงการจัดลําดับชั/น
ของมูลค่ายุติธรรมว่าเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างเหมาะสม
ประเด็นปัญหาของการวัดมูลค่าทีมีนยั สําคัญจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริ ษทั
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การวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี/ สินกลุ่มบริ ษทั ใช้ขอ้ มูลที สามารถสังเกตได้ให้มากที สุ ดเท่าที จะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี/ถกู จัดประเภทในแต่ละลําดับชั/นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลทีใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี/
•
•

•

ข้อมูลระดับ 1 เป็ นราคาเสนอซื/อขายในตลาดทีมีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์หรื อหนี/สินอย่างเดียวกัน
ข้อมูลระดับ 2
เป็ นข้อมูลอื นที สังเกตได้โ ดยตรงหรื อโดยอ้อมสํา หรั บ สิ นทรั พ ย์น/ ันหรื อหนี/ สิ นนั/น
นอกเหนือจากราคาเสนอซื/อขายซึ งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ข้อมูลระดับ 3 ข้อมูลทีใช้เป็ นข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์หรื อหนี/สินนั/น

หากข้อมูลทีนํามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี/ สินถูกจัดประเภทลําดับชั/นของมูลค่ายุติธรรมที
แตกต่างกัน การวัดมูลค่ ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดี ยวกันตามลําดับชั/นของมูลค่ า
ยุติธรรมของข้อมูลทีอยูใ่ นระดับตําสุ ดทีมีนยั สําคัญสําหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
(ณ) รายได้
นโยบายการบัญชีสําหรั บการรั บรู้รายได้ ในปี 2562
รายได้รับรู ้เมือลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าหรื อบริ การด้วยจํานวนเงินทีสะท้อนถึงสิ งตอบแทนทีกลุ่มบริ ษทั คาด
ว่าจะมีสิทธิ ได้รับซึ งไม่รวมจํานวนเงิ นทีเก็บแทนบุคคลที สาม ภาษีมูลค่าเพิมและแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้าและ
ส่ วนลดตามปริ มาณ
การขายสิ นค้ า
รายได้จากการขายสิ นค้ารับรู ้เมือลูกค้ามีอาํ นาจควบคุมในสิ นค้าซึ งโดยทัวไปเกิ ดขึ/ นเมือมีการส่ งมอบสิ นค้าให้กบั
ลูกค้า สําหรั บสัญญาที ให้สิทธิ ลูกค้าในการคื นสิ นค้า รายได้จะรับรู ้ในจํานวนที มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ใน
ระดับสู งมากว่าจะไม่มีการกลับรายการอย่างมีนยั สําคัญของรายได้ทีรับรู ้สะสม ดังนั/น รายได้ทีรับรู ้จะปรับปรุ งด้วย
ประมาณการรับคืนสิ นค้าซึ งประมาณการจากข้อมูลในอดีต
นโยบายการบัญชีสําหรั บการรั บรู้รายได้ ในปี 2561
รายได้ทีรับรู ้ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม และแสดงสุ ทธิ จากส่ วนลดการค้า และส่ วนลดตามปริ มาณ
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การขายสิ นค้ า
รายได้รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเมือได้โอนความเสี ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของสิ นค้าทีมีนยั สําคัญไป
ให้กบั ผูซ้ /ื อแล้ว และจะไม่รับรู ้รายได้ถา้ ฝ่ ายบริ หารยังมี การควบคุมหรื อบริ หารสิ นค้าที ขายไปแล้วนั/นหรื อมีความ
ไม่แน่นอนทีมีนยั สําคัญในการได้รับประโยชน์เชิ งเศรษฐกิจจากการขายสิ นค้านั/น ไม่อาจวัดมูลค่าของจํานวนรายได้
และต้นทุนทีเกิดขึ/นได้อย่างน่าเชือถือ หรื อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนทีจะต้องรับคืนสิ นค้า
(ด) รายได้ จากการลงทุน
รายได้จากการลงทุนประกอบด้วยเงิ นปั นผลและดอกเบี/ยรับจากการลงทุนและเงิ นฝากธนาคาร โดยเงิ นปั นผลรับ
บันทึกในกําไรหรื อขาดทุนในวันทีกลุ่มบริ ษทั มีสิทธิ ได้รับเงินปันผล และดอกเบี/ยรับบันทึกในกําไรหรื อขาดทุนตาม
เกณฑ์คงค้าง
(ต) ต้ นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงินบันทึกโดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี/ยทีแท้จริ งและประกอบด้วยดอกเบี/ยจ่ายของเงินกูย้ ืมรับรู ้ในกําไรหรื อ
ขาดทุน
ต้นทุนการกูย้ ืมทีไม่ได้เกียวกับการได้มา การก่อสร้างหรื อ การผลิตสิ นทรัพย์ทีเข้าเงือนไข รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
โดยใช้วิธีอตั ราดอกเบี/ยทีแท้จริ ง
(ถ) สัญญาเช่ าดําเนินงาน
รายจ่ายภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานบันทึกในกําไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
การประเมินว่ าข้ อตกลงประกอบด้ วยสั ญญาเช่ าหรื อไม่
ณ วันที เริ มต้นข้อตกลง กลุ่มบริ ษทั จะพิ จารณาว่า ข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยสัญญาเช่ าหรื อมี สัญญาเช่ าเป็ น
ส่ วนประกอบหรื อไม่ โดยพิจารณาจากสิ นทรัพย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง ถ้าการปฏิ บตั ิตามข้อตกลงนั/นขึ/ นอยู่กบั
การใช้สินทรัพย์ทีมีลกั ษณะเฉพาะเจาะจง และข้อตกลงนั/นจะนําไปสู่ สิทธิ ในการใช้สินทรัพย์ ถ้าทําให้กลุ่มบริ ษทั
มีสิทธิ ในการควบคุมการใช้สินทรัพย์
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ณ วันทีเริ มต้นข้อตกลง หรื อ มีการประเมินข้อตกลงใหม่ กลุ่มบริ ษทั แยกค่าตอบแทนสําหรับสัญญาเช่า และส่ วนที
เป็ นองค์ป ระกอบอื นโดยใช้มูลค่ า ยุติ ธรรมเป็ นเกณฑ์ใ นการแยก หากกลุ่มบริ ษ ทั สรุ ป ว่า เป็ นสัญญาเช่ า การเงิ น
แต่ ไ ม่ ส ามารถแบ่ ง แยกจํา นวนดัง กล่ า วได้อ ย่ า งน่ า เชื อถื อ ให้ รั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี/ สิ น ในจํา นวนที เท่ า กับ
มูลค่ ายุติ ธรรมของสิ นทรั พย์ที มี ลกั ษณะเฉพาะเจาะจงนั/น หลังจากนั/นจํานวนหนี/ สิ นจะลดลงตามจํา นวนที จ่ า ย
และต้นทุนทางการเงินตามนัยจากหนี/สินจะรับรู ้โดยใช้อตั ราดอกเบี/ยเงินกูย้ ืมส่ วนเพิมของกลุ่มบริ ษทั
(ท) ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของ
งวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนเว้นแต่ในส่ วนทีเกียวกับรายการทีเกียวข้องในการ
รวมธุรกิจ หรื อ รายการทีรับรู ้โดยตรงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หรื อกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั ได้แก่ภาษีทีคาดว่าจะจ่ายชําระหรื อได้รับชําระ โดยคํานวณจากกําไรหรื อขาดทุนประจําปี
ทีต้องเสี ยภาษี โดยใช้อตั ราภาษีทีประกาศใช้หรื อที คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที รายงาน ตลอดจนการปรับปรุ งทาง
ภาษีทีเกียวกับรายการในปี ก่อนๆ
ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี บนั ทึ กโดยคํานวณจากผลแตกต่างชัวคราวที เกิ ดขึ/นระหว่างมูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี/สินและจํานวนทีใช้เพือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะไม่ถูกรับรู ้เมือเกิดจากผลแตกต่าง
ชัวคราวต่อไปนี/ การรั บรู ้ค่าความนิ ยมในครั/งแรก การรับรู ้สินทรัพย์หรื อหนี/ สินในครั/งแรกซึ งเป็ นรายการที ไม่ใช่
การรวมธุ รกิ จและรายการนั/นไม่มีผลกระทบต่อกําไรขาดทุนทางบัญชี หรื อทางภาษี และผลแตกต่างที เกี ยวข้องกับ
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยหากเป็ นไปได้วา่ จะไม่มีการกลับรายการในอนาคตอันใกล้
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตอ้ งสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีทีจะเกิดจากลักษณะวิธีการทีกลุ่มบริ ษทั
คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสิ นทรัพย์หรื อจะจ่ายชําระหนี/ สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที สิ/ นรอบระยะเวลาที
รายงาน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวดั มูลค่าโดยใช้อตั ราภาษีทีคาดว่าจะใช้กบั ผลแตกต่างชัวคราวเมือมีการกลับรายการโดยใช้
อัตราภาษีทีประกาศใช้หรื อทีคาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันทีรายงาน
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ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริ ษทั ต้องคํานึ งถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ ท างภาษี ที ไม่ แ น่ น อนและอาจทํา ให้จ ํา นวนภาษี ที ต้อ งจ่ า ยเพิ มขึ/ น และมี ด อกเบี/ ย ที ต้อ งชํา ระ
กลุ่มบริ ษทั เชื อว่าได้ต/ งั ภาษี เ งิ นได้คา้ งจ่ ายเพี ยงพอสําหรั บภาษี เงิ นได้ทีจะจ่ ายในอนาคต ซึ งเกิ ดจากการประเมิ น
ผลกระทบจากหลายปั จจัย รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี/อยู่บน
พื/ น ฐานการประมาณการและข้อ สมมติ และอาจจะเกี ยวข้อ งกับ การตัด สิ น ใจเกี ยวกับ เหตุ ก ารณ์ ใ นอนาคต
ข้อมูลใหม่ๆอาจจะทําให้กลุ่มบริ ษทั เปลียนการตัดสิ นใจโดยขึ/นอยู่กบั ความเพียงพอของภาษี เงิ นได้คา้ งจ่ ายที มีอยู่
การเปลียนแปลงในภาษีเงินได้คา้ งจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงวดทีเกิดการเปลียนแปลง
สิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี และหนี/ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สามารถหักกลบได้เมือกิ จการมีสิทธิ ตาม
กฎหมายทีจะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั มาหักกลบกับหนี/ สินภาษีเงินได้ของงวดปั จจุบนั และภาษีเงินได้
นี/ ประเมิ นโดยหน่ วยงานจัดเก็บภาษี หน่ วยงานเดี ยวกันสําหรั บหน่ วยภาษีเดี ยวกันหรื อหน่ วยภาษี ต่างกัน สําหรั บ
หน่ วยภาษีต่างกันนั/นกิ จการมีความตั/งใจจะจ่ายชําระหนี/ สินและสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้ของงวดปั จจุบนั ด้วยยอดสุ ทธิ
หรื อตั/งใจจะรับคืนสิ นทรัพย์และจ่ายชําระหนี/สินในเวลาเดียวกัน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะบันทึกต่อเมือมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากําไรเพือเสี ยภาษีในอนาคตจะมี
จํานวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวดังกล่าว กําไรเพือเสี ยภาษีในอนาคตต้องพิจารณาถึงการ
กลับรายการผลแตกต่างชัวคราวที เกี ยวข้อง ดังนั/น กําไรเพื อเสี ยภาษีในอนาคตหลังปรั บปรุ งการกลับรายการผล
แตกต่างชัวคราวทีพิจารณาจากแผนธุ รกิจของแต่ละบริ ษทั ย่อยในกลุ่มบริ ษทั แล้วอาจมีจาํ นวนไม่เพียงพอทีจะบันทึก
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ท/ งั จํานวน สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกทบทวน ณ ทุกวันทีรายงานและจะถูกปรับ
ลดลงเท่าทีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริ ง
(ธ) กําไรต่ อหุ้น
กลุ่มบริ ษทั แสดงกําไรต่ อหุ ้นขั/นพื/ นฐานสําหรั บหุ ้นสามัญ กําไรต่ อหุ ้นขั/นพื/ นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรื อ
ขาดทุนของผูถ้ ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ด้วยจํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลียถ่วงนํ/าหนักทีออกจําหน่ายระหว่างปี
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(น) บุคคลหรือกิจการทีเกีย วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรื อกิจการทีมีอาํ นาจควบคุมทั/งทางตรงและทางอ้อมหรื อมีอิทธิ พล
อย่างมีสาระสําคัญในการตัดสิ นใจทางการเงินและการบริ หารของกลุ่มบริ ษทั หรื อบุคคลหรื อกิจการที อยู่ภายใต้การ
ควบคุ มเดี ยวกันหรื ออยู่ภายใต้อิทธิ พลอย่างมี ส าระสําคัญเดี ยวกันกับกลุ่มบริ ษ ทั หรื อกลุ่มบริ ษทั มี อาํ นาจควบคุ ม
ทางตรงและทางอ้อม หรื อมีอิทธิ พลอย่างมี สาระสําคัญในการตัดสิ นใจทางการเงิ นและการบริ หารต่อบุ คคลหรื อ
กิจการนั/น
(บ) รายงานทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ผลการดําเนิ นงานของส่ วนงานที รายงานต่อประธานเจ้าหน้าทีบริ หารของกลุ่มบริ ษทั (ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้าน
การดําเนิ นงาน) จะแสดงถึงรายการทีเกิ ดขึ/ นจากส่ วนงานดําเนิ นงานนั/นโดยตรงรวมถึงรายการที ได้รับการปั นส่ วน
อย่างสมเหตุสมผล รายการทีไม่สามารถปันส่ วนได้ส่วนใหญ่เป็ นรายการค่าใช้จ่ายของสํานักงานใหญ่
4

บุคคลหรือกิจการทีเกีย วข้ องกัน
ความสัมพันธ์ทีมีกบั บริ ษทั ร่ วมและบริ ษทั ย่อยได้เปิ ดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 และ 10 บุคคลหรื อ
กิจการอืนทีเกียวข้องกันทีมีรายการระหว่างกันทีมีนยั สําคัญกับกลุ่มบริ ษทั ในระหว่างปี มีดงั ต่อไปนี/
ชือกิจการ
บริ ษทั รอแยล พริ/ นท์เฮ้าส์ จํากัด
บริ ษทั ปัตตานีผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด
บริ ษทั ทรอปิ คอล คอนโซลิเดตเตด
คอปอเรชัน เอสดีเอ็น บีเอชดี
บริ ษทั พี.ที. เมดาน ทรอปิ คอล
แคนนิง แอนด์ โฟรเซ่น อินดัสทรี ส์
บริ ษทั ทรอปิ คอล แคนนิ ง คอปอเรชัน
เอสดีเอ็น บีเอชดี

ประเทศทีจดั ตั$ง/ ลักษณะความสั มพันธ์
สั ญชาติ
ไทย
เป็ นบริ ษทั ร่ วมทางอ้อม ถือหุน้ โดยบริ ษทั
ร่ วมร้อยละ 40
ไทย
มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน
มาเลเซี ย

มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน

อินโดนีเซี ย

มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน

มาเลเซี ย

มีผถู ้ ือหุ น้ ในลําดับสูงสุ ดร่ วมกัน
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ชือกิจการ
บริ ษทั ทีซี บอย มาร์เก็ตติ/ง เอสดีเอ็น บีเอชดี
บริ ษทั ทรอปิ คอล คอปอเรชัน เจแปน จํากัด
บริ ษทั ซาฟโคล สิ งคโปร์ พีทีอี จํากัด
บริ ษทั ซาฟโคล ยุโรป จํากัด
บริ ษทั ซาฟโคล ยูเอสเอ อิงค์
บริ ษทั ซาฟโคล ออสเตรเลีย พีทีวาย จํากัด
บริ ษทั ซาฟโคล วิคตอเรี ย มาเลเซี ย
เอสดีเอ็น บีเอชดี
บริ ษทั ซาฟโคล ชิลี เอส เอ
บริ ษทั แกมมาอินเวสท์เม้นท์ อิงค์

ประเทศทีจดั ตั$ง/
สั ญชาติ
มาเลเซี ย
ญีปุ่ น
สิ งคโปร์
อังกฤษ
สหรัฐอเมริ กา
ออสเตรเลีย

ผูบ้ ริ หารสําคัญ

มาเลเซี ย
ชิลี
บริ ติช เวอร์จิน
ไอร์แลนด์
ไทย

นายตัน บุน ปิ น

มาเลเซี ย

นายตัน เซา ปอ

มาเลเซี ย

ลักษณะความสั มพันธ์
มีผถู ้ ือหุ น้ ในลําดับสูงสุ ดร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ ในลําดับสูงสุ ดร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ ในลําดับสูงสุ ดร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ ในลําดับสูงสุ ดร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ ในลําดับสูงสุ ดร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ ในลําดับสูงสุ ดร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ ในลําดับสูงสุ ดร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ ในลําดับสูงสุ ดร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุ น้ ในลําดับสูงสุ ดร่ วมกัน
บุคคลทีมีอาํ นาจและความรับผิดชอบการ
วางแผน สังการและควบคุ มกิ จกรรม
ต่ า งๆ ของกิ จ การไม่ ว่า ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ทั/งนี/ รวมถึ งกรรมการของ
กลุ่ ม บริ ษัท (ไม่ ว่ า จะทํ า หน้ า ที ใน
ระดับบริ หารหรื อไม่)
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ถือหุ น้ ร้อยละ 10 หรื อ
มากกว่าและเป็ นกรรมการของบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ ถือหุ น้ ร้อยละ 10 หรื อ
มากกว่าและเป็ นกรรมการของบริ ษทั

นโยบายการกําหนดราคาสําหรับรายการแต่ละประเภทอธิ บายได้ดงั ต่อไปนี/
รายการ
ขายสิ นค้า
ขายวัตถุดิบ
รายได้อืน
ซื/ อสิ นค้า
ซื/ อวัตถุดิบ

นโยบายการกําหนดราคา
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ตามราคาทีตกลงกัน
ราคาตลาด
ราคาตลาด
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รายการ
ค่าบริ การ
ค่านายหน้า
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร

นโยบายการกําหนดราคา
ตามราคาทีตกลงกัน
ตามอัตราทีตกลงกัน
ตามทีได้รับอนุมตั ิโดยกรรมการและผูถ้ ือหุน้

รายการทีสําคัญกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกันสําหรับแต่ละปี สิ/ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี/
สําหรั บปี สิ0นสุ ดวันที 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

บริษทั ย่ อย
ขายสิ นค้า
ค่าบริ การ
ค่านายหน้า
บุคคลหรือกิจการอืน ทีเกีย วข้ องกัน
ขายสิ นค้า
ขายวัตถุดิบ
รายได้อืน
ซื/ อสิ นค้า
ซื/ อวัตถุดิบ
ค่าบริ การ
ค่านายหน้า
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ผู้บริหารสํ าคัญ
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หารสําคัญ
ผลประโยชน์ระยะสั/นของพนักงาน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวมค่ าตอบแทนผู้บริหารสํ าคัญ

-

-

2,682,779
17,276
6,422
24,555
696,398
2,869
40,612
150

44,708
7,058
51,766
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51,236
5,129
268

58,039
3,877
277

3,315,607
10,571
5,021
32,274
823,925
2,565
40,929
138

2,674,553
17,276
4,559
24,555
696,398
2,869
40,612
150

3,306,038
10,571
3,959
32,064
823,925
2,565
40,929
138

41,738
1,972
43,710

42,289
6,983
49,272

40,329
1,892
42,221

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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ยอดคงเหลือกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้องกัน ณ วันที 31 ธันวาคม มีดงั นี/
ลูกหนี0การค้ า

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

บริ ษทั ย่อย
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
รวม

550,346
550,346

600,806
600,806

4,174
549,883
554,057

11,563
599,656
611,219

ลูกหนีอ0 ืน
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
รวม

1,547
1,547

2,711
2,711

1,376
1,376

2,487
2,487

5,590
(5,590)
-

5,590
(5,590)
-

5,590
(5,590)
-

5,590
(5,590)
-

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั0น
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
เงินต้น
หั ก ค่าเผือหนี/สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

เงินให้กยู้ ืมระยะสั/นแก่กิจการทีเกียวข้องกันไม่มีดอกเบี/ย
ไม่มีรายการเคลือนไหวของเงินให้กยู้ ืมระยะสั/นแก่กิจการทีเกียวข้องกันสําหรับปี สิ/ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
และ 2561
เจ้ าหนี0การค้ า

กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
รวม

งบการเงินรวม
2562
2561
20,001
20,001
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(พันบาท)
68,126
20,001
68,126
20,001

68,126
68,126

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

เจ้ าหนี0อืน

งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

บริ ษทั ย่อย
กิจการอืนทีเกียวข้องกัน
รวม

4,678
4,678

5,116
5,116

1,140
4,678
5,818

337
5,116
5,453

สัญญาสําคัญทีทํากับกิจการทีเกีย วข้ องกัน
สัญญาซื0อขายผลิตภัณฑ์ และการตลาด
เมือวันที 1 มิถุนายน 2562 บริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื/อขายผลิตภัณฑ์และการตลาดกับบริ ษทั ทรอปิ คอล คอนโซลิเดตเตด
คอปอเรชัน เอสดีเอ็น บีเอชดี (TCC) โดยบริ ษทั ตกลงให้ TCC ทําหน้าทีเป็ นตัวแทนทางการตลาดของบริ ษทั ในการ
ติดต่อกับตลาดระหว่างประเทศ สัญญานี/มีกาํ หนดระยะเวลา 3 ปี โดยเริ มตั/งแต่เดือนมิถุนายน 2562 และสามารถต่อ
อายุสญ
ั ญาโดยอัตโนมัติได้อีก 1 ปี เว้นแต่ค่สู ญ
ั ญาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึงจะบอกเลิกสัญญา
หนังสือคํ0าประกัน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 บริ ษทั มีหนี/ สินทีอาจเกิดขึ/นต่อธนาคารในประเทศแห่ งหนึ งสําหรับการคํ/าประกันวงเงิน
สิ นเชือของบริ ษทั ย่อยและกิจการทีเกียวข้องกันเป็ นจํานวนเงินรวม 18 ล้านบาท (2561: 18 ล้ านบาท)
5

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
2562
2561
เงินสดในมือ
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
รวม

167
109
141,144
141,420
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(พันบาท)
89
145
93
79
63,841
107,729
64,023
107,953

64
83
30,348
30,495

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
6

ลูกหนีก$ ารค้ า
การวิเคราะห์อายุของลูกหนี/การค้า มีดงั นี/
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

ยังไม่ครบกําหนดชําระ
เกินกําหนดชําระ:
น้อยกว่า 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
หั ก ค่าเผือหนี/สงสัยจะสูญ
รวม

688,227

750,189

687,657

756,784

37,084
1,772
13,373
740,456
(13,373)
727,083

29,244
2,783
15,399
797,615
(15,399)
782,216

35,953
1,772
13,373
738,755
(13,373)
725,382

26,412
2,783
15,399
801,378
(15,399)
785,979

โดยปกติระยะเวลาการให้สินเชือแก่ลกู ค้าของกลุ่มบริ ษทั มีระยะเวลาตั/งแต่ 90 - 120 วัน สําหรับการขายต่างประเทศ
และ 30 - 90 วันสําหรับการขายในประเทศ
7

ลูกหนีอ$ นื
งบการเงินรวม
2562
2561
ลูกหนี/อืน
ลูกหนี/ค่าชดเชยการส่ งออก
ลูกหนี/กรมสรรพากร
อืน ๆ
หั ก ค่าเผือหนี/สงสัยจะสูญ
รวม

23,737
12,237
18,943
5,388
60,305
(12,068)
48,237

145

(พันบาท)
20,128
12,257
9,148
5,565
47,098
(12,068)
35,030

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
23,567
12,237
18,725
5,345
59,874
(12,068)
47,806

19,904
12,257
8,482
5,408
46,051
(12,068)
33,983

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
8

สิ นค้ าคงเหลือ
งบการเงินรวม
2562
2561
สิ นค้าสําเร็ จรู ป
วัตถุดิบ
วัสดุหีบห่ อและอืน ๆ
สิ นค้าระหว่างทาง
หั ก ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลงและสิ นค้าล้าสมัย
สุ ทธิ
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือทีได้รวมใน
บัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
- ปรับลดมูลค่าเป็ น
มูลค่าสุ ทธิ ทีคาดว่าจะได้รับ
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

225,381
574,802
16,238
99,603
916,024
(113,854)
802,170

(พันบาท)
371,105
221,793
625,411
574,802
21,554
16,238
139,969
99,603
1,158,039
912,436
(97,542)
(113,854)
1,060,497
798,582

365,491
625,411
21,554
139,969
1,152,425
(97,542)
1,054,883

4,537,543

4,634,338

4,528,652

4,628,684

16,312
4,553,855

9,631
4,643,969

16,312
4,544,964

9,631
4,638,315

146

9

บริ ษทั ร่ วม

ประเทศที

ไทย

49.4

49.4

เป็ นเจ้าของ
2562 2561
(ร้ อยละ)

สัดส่ วนความ

49.4

18,000

2562

18,000

18,000

2561

8,900
8,900

ราคาทุน

147

8,900

8,900

2561
(พันบาท)

8,900
8,900

(8,400)
(8,400)

-

-

500
500

500
500

ราคาทุน – สุ ทธิ
2562
2561

-

-

2561

มูลค่าตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
2562

(8,400)
(8,400)

การด้อยค่า
2562
2561
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

8,900

8,900

2562

วิธีราคาทุน
2562
2561

18,000

ทุนชําระแล้ว

ทุนชําระแล้ว
2562
2561

49.4

2562
2561
(ร้ อยละ)

สัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของ

งบการเงินรวม

กลุ่มบริ ษทั ไม่มีเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมซึ งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั/นจึงไม่มีราคาทีเปิ ดเผยต่อสาธารณชน

ไทย

ธุรกิจ ดําเนิ นธุรกิจ

ลักษณะ ประเทศที

ผลิต

ลักษณะธุรกิจ ดําเนิ นธุรกิจ

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ทรอปิ คอล แพคเกจจิ/ง จํากัด ผลิต
รวม

รวม

บริษทั ร่ วม
บริ ษทั ทรอปิ คอล แพคเกจจิ/ง จํากัด

บริ ษทั ร่ วม

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

-

-

2561

-

-

เงินปั นผลรับสําหรับปี
2562
2561

-

-

2562

เงินปั นผลรับสําหรับปี

10

จําหน่าย
สิ นค้า

ลักษณะ
ธุรกิจ

ไทย

ประเทศที
ดําเนินธุรกิจ

บริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจในประเทศไทย

รวม

บริ ษัทย่ อยทางตรง
บริ ษทั อีโลฟาร์ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย

99.99

2562

148

10,000

2561

ทุนชําระแล้ว

99.99 10,000

2562
2561
(ร้ อยละ)

สัดส่ วนความ
เป็ นเจ้าของ

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

10,000

10,000

2562

การด้อยค่า

-

10,000

-

-

2562
2561
(พันบาท)

10,000

2561

ราคาทุน

งบการเงินเฉพาะกิจการ

10,000

10,000

2562

10,000

10,000

2561

ราคาทุน - สุ ทธิ

-

-

2562

-

-

2561

เงินปันผลรับสําหรับปี

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
11 เงินลงทุนระยะยาวอืน
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนความเป็ นเจ้าของ
ประเภทธุรกิจ 2562
2561
2562
2561
(ร้ อยละ)
(พันบาท)
หุ้นสามัญ
บริ ษทั โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี
จํากัด (มหาชน)

โรงพยาบาล

2.49

2.49

7,383

7,383

เงินลงทุนระยะยาวอืนได้แก่เงิ นลงทุนในหุ น้ สามัญในบริ ษทั เงิ นลงทุนดังกล่าวบันทึกในราคาทุนหักค่าเผือขาดทุน
จากการด้อยค่า
12

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ การลงทุน
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม
ณ วันที 31 ธันวาคม
ค่ าเสือมราคาและขาดทุนจากการด้ อยค่ า
ณ วันที 1 มกราคม
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
ณ วันที 31 ธันวาคม
มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 มกราคม
ณ วันที 31 ธันวาคม

161,031
161,031

161,031
161,031

159,494
159,494

159,494
159,494

26,754
264
27,018

26,477
277
26,754

23,129
264
23,393

22,852
277
23,129

134,277
134,013

134,554
134,277

136,365
136,101

136,642
136,365
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนประกอบด้วยอสังหาริ มทรัพย์จาํ นวนหนึ งทีให้เช่าแก่บุคคลทีสาม สัญญาแต่ละสัญญา
นี/ ไม่สามารถยกเลิกได้เป็ นระยะเวลา 1 ปี การต่ออายุสัญญาจะเป็ นไปตามการต่อรองกับผูเ้ ช่า ทั/งนี/ ไม่มีค่าเช่าทีอาจ
เกิดขึ/น
มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 จํานวนเงิน 230.73 ล้านบาท (2561:
212.32 ล้ านบาท) ประเมินราคาโดยผูป้ ระเมินราคาอิสระ โดยวิธีมูลค่าตลาดสําหรับการใช้ประโยชน์ปัจจุบนั มูลค่า
ยุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนถูกจัดลําดับชั/นการวัดมูลค่ายุติธรรมอยูใ่ นระดับที 2 และ 3
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
ลําดับชั.นมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ า ยุติ ธ รรมของอสังหาริ มทรั พ ย์เ พื อการลงทุ น ถูกประเมิ นโดยผูป้ ระเมิ นราคาทรั พ ย์สิ นอิ ส ระจากภายนอก
ซึ งมีคุณสมบัติในวิชาชี พที เหมาะสมและมีประสบการณ์ในการประเมินราคาทรัพย์สินประเภทดังกล่าว ผูป้ ระเมิน
ราคาทรัพย์สินอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนของกลุ่มบริ ษทั เป็ นประจํา
การวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนถูกจัดลําดับชั/นการวัดมูลค่ายุติธรรม อยู่ในระดับที 2 และ 3
จากเกณฑ์ขอ้ มูลทีนํามาใช้ในเทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรม
เทคนิคการประเมินมูลค่ าและข้ อมูลที ไม่ สามารถสั งเกตได้ทีมีนัยสําคัญ
ผูป้ ระเมินอิสระภายนอกใช้วิธีเปรี ยบเทียบราคาตลาด (Market Comparison Approach) ในกรณี ทีดินว่างเปล่า และใช้
วิธีตน้ ทุน (Cost Approach) ในกรณี ทีดินพร้อมอาคารในการวัดมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ข้อมูลทีไม่สามารถสังเกตได้ทีมีนยั สําคัญในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน คือ ราคา
เสนอขาย และราคาซื/อขายจริ งของอสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุนทีคล้ายคลึงกันปรับด้วยปัจจัยความต่างอืนๆ
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ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2561
เพิมขึ/น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ
1 มกราคม 2562
เพิมขึ/น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์

3,043
3,043
3,043

35,785
35,785
35,785

ทีดิน

151

453,798
10,011
463,809

455,448
1,653
(3,303)
844,558
23,837
15,810
(6,619)
877,586

827,311
3,773
15,893
(2,419)

28,306
2,014
2,106
(1,303)
31,123

28,388
2,288
30
(2,400)

งบการเงินรวม
เครื องตกแต่ง
ติดตั/งและ
ส่ วนปรับปรุ ง อาคารและ เครื องจักรและ
เครื องใช้
ทีดิน
ส่ วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
สํานักงาน
(พันบาท)

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

32,609
5,054
(1,808)
35,855

32,980
(371)

ยานพาหนะ

98,535
47,715
(27,927)
118,323

77,748
38,363
(17,576)
-

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื องจักร
ระหว่างติดตั/ง

1,496,634
78,620
(9,730)
1,565,524

1,460,703
44,424
(8,493)

รวม

ค่ าเสือมราคา
ณ วันที 1 มกราคม 2561
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ
1 มกราคม 2562
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
3,043
3,043
3,043

-

ทีดิน
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276,658
15,621
292,279

264,325
15,636
(3,303)
730,604
33,771
(6,063)
758,312

698,665
34,356
(2,417)
24,434
1,661
(1,297)
24,798

25,260
1,568
(2,394)

งบการเงินรวม
เครื องตกแต่ง
ติดตั/งและ
ส่ วนปรับปรุ ง อาคารและ เครื องจักรและ
เครื องใช้
ทีดิน
ส่ วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
สํานักงาน
(พันบาท)

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

32,107
935
(1,808)
31,234

31,921
557
(371)

ยานพาหนะ

-

-

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื องจักร
ระหว่างติดตั/ง

1,066,846
51,988
(9,168)
1,109,666

1,023,214
52,117
(8,485)

รวม

-

35,785
35,785
35,785

177,140
171,530

191,123
113,954
119,274

128,646
3,872
6,325

3,128

502
4,621

1,059

ยานพาหนะ

98,535
118,323

77,748

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื องจักร
ระหว่างติดตั/ง

429,788
455,858

437,489

รวม
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ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มูลค่าตามบัญชี จาํ นวนเงิน 2.87 ล้านบาท (2561: 2.87 ล้ านบาท) ได้ใช้เป็ นหลักประกันเงินกูย้ ืมจากสถาบันการเงิน
(ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14)

การคํา. ประกัน

ราคาทรัพย์สินของกลุ่มบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ งได้คิดค่าเสื อมราคาเต็มจํานวนแล้ว แต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวนเงิน
744.07 ล้านบาท (2561: 719.82 ล้ านบาท)

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 มกราคม 2561
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ
1 มกราคม 2562
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ทีดิน

งบการเงินรวม
เครื องตกแต่ง
ติดตั/งและ
ส่ วนปรับปรุ ง อาคารและ เครื องจักรและ
เครื องใช้
ทีดิน
ส่ วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
สํานักงาน
(พันบาท)

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

ราคาทุน
ณ วันที 1 มกราคม 2561
เพิมขึ/น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ
1 มกราคม 2562
เพิมขึ/น
โอน
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
3,043
3,043
3,043

35,785
35,785
35,785

ทีดิน
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442,456
10,011
452,467

444,106
1,653
(3,303)
841,630
23,837
15,810
(6,619)
874,658

824,383
3,773
15,893
(2,419)

26,747
1,920
2,106
(1,303)
29,470

24,739
2,090
30
(112)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องตกแต่ง
ติดตั/งและ
ส่ วนปรับปรุ ง อาคารและ เครื องจักรและ
เครื องใช้
ทีดิน
ส่ วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
สํานักงาน
(พันบาท)

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

32,482
3,985
(1,808)
34,659

32,817
(335)

ยานพาหนะ

98,535
47,715
(27,927)
118,323

77,748
38,363
(17,576)
-

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื องจักร
ระหว่างติดตั/ง

1,480,678
77,457
(9,730)
1,548,405

1,442,621
44,226
(6,169)

รวม

ค่ าเสือมราคา
ณ วันที 1 มกราคม 2561
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ
1 มกราคม 2562
ค่าเสื อมราคาสําหรับปี
จําหน่าย
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
3,043
3,043
3,043

-

ทีดิน
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266,846
15,450
282,296

254,684
15,465
(3,303)
726,735
33,771
(6,063)
754,443

694,796
34,356
(2,417)
23,263
1,488
(1,297)
23,454

21,980
1,395
(112)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องตกแต่ง
ติดตั/งและ
ส่ วนปรับปรุ ง อาคารและ เครื องจักรและ
เครื องใช้
ทีดิน
ส่ วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
สํานักงาน
(พันบาท)

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

31,827
864
(1,808)
30,883

31,555
607
(335)

-

-

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื องจักร
ยานพาหนะ ระหว่างติดตั/ง

1,051,714
51,573
(9,168)
1,094,119

1,006,058
51,823
(6,167)

รวม

-

35,785
35,785
35,785

175,610
170,171

189,422
114,895
120,215

129,587
3,484
6,016

2,759

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื องตกแต่ง
ติดตั/งและ
อาคารและ เครื องจักรและ
เครื องใช้
ส่ วนปรับปรุ ง
อุปกรณ์
สํานักงาน
(พันบาท)

655
3,776

1,262

ยานพาหนะ

98,535
118,323

77,748

งานระหว่าง
ก่อสร้างและ
เครื องจักร
ระหว่างติดตั/ง

428,964
454,286

436,563

รวม
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ราคาทรัพย์สินของบริ ษทั ก่อนหักค่าเสื อมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซึ งได้คิดค่าเสื อมราคาเต็มจํานวนแล้วแต่ยงั คงใช้งานจนถึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 มีจาํ นวนเงิน
735.27 ล้านบาท (2561: 711.27 ล้ านบาท)

มูลค่ าสุ ทธิทางบัญชี
ณ วันที 1 มกราคม 2561
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 และ
1 มกราคม 2562
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562

ทีดิน

ส่ วนปรับปรุ ง
ทีดิน

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
14 หนีส$ ิ นทีมภี าระดอกเบีย$
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนทีมี
หลักประกัน
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกูย้ ืมระยะสั/นจาก
สถาบันการเงิน
รวมหนีส$ ิ นทีมภี าระ
ดอกเบีย$

3,185

2562
ส่ วนทีไม่มี
หลักประกัน

ส่ วนทีมี
รวม
หลักประกัน
(พันบาท)
3,185
4,076

-

2561
ส่ วนทีไม่มี
หลักประกัน

รวม

-

4,076

-

30,000

30,000

47,066

90,000

137,066

3,185

30,000

33,185

51,142

90,000

141,142

สินทรั พย์ ทีใช้ เป็ นหลักประกันหนี0สิน
ณ วันที 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
2562
2561

หมายเหตุ

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
ทีดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

2,200
668
2,868

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
2,200
2,200
2,200
668
668
668
2,868
2,868
2,868

ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั มีวงเงินสิ นเชื อ ซึ งยังมิได้เบิกใช้เป็ นจํานวนเงินรวม 1,349 ล้านบาท
และ 1,344 ล้านบาท ตามลําดับ (2561: 1,528 ล้ านบาท และ 1,523 ล้ านบาท ตามลําดับ)
15

ประมาณการหนีส$ ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พนักงาน
งบการเงินรวม
2562
2561
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

191,544
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(พันบาท)
114,228
190,617

113,785

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
โครงการผลประโยชน์ ทีกาํ หนดไว้
กลุ่มบริ ษทั จัดการโครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้ตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ในการให้ผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานตามสิ ทธิ และอายุงาน โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้มีความเสี ยง
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ป ระกันภัย ได้แ ก่ ความเสี ยงของช่ วงชี วิต และความเสี ยงจากอัตรา
ดอกเบี/ย
มูลค่ าปัจจุบันของภาระผูกพันตาม
โครงการผลประโยชน์
ณ วันที 1 มกราคม
รับรู้ ในกําไรหรือขาดทุน
ต้นทุนบริ การปัจจุบนั
ต้นทุนบริ การในอดีต
ดอกเบี/ยจากภาระผูกพัน

งบการเงินรวม
2562
2561
114,228

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(พันบาท)
105,465
113,785

104,425

9,120
46,976
4,048
60,144

6,432
3,264
9,696

9,013
46,843
4,030
59,886

6,316
3,231
9,547

19,019
19,019

589
3,608
(3,583)
614

18,793
18,793

637
3,620
(2,897)
1,360

ผลประโยชน์จ่าย

(1,847)

(1,547)

(1,847)

(1,547)

ณ วันที 31 ธันวาคม

191,544

114,228

190,617

113,785

รับรู้ ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- ข้อสมมติดา้ นประชากรศาสตร์
- ข้อสมมติทางการเงิน
- การปรับปรุ งจากประสบการณ์
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
เมือวันที 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานได้ถกู ปรับปรุ งให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างทีถูก
เลิกจ้างเพิมเติ ม หากลูกจ้างทํางานติ ดต่อกันครบ 20 ปี ขึ/ นไป ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุ ดท้าย 400 วันกลุ่มบริ ษทั จึ งแก้ไขโครงการผลประโยชน์เมือเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพือให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานฉบับปรับปรุ ง จากการแก้ไขโครงการดังกล่าวทําให้กลุ่มบริ ษทั รับรู ้ประมาณการ
หนี/สินผลประโยชน์เมือเกษียณอายุและต้นทุนบริ การในอดีตเพิมขึ/น
ข้ อสมมติในการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย
อัตราคิดลด
การเพิมขึ/นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตรามรณะในอนาคต

งบการเงินรวม
2562
2561
1.76 - 4.38
3.5 - 6.0
0 - 25
3.0

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(ร้ อยละ)
1.76 - 4.38
1.76 - 4.38
3.5 - 6.0
3.5 - 6.0
0 - 25
0 - 25
3.0
3.0

1.76 - 4.38
3.5 - 6.0
0 - 25
3.0

ข้อสมมติเกียวกับอัตรามรณะในอนาคตถือตามข้อมูลทางสถิติทีเผยแพร่ ทวไปและตารางมรณะ
ั
ปรับปรุ งด้วยอัตรา
ดอกเบี/ยร้อยละ 2.85 อัตราดอกเบี/ยคิดลดใช้อตั ราดอกเบี/ยพันธบัตรรัฐบาลระยะยาว (2561: ร้ อยละ 2.85)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาถัวเฉลียถ่วงนํ/าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ทีกําหนดไว้เป็ น 12.5 ปี
(2561: 12.5 ปี )
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
การวิเคราะห์ ความอ่ อนไหว
การเปลียนแปลงในแต่ละข้อสมมติ ทีเกียวข้องในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทีอาจเป็ นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วันทีรายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอืนๆ คงที
งบการเงินรวม
ข้อสมมติเพิมขึ/นร้อยละ 1
ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1
2562
2561
2562
2561
(พันบาท)
(13,643)
(9,704)
15,705
11,190
17,167
10,981
(15,134)
(9,717)
(15,920)
(10,217)
10,048
6,284
(452)
(293)
409
265

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด
การเพิมขึ/นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตรามรณะในอนาคต

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ข้อสมมติเพิมขึ/นร้อยละ 1
ข้อสมมติลดลงร้อยละ 1
2562
2561
2562
2561
(พันบาท)
(13,513)
(9,620)
15,540
11,083
16,997
10,876
(14,998)
(9,633)
(15,776)
(10,128)
9,909
6,199
(448)
(290)
405
263

ผลกระทบต่ อภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์
ณ วันที 31 ธันวาคม
อัตราคิดลด
การเพิมขึ/นของเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
อัตรามรณะในอนาคต
16

ทุนเรือนหุ้น
ส่ วนเกินมูลค่ าหุ้น
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณี ทีบริ ษทั เสนอขายหุน้ สูงกว่า
มูลค่าหุน้ ทีจดทะเบียนไว้ บริ ษทั ต้องนําค่าหุน้ ส่ วนเกินนี/ต/ งั เป็ นทุนสํารอง (“ส่ วนเกินมูลค่าหุ น้ ”) ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ นี/
จะนําไปจ่ายเป็ นเงินปั นผลไม่ได้

160

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
17

สํ ารองตามกฎหมาย
ตามบทบัญ ญัติ แ ห่ ง พระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ัท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริ ษ ัท ต้อ งจัด สรรทุ น สํา รอง
(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้ อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี หลังจากหักยอดขาดทุ นสะสมยกมา (ถ้ามี )
จนกว่าสํารองดังกล่าวมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยน เงิ นสํารองนี/ จะนําไปจ่ายเป็ นเงิ นปั นผล
ไม่ได้

18

ส่ วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้
ส่ วนงานธุรกิจ
ผูบ้ ริ หารเห็นว่า กลุ่มบริ ษทั ดําเนิ นกิ จการในส่ วนงานเดี ยวคื อส่ วนงานธุ รกิ จผลิตและจําหน่ ายอาหารทะเลบรรจุ
กระป๋ องและบรรจุซอง ดังนั/นฝ่ ายบริ หารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริ ษทั มีส่วนงานทีรายงานเพียงส่ วนงานเดียว
ส่ วนงานภูมิศาสตร์
ในการนําเสนอข้อมูลจําแนกทางภูมิศาสตร์ รายได้แยกตามทีตั/งทางภูมิศาสตร์ของลูกค้า
สิ นทรั พ ย์ต ามส่ วนงานแยกตามสถานที ตั/งทางภู มิ ศ าสตร์ ข องสิ นทรั พ ย์ เนื องจากกลุ่ มบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ตั/งอยู่
ในประเทศไทยจึงไม่มีการแสดงสิ นทรัพย์ตามส่ วนงาน
การจําแนกรายได้
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

ส่ วนงานภูมศิ าสตร์ หลัก
ทวีปเอเชีย (ไม่รวมประเทศไทย)
ทวีปอเมริ กา
ทวีปแอฟริ กา
ประเทศไทย
ทวีปออสเตรเลีย
ทวีปยุโรป
รวม

3,151,747
827,369
612,238
275,001
32,315
4,898,670
161

3,695,730
112,021
840,340
297,301
57,645
1,057
5,004,094

3,139,377
827,369
612,238
268,163
32,315
4,879,462

3,682,142
112,021
840,340
298,658
57,645
1,057
4,991,863

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

ประเภทของสิ นค้ าและบริการหลัก
ปลาทูน่าบรรจุกระป๋ องและบรรจุซอง
อาหารสัตว์เลี/ยงบรรจุกระป๋ องและ
บรรจุซอง
อาหารทะเลบรรจุกระป๋ องและบรรจุซอง
อืนๆ
รวม
จังหวะเวลาในการรับรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึง
รวม

3,207,929

3,209,053

3,198,719

3,208,209

815,400
719,861
155,480
4,898,670

686,775
894,797
213,469
5,004,094

813,667
719,861
147,215
4,879,462

685,327
894,797
203,530
4,991,863

4,898,670
4,898,670

5,004,094
5,004,094

4,879,462
4,879,462

4,991,863
4,991,863

ลูกค้ ารายใหญ่
รายได้จากลูกค้าสองรายใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั จํานวนเงิน 2,556 ล้านบาทและ 511 ล้านบาทตามลําดับ (2561: สอง
รายจํานวนเงิน 3,201 ล้ านบาทและ 600 ล้ านบาทตามลําดับ) จากรายได้รวมของกลุ่มบริ ษทั
19

ค่ าใช้ จ่ายผลประโยชน์ ของพนักงาน
งบการเงินรวม
2562
2561

หมายเหตุ
เงินเดือน ค่าแรงและโบนัส
โครงการผลประโยชน์ทีกําหนดไว้
โครงการสมทบเงินทีกําหนดไว้
อืนๆ
รวม

607,889
60,144
7,273
43,829
719,135

15

162

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)
603,970
601,805
598,893
9,696
59,886
9,547
8,007
7,071
7,910
45,004
43,662
44,874
666,677
712,424
661,224

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
โครงการสมทบเงินที กาํ หนดไว้
กลุ่มบริ ษทั ได้จดั ตั/งกองทุนสํารองเลี/ยงชีพสําหรับพนักงานของกลุ่มบริ ษทั บนพื/นฐานความสมัครใจของพนักงานใน
การเป็ นสมาชิ กของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมและกลุ่มบริ ษทั จ่ายสมทบในอัตราเดียวกันคือร้อยละ 3 ถึง
ร้อยละ 6 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสํารองเลี/ยงชี พนี/ ได้จดทะเบียนเป็ นกองทุนสํารองเลี/ยงชี พตาม
ข้อกําหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผูจ้ ดั การกองทุนทีได้รับอนุญาต
20

ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

รวมอยู่ในต้ นทุนขาย
วัตถุดิบและวัสดุสิ/นเปลืองใช้ไป
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
การเปลียนแปลงในสิ นค้าสําเร็ จรู ป
ค่าเสื อมราคา
อืน ๆ
รวม

3,333,995
617,245
145,869
49,485
407,261
4,553,855

3,699,215
578,251
(73,302)
50,098
389,707
4,643,969

3,333,995
617,245
143,842
49,485
400,397
4,544,964

3,699,215
578,251
(70,958)
50,098
381,709
4,638,315

รวมอยู่ในต้ นทุนในการจัดจําหน่ าย
ค่าใช้จ่ายในการส่ งออก
ค่าขนส่ ง
ค่าโฆษณาและส่ งเสริ มการขาย
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
อืน ๆ
รวม

34,311
2,533
827
1,110
56,259
95,040

33,102
3,983
645
611
47,417
85,758

35,159
2,233
428
55,377
93,197

33,956
3,293
603
46,980
84,832

รวมอยู่ในค่ าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ตอบแทนพนักงาน
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
อืน ๆ
รวม

100,780
5,050
2,863
27,106
135,799

87,815
4,872
2,393
39,233
134,313

95,179
4,830
2,406
29,097
131,512

82,973
4,684
2,025
40,271
129,953
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
21

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ ทีรับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

ภาษีเงินได้ ของปี ปัจจุบัน
สําหรับปี ปัจจุบนั

36,336

38,934

34,814

38,248

ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
การเปลียนแปลงของผลแตกต่างชัวคราว
การใช้ขาดทุนทางภาษีทีเดิมไม่ได้บนั ทึก
รวมภาษีเงินได้

(15,432)
(22,487)
(1,583)

(3,771)
(38,248)
(3,085)

(15,174)
(22,487)
(2,847)

(3,696)
(38,248)
(3,696)

ภาษีเงินได้ ทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
งบการเงินรวม
2562
2561
ก่อน
รายได้
สุ ทธิ จาก
ก่อน
รายได้
สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)
ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
19,019
รวม
19,019

3,804
3,804
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15,215
15,215

614
614

123
123

491
491

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
ก่อน
รายได้
สุ ทธิ จาก
ก่อน
รายได้
สุ ทธิ จาก
ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้ ภาษีเงินได้
(พันบาท)
ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
18,793
รวม
18,793

3,759
3,759

15,034
15,034

1,360
1,360

272
272

1,088
1,088

การกระทบยอดเพือ หาอัตราภาษีทีแท้ จริ ง
งบการเงินรวม
2562
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ทีไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายทางภาษีทีหักได้สองเท่า
การใช้ขาดทุนทางภาษีทีเดิมไม่ได้บนั ทึก
อืนๆ
รวม

20
(21)
(1)

165

2561

(พันบาท)
105,781
21,156
(189)
284
(331)
(22,487)
(16)
(1,583)

อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20
2
(24)
(2)

(พันบาท)
164,500
32,900
(103)
2,573
(282)
(38,248)
75
(3,085)

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
อัตราภาษี
(ร้ อยละ)

(พันบาท)

20
(23)
(3)

99,641
19,928
(189)
230
(329)
(22,487)
(2,847)

กําไรก่อนภาษีเงินได้
จํานวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้
รายได้ทีไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
ค่าใช้จ่ายทางภาษีทีหักได้สองเท่า
การใช้ขาดทุนทางภาษีทีเดิมไม่ได้บนั ทึก
รวม
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ณ วันที 31 ธันวาคม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี/สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สุ ทธิ

2561

งบการเงินรวม
2562
2561
65,426
(5,945)
59,481
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อัตราภาษี
(ร้ อยละ)
20
2
(24)
(2)

(พันบาท)
161,975
32,395
(103)
2,539
(279)
(38,248)
(3,696)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561

(พันบาท)
64,624
46,894
(6,649)
(5,945)
40,245
58,679

46,395
(6,649)
39,746

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที
1 มกราคม
2562
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนี/สงสัยจะสูญ
ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลงและสิ นค้าล้าสมัย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กําไรทียังไม่เกิดขึ/นจริ งในสิ นค้าคงเหลือ
กําไรทียังไม่เกิดขึ/นจริ งในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
อืนๆ
รวม
หนี0สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื อมราคา
กําไรทียังไม่เกิดขึ/นจริ งในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
สุ ทธิ

3,080
19,508
1,050
22,846
45
-

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(พันบาท)
(405)
3,263
11,659
206
5

ณ วันที
31 ธันวาคม
2562

-

2,675
22,771
1,050
38,309
251

3,804

5
365
65,426

3,804

365
46,894

14,728

(6,559)

614

-

(5,945)

(90)
(6,649)

90
704

-

(5,945)

40,245

15,432

3,804

59,481
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที
1 มกราคม
2561
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนี/สงสัยจะสูญ
ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลงและสิ นค้าล้าสมัย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กําไรทียังไม่เกิดขึ/นจริ งในสิ นค้าคงเหลือ
อืนๆ
รวม
หนี0สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื อมราคา
กําไรทียังไม่เกิดขึ/นจริ งในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
สุ ทธิ

3,679
17,582
1,050
21,093
365
43,769

งบการเงินรวม
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(พันบาท)
(599)
1,926
1,630
45
3,002

123
123

ณ วันที
31 ธันวาคม
2561

3,080
19,508
1,050
22,846
45
365
46,894

(7,417)

858

-

(6,559)

(1)
(7,418)

(89)
769

-

(90)
(6,649)

36,351

3,771

123

40,245

168

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที
1 มกราคม
2562
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนี/สงสัยจะสูญ
ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลงและสิ นค้าล้าสมัย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
กําไรทียังไม่เกิดขึ/นจริ งในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
หนี0สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื อมราคา
กําไรทียังไม่เกิดขึ/นจริ งในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
สุ ทธิ

3,080
19,508
1,050
22,757

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(พันบาท)

11,607

3,759

2,675
22,771
1,050
38,123

46,395

5
14,470

3,759

5
64,624

(6,559)

614

-

(5,945)

(90)
(6,649)

90
704

-

(5,945)

39,746

15,174

3,759

58,679
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(405)
3,263

ณ วันที
31 ธันวาคม
2562

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562

ณ วันที
1 มกราคม
2561
สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเผือหนี/สงสัยจะสูญ
ค่าเผือมูลค่าสิ นค้าลดลงและสิ นค้าล้าสมัย
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รวม
หนี0สินภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ค่าเสื อมราคา
กําไรทียังไม่เกิดขึ/นจริ งในสัญญา
ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
รวม
สุ ทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
บันทึกเป็ น
(รายจ่าย) / รายได้ใน
กําไรหรื อ กําไรขาดทุน
ขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอืน
(พันบาท)

ณ วันที
31 ธันวาคม
2561

3,679
17,582
1,050
20,885
43,196

(599)
1,926

(7,417)

858

-

(6,559)

(1)
(7,418)

(89)
769

-

(90)
(6,649)

35,778

3,696

1,600
2,927

272
272

272

3,080
19,508
1,050
22,757
46,395

39,746

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทียังไม่ได้รับรู ้เกิดจากรายการดังต่อไปนี/
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนใน
บริ ษทั ร่ วม
ค่าเผือหนี/สงสัยจะสูญ - เงินให้กยู้ ืม
ระยะสั/นแก่กิจการทีเกียวข้องกัน
ขาดทุนทางภาษี
รวม

5,590
5,590
170

-

8,400

8,400

5,590
112,434
118,024

5,590

5,590
112,434
126,424

13,990

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
22

กําไรต่ อหุ้นขั$นพืน$ ฐาน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2562
2561
(พันบาท/พันหุ้น)

กําไรทีเป็ นส่ วนของผู้ถอื หุ้นสามัญสําหรั บปี
สิ0นสุ ดวันที 31 ธันวาคม
กําไรทีเป็ นส่ วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั
(ขั$นพืน$ ฐาน)
จํานวนหุ้นสามัญทีออกจําหน่ ายแล้ ว

107,364
330,000
0.33

กําไรต่ อหุ้น (ขั$นพืน$ ฐาน) (บาท)
23

167,585
330,000
0.51

102,488
330,000
0.31

165,670
330,000
0.50

เงินปันผล
เงินปันผลทีบริ ษทั จ่ายให้ผถู ้ ือหุน้ มีดงั นี/

24

วันทีอนุมตั ิ

กําหนดจ่าย
เงินปั นผล

อัตราเงินปัน
ผลต่อหุ น้
(บาท)

จํานวนเงิน
(ล้ านบาท)

ปี 2562
เงินปั นผลประจําปี 2561

25 เมษายน 2562

24 พฤษภาคม 2562

0.15

49.50

ปี 2561
เงินปั นผลประจําปี 2560

26 เมษายน 2561

25 พฤษภาคม 2561

0.05

16.50

เครืองมือทางการเงิน
นโยบายการจัดการความเสียงทางด้ านการเงิน
กลุ่ มบริ ษ ทั มี ค วามเสี ยงจากการดํา เนิ นธุ ร กิ จ ตามปกติ จากการเปลี ยนแปลงอัต ราดอกเบี/ ย และอัต ราแลกเปลี ยน
เงินตราต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดตามสัญญาของคู่สญ
ั ญา กลุ่มบริ ษทั ไม่มีการถือหรื อออกตรา
สารอนุพนั ธ์ เพือการเก็งกําไรหรื อการค้า
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
การบริ หารจัดการทุน
นโยบายของคณะกรรมการบริ ษทั คื อการรักษาระดับเงิ นทุนให้มนคงเพื
ั
อรักษาความเชื อมันของนักลงทุน เจ้าหนี/
และตลาดและก่อให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการได้มีการกํากับดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน
ซึ งกลุ่มบริ ษทั พิจารณาจากสัดส่ วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมดําเนิ นงานต่อส่ วนของเจ้าของรวม ซึ งไม่รวมส่ วน
ได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม อีกทั/งยังกํากับดูแลระดับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผถู ้ ือหุน้ สามัญ
ความเสียงด้ านอัตราดอกเบี0ย
ความเสี ยงจากอัตราดอกเบี/ย หมายถึงความเสี ยงทีเกิดจากการเปลียนแปลงทีจะเกิ ดขึ/นในอนาคตของอัตราดอกเบี/ย
ในตลาด ซึ งส่ งผลกระทบต่ อการดําเนิ นงานและกระแสเงิ นสดของกลุ่มบริ ษทั กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงด้านอัตรา
ดอกเบี/ยทีเกิดจากเงินกูย้ ืมระยะสั/นจากสถาบันการเงินซึ งมีดอกเบี/ยในอัตราลอยตัว อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารเชื อว่า
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงในอัตราดอกเบี/ยน้อย ดังนั/นกลุ่มบริ ษทั จึงไม่ได้ทาํ สัญญาเพือป้ องกันความเสี ยงดังกล่าว

ณ วันที 31 ธันวาคม
ปี 2562
หนี0สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืม
ระยะสั/นจากสถาบันการเงิน
รวม
ปี 2561
หนี0สินทางการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืม
ระยะสั/นจากสถาบันการเงิน
รวม

งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระยะเวลาทีครบกําหนดชําระ
อัตราดอกเบี/ย
หลังจาก 1 ปี
ทีแท้จริ ง ภายใน 1 ปี แต่ภายใน 5 ปี
รวม
(ร้ อยละต่ อปี )
(พันบาท)

MOR,
1.23 – 2.63

MOR,
1.30 – 2.71

172

33,185
33,185

-

33,185
33,185

141,142
141,142

-

141,142
141,142

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
ความเสี ยงจากเงินตราต่ างประเทศ
กลุ่มบริ ษทั มีความเสี ยงจากอัตราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ ซึ งเกิดจากการซื/ อสิ นค้าและขายสิ นค้าทีเป็ นเงินตรา
ต่างประเทศ กลุ่มบริ ษทั ได้ทาํ สัญญาซื/ อขายเงิ นตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ งรายการดังกล่าวจะมีอายุไม่เกินหนึ งปี
เพื อป้ องกัน ความเสี ยงของสิ นทรั พ ย์แ ละหนี/ สิ น ทางการเงิ นที เป็ นเงิ นตราต่ า งประเทศ สัญ ญาซื/ อขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วันทีรายงานเป็ นรายการทีเกียวข้องกับรายการซื/ อและขายสิ นค้าทีเป็ นเงินตราต่างประเทศใน
งวดถัดไป
งบการเงินรวม
สินทรัพย์ และหนี0สินที เงินเหรี ยญ
เป็ นเงินตราต่ างประเทศ สหรัฐ
อเมริ กา
ณ วันที 31 ธันวาคม
ลูกหนี/การค้า
ลูกหนี/อืน
เจ้าหนี/การค้า
เจ้าหนี/อืน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะ
การเงินทีม คี วามเสียง
สัญญาขายเงินตรา
ต่างประเทศ
ยอดความเสียงคงเหลือ
สุ ทธิ

2562
ดอลลาร์
เงินยูโร
นิวซีแลนด์

2561
รวม

เงินเหรี ยญ
สหรัฐ
อเมริ กา

715,483
13,634
(103,478)
(4,679)

1,651
18
-

(พันบาท)
717,134
13,652
(927)
(104,405)
(4,679)

620,960

1,669

(927)

621,702

517,693

(14,992)

-

-

(14,992)

(35,984)

605,968

1,669

(927)

606,710

173

757,023
14,467
(241,790)
(12,007)

481,709

เงินยูโร

รวม

907

757,930
14,467
(241,790)
(12,007)

907

518,600

-

-

(35,984)

907

482,616

บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ และหนี0สินที เงินเหรี ยญ
เป็ นเงินตราต่ างประเทศ สหรัฐ
อเมริ กา
ณ วันที 31 ธันวาคม
ลูกหนี/การค้า
ลูกหนี/อืน
เจ้าหนี/การค้า
เจ้าหนี/อืน
ยอดบัญชีในงบแสดงฐานะ
การเงินทีม คี วามเสียง
สัญญาขายเงินตรา
ต่างประเทศ
ยอดความเสียงคงเหลือ
สุ ทธิ

2562
ดอลลาร์
เงินยูโร
นิวซีแลนด์

2561
รวม

เงินเหรี ยญ
สหรัฐ
อเมริ กา

715,020
13,634
(103,478)
(4,679)

1,651
18
-

(พันบาท)
716,671
13,652
(927)
(104,405)
(4,679)

620,497

1,669

(927)

621,239

516,543

(14,992)

-

-

(14,992)

(35,984)

605,505

1,669

(927)

606,247

755,873
14,467
(241,790)
(12,007)

480,559

เงินยูโร

รวม

907

756,780
14,467
(241,790)
(12,007)

907

517,450

-

-

(35,984)
907

481,466

ความเสียงทางด้ านสินเชือ
ความเสี ยงทางด้านสิ นเชือ คือความเสี ยงทีลูกค้าหรื อคู่สัญญาไม่สามารถชําระหนี/แก่กลุ่มบริ ษทั ตามเงือนไขทีตกลง
ไว้เมือครบกําหนด
ฝ่ ายบริ หารได้กาํ หนดนโยบายทางด้านสิ นเชือเพือควบคุมความเสี ยงทางด้านสิ นเชื อดังกล่าวอย่างสมําเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกค้าทุกรายทีขอวงเงินสิ นเชื อในระดับหนึ ง ๆ ณ วันทีรายงานไม่พบว่ามีความเสี ยง
จากสิ นเชื อทีเป็ นสาระสําคัญ ความเสี ยงสู งสุ ดทางด้านสิ นเชื อแสดงไว้ในราคาตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ทางการเงิ น
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตามเนื องจากกลุ่มบริ ษทั มีฐานลูกค้าจํานวนมาก ฝ่ ายบริ หารไม่ได้
คาดว่าจะเกิดผลเสี ยหายทีมีสาระสําคัญจากการเก็บหนี/ไม่ได้
ความเสียงจากสภาพคล่ อง
กลุ่มบริ ษทั มีการควบคุมความเสี ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิ น
สดให้เพียงพอต่อการดําเนินงานของกลุ่มบริ ษทั และเพือทําให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
มูลค่ าตามบัญชีและมูลค่ ายุติธรรม
ตารางดังต่อไปนี/ แสดงมูลค่าตามบัญชี และมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงิ นและหนี/ สินทางการเงิ นรวมถึง
ลําดับชั/นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงข้อมูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี/สินทางการ
เงินทีไม่ได้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่างสมเหตุสมผล

มูลค่าตามบัญชี

งบการงินรวม / งบเฉพาะกิจการ
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
(พันบาท)

รวม

31 ธันวาคม 2562
หนี0สินทางการเงินที วัดมูลค่ าด้ วย
มูลค่ ายุติธรรม
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
เป็ นรายการหนี/สิน

(26)

-

(26)

-

(26)

สินทรั พย์ ทางการเงินทีไม่ ได้ วัด
มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอืน

2,550

-

2,542

-

2,542

31 ธันวาคม 2561
สินทรั พย์ ทางการเงินทีวัดมูลค่ า
ด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ
เป็ นรายการสิ นทรัพย์

448

-

448

-

448

สินทรั พย์ ทางการเงินทีไม่ ได้ วัด
มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุติธรรม
เงินให้กยู้ ืมระยะยาวแก่กิจการอืน

1,750

-

1,747

-

1,747

มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี/ สินทางการเงิ นเป็ นมูลค่าที ใกล้เคี ยงกับมูลค่าตามบัญชี เนื องจากเครื องมือ
ทางการเงินเหล่านั/นจะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั/น
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
การวัดมูลค่ ายุตธิ รรม
เครืองมือทางการเงินทีวดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
มูลค่ายุติธรรมระดับ 2 สําหรับสัญญาซื/ อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า อ้างอิงราคาจากเส้นอัตราผลตอบแทน
ของหลักทรัพย์ทีมีสินเชือคุณภาพดีในสกุลเงินทีเกียวข้อง
25

ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการทีไม่ เกีย วข้ องกัน
งบการเงินรวม
2562
2561

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
(พันบาท)

ภาระผูกพันรายจ่ ายฝ่ ายทุน
สั ญญาที ยังไม่ ได้ รับรู้
เครื องจักรและอุปกรณ์

27,371

566

27,371

566

จํานวนเงินขั0นตําทีต้องจ่ ายในอนาคตทั0งสิ0น
ภายใต้ สัญญาเช่ าดําเนินงานทีบอกเลิกไม่ ได้
ภายใน 1 ปี
1 - 5 ปี
หลังจาก 5 ปี
รวม

3,752
13,257
2,886
19,895

113
113

3,735
13,257
2,886
19,878

-

8,668

12,373

8,668

12,373

ภาระผูกพันอืน ๆ
หนังสื อคํ/าประกันจากธนาคาร

กลุ่มบริ ษทั ทําสัญญาเช่ าหลายฉบับเพือเช่ าที ดิ น อาคาร เครื องจักรและอุปกรณ์ และยานพาหนะกับบุคคลและ
กิจการทีไม่เกียวข้องกัน โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ/ นสุ ดภายในปี 2584
บริ ษทั มีภาระผูกพันกับธนาคารสองแห่ งออกหนังสื อคํ/าประกันบริ ษทั สําหรับการใช้ไฟฟ้ าให้แก่หน่วยงานราชการ
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
26

เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลาทีรายงาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เมือวันที 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการบริ ษทั มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
จากกําไรในอัตราหุ น้ ละ 0.12 บาท จํานวนเงินรวม 39.6 ล้านบาทโดยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะต้องได้รับอนุมตั ิ
จากผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจําปี ของผูถ้ ือหุน้

27

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทียังไม่ ใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีออกและปรับปรุ งใหม่ซึงเกียวกับการดําเนิ นงานของกลุ่มบริ ษทั และคาดว่าจะมี
ผลกระทบที มีสาระสําคัญต่องบการเงิ นรวมและงบการเงิ นเฉพาะกิ จการ เมือนํามาถือปฏิ บตั ิ เป็ นครั/งแรก โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวกําหนดให้ถือปฏิบตั ิกบั งบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ทีเริ มในหรื อ
หลังวันที 1 มกราคม 2563 มีดงั ต่อไปนี/
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 7*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 9*
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที 32*
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที 16*
การตี ความมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ฉบับที 19*

เรือง
การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื องมือทางการเงิน
เครื องมือทางการเงิน
สัญญาเช่า
การแสดงรายการสําหรับเครื องมือทางการเงิน
การป้ องกัน ความเสี ยงของเงิ น ลงทุ น สุ ท ธิ ใ นหน่ ว ยงาน
ต่างประเทศ
การชําระหนี/สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

* มาตรฐานการรายงานทางการเงินที เกียวข้ องกับเครื องมือทางการเงิน
(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกีย วข้ องกับเครื องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องกับเครื องมือทางการเงินนี/ให้ขอ้ กําหนดเกียวกับนิ ยามสิ นทรัพย์ทาง
การเงิ นและหนี/สินทางการเงินตลอดจนการรับรู ้ การวัดมูลค่า การด้อยค่าและการตัดรายการ รวมถึงหลักการ
บัญชีของอนุพนั ธ์และการบัญชีป้องกันความเสี ยง เมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี/ มีผลบังคับใช้ จะ
ทําให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบตั ิทางการบัญชี บางฉบับทีมีผลบังคับใช้
อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
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บริษัท ทรอปิ คอลแคนนิง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับปี สิ$นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรื อง สัญญาเช่ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที 16 ได้นาํ เสนอวิ ธีการบัญชี เ ดี ย วสํา หรั บผูเ้ ช่ า โดยผูเ้ ช่ า ต้องรั บ รู ้
สิ นทรั พย์สิท ธิ การใช้และหนี/ สิ นตามสัญญาเช่ า ซึ งยกเว้นการรั บรู ้ รายการสําหรั บ สัญญาเช่ าระยะสั/นและ
สิ นทรัพย์อา้ งอิงทีมีมลู ค่าตํา ส่ งผลให้กลุ่มบริ ษทั จะรับรู ้สินทรัพย์และหนี/สินสําหรับสัญญาเช่าดําเนิ นงาน ส่ วน
การบัญชี สําหรับผูใ้ ห้เช่ าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบัญชี ทีมีผลบังคับใช้ในปั จจุบนั กล่าวคื อ ผูใ้ ห้เช่ายังคง
ต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็ นสัญญาเช่าเงินทุนหรื อสัญญาเช่าดําเนินงาน เมือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับนี/มีผลบังคับใช้ จะทําให้มาตรฐานการบัญชี และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบับทีมี
ผลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ถูกยกเลิกไป
ขณะนี/ ผบู ้ ริ หารกําลังพิจารณาถึงผลกระทบทีอาจเกิ ดขึ/ นต่องบการเงิ นในงวดแรกทีถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวข้างต้น
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Independent Auditor’s Report
To the Shareholders of Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited

Opinion
I have audited the consolidated and separate financial statements of Tropical Canning (Thailand) Public
Company Limited and its subsidiary (the “Group”), and of Tropical Canning (Thailand) Public Company
Limited (the “Company”), respectively, which comprise the consolidated and separate statements of financial
position as at 31 December 2019, the consolidated and separate statements of comprehensive income, changes
in equity and cash flows for the year then ended, and notes, comprising a summary of significant accounting
policies and other explanatory information.
In my opinion, the accompanying consolidated and separate financial statements present fairly, in all material
respects, the financial position of the Group and the Company, respectively, as at 31 December 2019 and their
financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Thai Financial Reporting
Standards (TFRSs).
Basis for Opinion
I conducted my audit in accordance with Thai Standards on Auditing (TSAs). My responsibilities under those
standards are further described in the Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Separate
Financial Statements section of my report. I am independent of the Group and the Company in accordance
with the Code of Ethics for Professional Accountants issued by the Federation of Accounting Professions that
is relevant to my audit of the consolidated and separate financial statements, and I have fulfilled my other
ethical responsibilities in accordance with these requirements. I believe that the audit evidence I have obtained
is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion.
Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in my professional judgment, were of most significance in my audit of
the consolidated and separate financial statements of the current period. These matters were addressed in the
context of my audit of the consolidated and separate financial statements as a whole, and in forming my
opinion thereon, and I do not provide a separate opinion on these matters.
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Valuation of inventories
Refer to Note 3 and 8 to the financial statements
The key audit matter
How the matter was addressed in the audit
Inventory, which is a significant balance, is My audit procedures included the following:
required to be carried at the lower of cost or net
realisable value. The estimate of net realisable • made inquiries of management and obtained
value of inventories involves management
related documents to understand the inventory
judgment and is subject to the fluctuation of the
valuation process as well as the Group’s and the
raw material price, I therefore considered this to
Company’s policy in estimating the net
be the key audit matter.
realisable value of inventories;
•

obtained understanding of the internal controls
relating to the inventory management and
observed the physical inventory count and tested
the conditions of inventories on a sampling
basis;

•

tested the design and implementation of key
controls as well as their operating effectiveness;

•

tested inventory items in the inventory aging
report on a sampling basis and evaluated
management’s significant assumptions in
estimating damage and obsolete inventories;

•

tested the estimate of net realisable value of
inventories by testing the selling price less the
estimated costs necessary to make the sale, on a
sampling basis, with related documents as well
as tested the calculation;

•

considered the adequacy of disclosures in
accordance with the Thai Financial Reporting
Standards.

Other Information
Management is responsible for the other information. The other information comprises the information
included in the annual report, but does not include the consolidated and separate financial statements and my
auditor’s report thereon. The annual report is expected to be made available to me after the date of this
auditor’s report.
My opinion on the consolidated and separate financial statements does not cover the other information and I
will not express any form of assurance conclusion thereon.
In connection with my audit of the consolidated and separate financial statements, my responsibility is to read
the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other
information is materially inconsistent with the consolidated and separate financial statements or my knowledge
obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.
When I read the annual report, if I conclude that there is a material misstatement therein, I am required to
communicate the matter to those charged with governance and request that the correction be made.
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Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated and Separate
Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated and separate financial
statements in accordance with TFRSs, and for such internal control as management determines is necessary to
enable the preparation of consolidated and separate financial statements that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the consolidated and separate financial statements, management is responsible for assessing the
Group’s and the Company’s ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to
going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate
the Group and the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Group’s and the Company’s financial
reporting process.
Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Consolidated and Separate Financial Statements
My objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated and separate financial
statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an
auditor’s report that includes my opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a
guarantee that an audit conducted in accordance with TSAs will always detect a material misstatement when it
exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the
aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of
these consolidated and separate financial statements.
As part of an audit in accordance with TSAs, I exercise professional judgment and maintain professional
skepticism throughout the audit. I also:
•

•

•
•

•

Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated and separate financial statements,
whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain
audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not detecting
a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may
involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of
the Group’s and the Company’s internal control.
Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates
and related disclosures made by management.
Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, based
on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that
may cast significant doubt on the Group’s and the Company’s ability to continue as a going concern. If I
conclude that a material uncertainty exists, I am required to draw attention in my auditor’s report to the
related disclosures in the consolidated and separate financial statements or, if such disclosures are
inadequate, to modify my opinion. My conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date
of my auditor’s report. However, future events or conditions may cause the Group and the Company to
cease to continue as a going concern.
Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated and separate financial
statements, including the disclosures, and whether the consolidated and separate financial statements
represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
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•

Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business
activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. I am responsible
for the direction, supervision and performance of the group audit. I remain solely responsible for my audit
opinion.

I communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and
timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that I
identify during my audit.
I also provide those charged with governance with a statement that I have complied with relevant ethical
requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that
may reasonably be thought to bear on my independence, and where applicable, related safeguards.
From the matters communicated with those charged with governance, I determine those matters that were of
most significance in the audit of the consolidated and separate financial statements of the current period and
are therefore the key audit matters. I describe these matters in my auditor’s report unless law or regulation
precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, I determine that a
matter should not be communicated in my report because the adverse consequences of doing so would
reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

(Bongkot Amsageam)
Certified Public Accountant
Registration No. 3684
KPMG Phoomchai Audit Ltd.
Bangkok
27 February 2020
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Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited
and its Subsidiary
Statement of financial position

Assets

Note

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

31 December

31 December

2019

2018

2019

2018

(in Baht)
Current assets
Cash and cash equivalents

5

141,419,916

64,022,775

107,952,619

30,494,731

Trade accounts receivable

4, 6

727,083,047

782,215,782

725,381,936

785,978,555

Other receivables

4,7

48,237,330

35,029,776

47,805,596

33,982,948

Short-term loan to related party

4

-

-

-

-

Current portion of long-term loan
to other party
Inventories

8

Other current assets
Total current assets

1,200,000

1,200,000

1,200,000

1,200,000

802,169,534

1,060,496,911

798,582,382

1,054,882,982

900,190

606,077

900,190

606,077

1,721,010,017

1,943,571,321

1,681,822,723

1,907,145,293

Non-current assets
Investments in associate

9

-

-

500,000

500,000

Investments in subsidiary

10

-

-

9,999,930

9,999,930

Other long-term investment

11

Long-term loan to other party

7,382,927

7,382,927

7,382,927

7,382,927

1,350,000

550,000

1,350,000

550,000

Investment properties

12

134,013,404

134,277,171

136,101,411

136,365,178

Property, plant and equipment

13

455,857,580

429,787,552

454,285,951

428,963,597

Deferred tax assets

21

59,481,205

40,244,651

58,679,213

39,745,885

3,077,771

1,979,830

2,759,796

1,709,587

661,162,887

614,222,131

671,059,228

625,217,104

2,382,172,904

2,557,793,452

2,352,881,951

2,532,362,397

Other non-current assets
Total non-current assets
Total assets

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

184

Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited
and its Subsidiary
Statement of financial position

Liabilities and equity

Note

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

31 December

31 December

2019

2018

2019

2018

(in Baht)
Current liabilities
Bank overdrafts and short-term
14

33,185,005

141,141,691

33,185,005

141,141,691

Trade accounts payable

borrowing from financial institutions

4

244,719,954

434,353,979

244,267,809

432,469,122

Other payables

4

89,115,503

95,087,074

88,585,346

93,886,078

Current tax payable

7,976,881

Total current liabilities

-

7,193,159

-

374,997,343

670,582,744

373,231,319

667,496,891

191,544,305

114,227,587

190,616,840

113,784,672

Total non-current liabilities

191,544,305

114,227,587

190,616,840

113,784,672

Total liabilities

566,541,648

784,810,331

563,848,159

781,281,563

330,000,000

330,000,000

330,000,000

330,000,000

330,000,000

330,000,000

330,000,000

330,000,000

16

420,491,050

420,491,050

420,491,050

420,491,050

17

33,000,000

33,000,000

33,000,000

33,000,000

1,032,139,708

989,491,609

1,005,542,742

967,589,784

1,815,630,758

1,772,982,659

1,789,033,792

1,751,080,834

Non-current liabilities
Non-current provisions for
employee benefits

15

Equity
Share capital:
Authorised share capital
(330,000,000 ordinary shares,
par value at Baht 1 per share)
Issued and paid-up share capital
(330,000,000 ordinary shares,
par value at Baht 1 per share)
Share premium:
Share premium on ordinary shares
Retained earnings
Appropriate to legal reserve
Unappropriated
Equity attributable to owners
of the parent
Non-controlling interests

498

462

Total equity

1,815,631,256

1,772,983,121

1,789,033,792

1,751,080,834

Total liabilities and equity

2,382,172,904

2,557,793,452

2,352,881,951

2,532,362,397

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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and its Subsidiary
Statement of comprehensive income

Note

Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Year ended 31 December

Year ended 31 December

2019

2019

2018

2018

(in Baht)
Revenue
Revenue from sale of goods

4, 18

4,898,669,625

Net foreign exchange gain
Other income

4

Total income

5,004,094,096
19,889,109

4,879,462,338
-

4,991,862,745
19,847,745

11,934,436

8,911,677

9,926,637

7,718,623

4,910,604,061

5,032,894,882

4,889,388,975

5,019,429,113

4,553,854,784

4,643,968,994

4,544,964,132

4,638,314,601

Expenses
Cost of sales of goods

4, 8, 20

Distribution costs

4, 20

95,040,004

85,758,455

93,197,399

84,832,456

Administrative expenses

4, 20

135,798,892

134,313,134

131,512,170

129,953,307

Net foreign exchange loss

17,167,725

Finance costs
Total expenses
Share of loss of associates
Income tax benefit

21

-

2,962,129

4,354,162

4,804,823,534

4,868,394,745

4,789,748,228

4,857,454,526

-

-

105,780,527

Profit for the year

17,112,398

4,354,162

9

Profit before income tax expense

-

2,962,129

-

164,500,137

99,640,747

161,974,587

1,583,177

3,085,185

2,846,954

3,695,461

107,363,704

167,585,322

102,487,701

165,670,048

(15,215,569)

(490,974)

(15,034,743)

(1,088,051)

(15,215,569)

(490,974)

(15,034,743)

(1,088,051)

92,148,135

167,094,348

87,452,958

164,581,997

107,363,667

167,585,275

102,487,701

165,670,048

Other comprehensive income
Items that will not be reclassified to profit or loss
Losses on remeasurements of
defined benefit plans, net of tax

15, 21

Other comprehensive income (expense)
for the year, net of tax
Total comprehensive income
for the year
Profit attributable to:
Owners of the parent
Non-controlling interests
Profit for the year

37

47

107,363,704

167,585,322

102,487,701

-

165,670,048

-

92,148,099

167,094,296

87,452,958

164,581,997

36

52

92,148,135

167,094,348

87,452,958

164,581,997

0.33

0.51

0.31

0.50

Total comprehensive income attributable to:
Owners of the parent
Non-controlling interests
Total comprehensive income for the year
Basic profit per share

22

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Balance at 31 December 2018

330,000,000

-

187

420,491,050

-

-

Other comprehensive income (expense)

-

-

420,491,050

Share premium

Total comprehensive income for the year

-

-

330,000,000

share capital

-

23

Note

paid-up

Issued and

-

Profit

Comprehensive income for the year

Total distributions to owners of the parent

Dividends

Distributions to owners of the parent

directly in equity

Transactions with owners, recorded

Balance at 1 January 2018

Year ended 31 December 2018

Statement of changes in equity

Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited
and its Subsidiary

33,000,000

-

-

-

-

-

33,000,000

Legal reserve

989,491,609

167,094,296

(490,979)

167,585,275

(16,500,000)

(16,500,000)

838,897,313

(in Baht)

Unappropriated

Retained earnings

1,772,982,659

167,094,296

(490,979)

167,585,275

(16,500,000)

(16,500,000)

1,622,388,363

the parent

owners of

attributable to

Equity

Consolidated financial statements

Non-

52

5

47

462

-

-

410

interests

controlling

1,772,983,121

167,094,348

(490,974)

167,585,322

(16,500,000)

(16,500,000)

1,622,388,773

equity

Total

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

Balance at 31 December 2019

330,000,000

-
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420,491,050

-

-

Other comprehensive income (expense)

-

-

420,491,050

Share premium

Total comprehensive income for the year

-

-

330,000,000

share capital

-

23

Note

paid-up

Issued and

-

Profit

Comprehensive income for the year

Total distributions to owners of the parent

Dividends

Distributions to owners of the parent

directly in equity

Transactions with owners, recorded

Balance at 1 January 2019

Year ended 31 December 2019

Statement of changes in equity

Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited
and its Subsidiary

33,000,000

-

-

-

-

-

33,000,000

Legal reserve

1,032,139,708

92,148,099

(15,215,568)

107,363,667

(49,500,000)

(49,500,000)

989,491,609

(in Baht)

Unappropriated

Retained earnings

1,815,630,758

92,148,099

(15,215,568)

107,363,667

(49,500,000)

(49,500,000)

1,772,982,659

the parent

owners of

attributable to

Equity

Consolidated financial statements

Non-

36

(1)

37

498

-

-

462

interests

controlling

1,815,631,256

92,148,135

(15,215,569)

107,363,704

(49,500,000)

(49,500,000)

1,772,983,121

equity

Total

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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330,000,000

-

Total comprehensive income for the year

Balance at 31 December 2018

-

Other comprehensive income (expense)

-

-

330,000,000

share capital

-

23

Note

paid-up

Issued and

Profit

Comprehensive income for the year

Total distributions to owners of the parent

Dividends

Distributions to owners of the parent

Transactions with owners, recorded directly in equity

Balance at 1 January 2018

Year ended 31 December 2018

Statement of changes in equity

Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited
and its Subsidiary

420,491,050

-

-

-

-

-

420,491,050

Share premium

33,000,000

-

-

-

-

-

33,000,000

(in Baht)

Legal reserve

967,589,784

164,581,997

(1,088,051)

165,670,048

(16,500,000)

(16,500,000)

819,507,787

Unappropriated

Retained earnings

Separate financial statements

1,751,080,834

164,581,997

(1,088,051)

165,670,048

(16,500,000)

(16,500,000)

1,602,998,837

equity

Total

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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330,000,000

-

Total comprehensive income for the year

Balance at 31 December 2019

-

Other comprehensive income (expense)

-

-

330,000,000

share capital

-

23

Note

paid-up

Issued and

Profit

Comprehensive income for the year

Total distributions to owners of the parent

Dividends

Distributions to owners of the parent

Transactions with owners, recorded directly in equity

Balance at 1 January 2019

Year ended 31 December 2019

Statement of changes in equity

Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited
and its Subsidiary

420,491,050

-

-

-

-

-

420,491,050

Share premium

33,000,000

-

-

-

-

-

33,000,000

(in Baht)

Legal reserve

1,005,542,742

87,452,958

(15,034,743)

102,487,701

(49,500,000)

(49,500,000)

967,589,784

Unappropriated

Retained earnings

Separate financial statements

1,789,033,792

87,452,958

(15,034,743)

102,487,701

(49,500,000)

(49,500,000)

1,751,080,834

equity

Total

Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited
and its Subsidiary
Statement of cash flows
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Year ended 31 December

Year ended 31 December

2019

2019

2018

2018
(in Baht)

Cash flows from operating activities
Profit for the year

107,363,704

167,585,322

102,487,701

165,670,048

2,962,129

4,354,162

2,962,129

4,354,162

Adjustments to reconcile profit to
cash receipts (payments)
Finance costs
Tax benefit

(1,583,177)

(3,085,185)

(2,846,954)

(3,695,461)

Depreciation and amortisation

52,347,929

52,454,055

51,890,681

52,123,344

Allowance for decline in value and obsolescence
of inventories
(Reversal of) allowance for bad and doubtful accounts
Gain on disposal of machinery and equipment

16,312,185

9,630,539

16,312,185

(2,025,671)

9,072,141

(2,025,671)

(521,661)

Provision for non-current employee benefit obligations
Unrealised loss on exchange rate

(208,147)

60,144,458

9,696,377

4,724,048

9,634,447

(521,661)
59,885,939

9,630,539
9,072,141
(204,711)
9,547,180

4,730,065

9,619,596

Interest income

(309,512)

(265,835)

(188,563)

(155,877)

Dividend income

(961,723)

(534,291)

(961,723)

(534,291)

Withholding tax written-off

-

90,482

-

90,482

238,452,709

258,424,067

231,724,128

255,517,152

50,878,614

(47,728,297)

56,336,481

(54,504,493)

Other receivables

(13,804,005)

(1,999,511)

(14,419,099)

(1,117,484)

Inventories

242,015,192

Changes in operating assets and liabilities
Trade accounts receivable

Other current assets
Other non-current assets
Trade accounts payable

(262,142,261)

239,988,415

(259,798,319)

(294,113)

423,526

(294,113)

423,526

48,584

31,500

(22,000)

46,000

(187,535,262)

127,213,407

(186,102,548)

125,592,612

Other payables

(4,455,627)

8,034,806

(3,784,787)

7,788,593

Employee benefits paid

(1,847,200)

(1,547,000)

(1,847,200)

(1,547,000)

Cash generated from operation activities

323,458,892

Taxes paid
Net cash from operating activities

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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80,710,237

321,579,277

72,400,587

(5,793,660)

(1,105,007)

(5,055,586)

(1,254)

317,665,232

79,605,230

316,523,691

72,399,333

Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited
and its Subsidiary
Statement of cash flows
Consolidated

Separate

financial statements

financial statements

Year ended 31 December

Year ended 31 December

2019

2019

2018

2018

(in Baht)
Cash flows from investing activities
Aquisition of machinery and equipment

(80,094,407)

Proceeds from sale of machinery and equipment
Aquisition of intangible assets
Proceed from long-term loan to other party

(78,931,170)

(39,197,724)

1,083,293

217,006

1,083,293

206,726

(1,241,981)

(509,236)

(1,081,981)

(509,236)

1,200,000

Payment of long-term loan to other party

(39,396,288)

(2,000,000)

1,200,000
-

1,200,000
(2,000,000)

1,200,000
-

Dividends received

961,723

534,291

961,723

534,291

Interest received

309,512

265,835

188,563

155,877

(79,781,860)

(37,688,392)

(78,579,572)

(37,610,066)

(3,029,545)

(4,320,503)

(3,029,545)

(4,320,503)

(107,956,686)

(9,003,254)

(107,956,686)

(9,003,254)

Net cash used in investing activities

Cash flows from financing activities
Finance costs paid
Payment of bank overdrafts and
short-term borrowing from financial institutions-net
Dividends paid to owners of the Company

(49,500,000)

(16,500,000)

(49,500,000)

(16,500,000)

(160,486,231)

(29,823,757)

(160,486,231)

(29,823,757)

Net increase in cash and cash equivalents

77,397,141

12,093,081

77,457,888

4,965,510

Cash and cash equivalents at 1 January

64,022,775

51,929,694

30,494,731

25,529,221

141,419,916

64,022,775

107,952,619

30,494,731

3,553,835

5,027,878

3,553,835

5,027,878

Net cash used in financing activities

Cash and cash equivalents at 31 December

Non-cash transactions

Other payable for purchases of machinary and equipment

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.
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Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited
and its Subsidiary
Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2019
Note

Contents

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

General information
Basis of preparation of the financial statements
Significant accounting policies
Related parties
Cash and cash equivalents
Trade accounts receivable
Other receivables
Inventories
Investments in associate
Investments in subsidiary
Other long-term investment
Investment properties
Property, plant and equipment
Interest-bearing liabilities
Non-current provisions for employee benefits
Share capital
Legal reserve
Segment information and disaggregation of revenue
Employee benefit expenses
Expenses by nature
Income tax
Basic earning per share
Dividends
Financial instruments
Commitments with non-related parties
Event after the reporting period
Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted
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Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited
and its Subsidiary
Notes to the financial statements
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These notes form an integral part of the financial statements.
The financial statements issued for Thai statutory and regulatory reporting purposes are prepared in the
Thai language. These English language financial statements have been prepared from the
Thai language statutory financial statements, and were approved and authorized for issue by the
Board of Directors on 27 February 2020.

1

General information
Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited, the “Company”, is incorporated in Thailand and
was listed on the Stock Exchange of Thailand in 1990. The Company’s registered office at 1/1 Moo 2,
Thungyai, Hatyai, Songkhla, 90110, Thailand.
The Company’s major shareholder during the financial year was Mr. Tan Boon Pin (24.6%
shareholding) and Mr. Tan Seow Phor (13.6% shareholding).
The principal activities of the Company are manufacturing and trading of canned and pouched seafood
products. Details of the Company’s subsidiary as at 31 December 2019 and 2018 are given in
Notes 10.

2

Basis of preparation of the financial statements

(a)

Statement of compliance
The financial statements are prepared in accordance with Thai Financial Reporting Standards (TFRS);
guidelines promulgated by the Federation of Accounting Professions and applicable rules and
regulations of the Thai Securities and Exchange Commission.
New and revised TFRS are effective for annual accounting periods beginning on or after 1 January
2019. The initial application of these new and revised TFRS has resulted in changes in certain of the
Group’s accounting policies. There is no material impact on the Group’s financial statements. The
Group has initial applied TFRS 15 Revenue from Contracts with Customers which replaces TAS 18
Revenue, TAS 11 Construction Contracts and related interpretations. The details of accounting policies
are disclosed in note 3(p).
The Group has assessed the impact of initial adoption of TFRS 15 using the cumulative effect method,
taking into account the effect of initially applying this standard only to contracts that were not
completed before 1 January 2019. The impact on retained earnings as at 1 January 2019 was not
material. Therefore, the Group has not adjusted the retained earnings as at 1 January 2019 and not
restated the information presented for 2018, as previously reported under TAS 18 and related
interpretations. The disclosure requirements of TFRS 15 have not generally been applied to comparative
information.
In addition, the Group has not early adopted a number of new and revised TFRS which are not yet
effective for the current period in preparing these financial statements. Those new and revised TFRS
that are relevant to the Group’s operations are disclosed in note 27.

(b)

Functional and presentation currency
The financial statements are prepared in Thai Baht, which is the Company’s functional currency.
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(c)

Use of estimates and judgments
The preparation of financial statements in conformity with TFRS requires management to make
judgements, estimates and assumptions that affect the application of the Group’s accounting policies.
Actual results may differ from these estimates. Estimates and underlying assumptions are reviewed on
an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognised prospectively.
Assumptions and estimation uncertainties
Information about assumption and estimation uncertainties at 31 December 2019 that have a significant
risk of resulting in a material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities in the next
financial year is included in the following notes:
Note 19

3

Measurement of defined benefit obligations: key actuarial assumptions.

Significant accounting policies
The accounting policies set out below have been applied consistently to all periods presented in these
financial statements.

(a)

Basis of consolidation
The consolidated financial statements relate to the Company and its subsidiary (together referred to as
the “Group”) and the Group’s interest in associate.
Subsidiary
Subsidiary are entities controlled by the Group. The Group controls an entity when it is exposed to, or
has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those
returns through its power over the entity. The financial statements of subsidiary are included in the
consolidated financial statements from the date on which control commences until the date on which
control ceases.
Non-controlling interests
At the acquisition date, the Group measures any non-controlling interest at its proportionate interest in
the identifiable net assets of the acquiree.
Changes in the Group’s interest in a subsidiary that do not result in a loss of control are accounted for as
equity transactions
Interests in equity–accounted investees
The Group’s interests in equity-accounted investees comprise interests in associate.
Associate are those entities in which the Group has significant influence, but not control or joint control,
over the financial and operating policies.
Interests in associate are accounted for using the equity method. They are initially recognised at cost,
which includes transaction costs. Subsequent to initial recognition, the consolidated financial statements
include the Group’s share of the profit or loss and other comprehensive income of
equity–accounted investees, until the date on which significant influence.
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Transactions eliminated on consolidation
Intra-group balances and transactions, and any unrealised income or expenses arising from intra-group
transactions, are eliminated in preparing the consolidated financial statements. Unrealised gains arising
from transactions with associate are eliminated against the investment to the extent of the Group’s
interest in the investee. Unrealised losses are eliminated in the same way as unrealised gains, but only to
the extent that there is no evidence of impairment.
(b) Foreign currencies
Foreign currency transactions
Transactions in foreign currencies are translated to the respective functional currencies of Group entities
at exchange rates at the dates of the transactions.
Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to the functional
currency at the exchange rates at the reporting date.
Non-monetary assets and liabilities measured at cost in foreign currencies are translated to the
functional currency at the exchange rates at the date of the transactions.
(c)

Derivatives
Derivatives are used to manage exposure to foreign exchange, interest rate arising from operational,
financing and investment activities. Derivatives are not used for trading purposes. However, derivatives
that do not qualify for hedge accounting are accounted for as trading instruments.
Derivatives are recognised initially at fair value; attributable transaction costs are recognised in profit or
loss when incurred. Subsequent to initial recognition, they are remeasured at fair value. The gain or loss
on remeasurement to fair value is recognised immediately in profit or loss.
The fair value of forward exchange contracts is based on their listed market price, if available. If a
listed market price is not available, then fair value is estimated by discounting the difference between
the contractual forward price and the current forward price at the reporting date for the residual maturity
of the contract using a risk-free interest rate (based on government bonds).

(d) Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents in the statements of cash flows comprise cash balances, call deposits and
highly liquid short-term investments. Bank overdrafts that are repayable on demand are a component of
financing activities for the purpose of the statement of cash flows.
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(e) Trade and other receivables
A receivable is recognised when the Group has an unconditional right to receive consideration. If
revenue has been recognised before the Group has an unconditional right to receive consideration, the
amount is presented as a contract asset.
A receivable is stated at invoice value less allowance for doubtful accounts which is determined based
on an are assessed on analysis of payment histories and future expectations of customer payments. Bad
debts are written off when incurred.
(f)

Inventories
Inventories are measured at the lower of cost and net realisable value.
Cost is calculated using the weighted average cost principle, and comprises all costs of purchase,
costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventories to their present location and
condition. In the case of manufactured inventories, cost includes an appropriate share of production
overheads based on normal operating capacity.
Net realisable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated
costs to complete and to make the sale.

(g)

Investments
Investments in associate and subsidiary
Investments in associate and subsidiary in the separate financial statements of the Company are
accounted for using the cost method. Investments in associate in the consolidated financial statements
are accounted for using the equity method.
Investments in equity securities
Marketable equity securities held for trading are classified as current assets and are stated at fair value,
with any resultant gain or loss recognised in profit or loss.
Equity securities which are not marketable are stated at cost less any impairment losses.

(h) Investment properties
Investment properties are properties which are held to earn rental income, for capital appreciation or for
both, but not for sale in the ordinary course of business, use in the production or supply of goods or
services or for administrative purposes.
Investment properties are stated at cost less accumulated depreciation and impairment losses.
Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the investment property.
The cost of self-constructed investment property includes the cost of materials and direct labour, and
other costs directly attributable to bringing the investment property to a working condition for its
intended use and capitalised borrowing costs.
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Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each
property. No depreciation is provided on freehold land. The estimated useful lives are as follows:
Buildings

20 years

No depreciation is provided on freehold land or assets under construction.
(i)

Property, plant and equipment
Recognition and measurement
Owned assets
Property, plant and equipment are measured at cost less accumulated depreciation and impairment
losses.
Cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the asset. The cost of
self-constructed assets includes the cost of materials and direct labour, any other costs directly
attributable to bringing the assets to a working condition for their intended use, the costs of dismantling
and removing the items and restoring the site on which they are located, and capitalised borrowing
costs. Purchased software that is integral to the functionality of the related equipment is capitalised as
part of that equipment.
When parts of an item of property, plant and equipment have different useful lives, they are accounted
for as separate items (major components) of property, plant and equipment.
Any gains and losses on disposal of an item of property, plant and equipment are determined by
comparing the proceeds from disposal with the carrying amount of property, plant and equipment, and
are recognised in profit or loss.
Leased assets
Leases in terms of which the Group substantially assumes all the risk and rewards of ownership are
classified as finance leases. Equipment acquired by way of finance leases is capitalised at the lower of
its fair value and the present value of the minimum lease payments at the inception of the lease, less
accumulated depreciation and impairment losses. Lease payments are apportioned between the finance
charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining
balance of the liability. Finance charges are charged directly to the profit or loss.
Subsequent costs
The cost of replacing a part of an item of property, plant and equipment is recognised in the carrying
amount of the item if it is probable that the future economic benefits embodied within the part will flow
to the Group, and its cost can be measured reliably. The carrying amount of the replaced part is
derecognised. The costs of the day-to-day servicing of property, plant and equipment are recognised in
profit or loss as incurred.
Depreciation
Depreciation is calculated based on the depreciable amount, which is the cost of an asset, or other
amount substituted for cost, less its residual value.
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Depreciation is charged to profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives of each
component of an item of property, plant and equipment. The estimated useful lives are as follows:
Land improvements
Buildings and improvements
Machinery and equipment
Furniture, fixtures and office equipment
Vehicles

5
5 - 26
5 - 21
5
5

years
years
years
years
years

No depreciation is provided on freehold land or assets under construction.
Depreciation methods, useful lives and residual values are reviewed at each financial year-end and
adjusted if appropriate.
(j)

Impairment
The carrying amounts of the Group’s assets are reviewed at each reporting date to determine whether
there is any indication of impairment. If any such indication exists, the assets’ recoverable amounts are
estimated.
An impairment loss is recognised if the carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds
its recoverable amount. The impairment loss is recognised in profit or loss.
Calculation of recoverable amount
The recoverable amount of a non-financial asset is the greater of the asset’s value in use and fair value
less costs to sell. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their
present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of
money and the risks specific to the asset. For an asset that does not generate cash inflows largely
independent of those from other assets, the recoverable amount is determined for the cash-generating
unit to which the asset belongs.
Reversals of impairment
An impairment loss is reversed if there has been a change in the estimates used to determine the
recoverable amount. An impairment loss is reversed only to the extent that the asset’s carrying amount
does not exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation or
amortisation, if no impairment loss had been recognised.

(k) Interest-bearing liabilities
Interest-bearing liabilities are recognised initially at fair value less attributable transaction charges.
Subsequent to initial recognition, interest-bearing liabilities are stated at amortised cost with any
difference between cost and redemption value being recognised in profit or loss over the period of the
borrowings on an effective interest basis.
(l)

Trade and other payables
Trade and other payables are stated at cost.

199

Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited
and its Subsidiary
Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2019
(m) Employee benefits
Defined contribution plans
Obligations for contributions to defined contribution plans are expensed as the related service is
provided.
Defined benefit plans
The Group’s net obligation in respect of defined benefit plans is calculated separately for each plan by
estimating the amount of future benefit that employees have earned in the current and prior periods,
discounting that amount.
The calculation of defined benefit obligations is performed by a qualified actuary using the projected
unit credit method.
Remeasurements of the net defined benefit liability, actuarial gain or loss are recognized immediately in
OCI. The Group determines the interest expense on the net defined benefit liability for the period by
applying the discount rate used to measure the defined benefit obligation at the beginning of the annual
period, taking into account any changes in the net defined benefit liability during the period as a result
of contributions and benefit payments. Net interest expense and other expenses related to defined
benefit plans are recognized in profit or loss.
When the benefits of a plan are changed or when a plan is curtailed, the resulting change in benefit that
relates to past service or the gain or loss on curtailment is recognised immediately in profit or loss. The
Group recognises gains and losses on the settlement of a defined benefit plan when the settlement
occurs.
Short-term employee benefits
Short-term employee benefits are expensed as the related service is provided. A liability is recognised
for the amount expected to be paid if the Group has a present legal or constructive obligation to pay this
amount as a result of past service provided by the employee and the obligation can be estimated
reliably.
(n) Provisions
A provision is recognised if, as a result of a past event, the Group has a present legal or constructive
obligation that can be estimated reliably, and it is probable that an outflow of economic benefits will be
required to settle the obligation. Provisions are determined by discounting the expected future cash
flows at a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks
specific to the liability. The unwinding of the discount is recognised as a finance cost.
Onerous contracts
A provision for onerous contracts is recognised when the expected benefits to be derived by the Group
from a contract are lower than the unavoidable cost of meeting the Group’s obligations under the
contract. The provision is measured at the present value of the lower of the expected cost of terminating
the contract and the expected net cost of continuing with the contract. Before a provision is established,
the Group recognises any impairment loss on the assets associated with that contract.
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(o) Measurement of fair values
The Group has an established control framework with respect to the measurement of fair values. This
includes a valuation team that has overall responsibility for overseeing all significant fair value
measurements, including Level 3 fair values, and reports directly to the chief financial officer.
The valuation team regularly reviews significant unobservable inputs and valuation adjustments. If third
party information, such as broker quotes or pricing services, is used to measure fair values, then the
valuation team assesses the evidence obtained from the third parties to support the conclusion that these
valuations meet the requirements of TFRS, including the level in the fair value hierarchy in which the
valuations should be classified.
Significant valuation issues are reported to the Group’s Audit Committee.
When measuring the fair value of an asset or a liability, the Group uses observable market data as far as
possible. Fair values are categorised into different levels in a fair value hierarchy based on the inputs
used in the valuation techniques as follows:
•
•
•

Level 1: quoted prices in active markets for identical assets or liabilities.
Level 2: inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or
liability, either directly or indirectly.
Level 3: inputs for the asset or liability that are based on unobservable input.

If the inputs used to measure the fair value of an asset or liability might be categorised in different levels
of the fair value hierarchy, then the fair value measurement is categorised in its entirety in the same
level of the fair value hierarchy as the lowest level input that is significant to the entire measurement.
(p) Revenue
Accounting policies for revenue recognition in 2019
Revenue is recognised when a customer obtains control of the goods or services in an amount that
reflects the consideration to which the Group expects to be entitled, excluding those amounts collected
on behalf of third parties, value added tax and is after deduction of any trade discounts and volume
rebates.
Sale of goods
Revenue from sales of goods is recognised when a customer obtains control of the goods, generally on
delivery of the goods to the customers. For contracts that permit the customers to return the goods,
revenue is recognised to the extent that it is highly probable that a significant reversal in the amount of
cumulative revenue recognised will not occur. Therefore the amount of revenue recognised is adjusted
for estimated returns, which are estimated based on the historical data.
Accounting policies for revenue recognition in 2018
Revenue excludes value added taxes and is arrived at after deduction of trade discounts and volume
rebates.
Sale of goods
Revenue is recognised in profit or loss when the significant risks and rewards of ownership have been
transferred to the buyer. No revenue is recognised if there is continuing management involvement with
the goods or there are significant uncertainties regarding recovery of the consideration due, associated
costs or the probable return of goods.
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(q) Investment income
Investment income comprises dividend and interest income from investments and bank deposits.
Dividend income is recognised in profit or loss on the date the Group’s right to receive payments is
established. Interest income is recognised in profit or loss as it accrues.
(r) Finance costs
Finance costs is recognised using the effective interest method and comprises interest expense on
borrowings that are recognised in profit or loss.
Borrowing costs that are not directly attributable to the acquisition, construction or production of a
qualifying asset are recognised in profit or loss using the effective interest method.
(s) Lease payments
Payments made under operating leases are recognised in profit or loss on a straight line basis over the
term of the lease.
Determining whether an arrangement contains a lease
At inception of an arrangement, the Group determines whether such an arrangement is or contains a
lease. A specific asset is the subject of a lease if fulfilment of the arrangement is dependent on the use
of that specified asset. An arrangement conveys the right to use the asset if the arrangement conveys to
the Group the right to control the use of the underlying asset.
At inception or upon reassessment of the arrangement, the Group separates payments and other
consideration required by such an arrangement into those for the lease and those for other elements on
the basis of their relative fair values. If the Group concludes for a finance lease that it is impracticable
to separate the payments reliably, an asset and a liability are recognised at an amount equal to the fair
value of the underlying asset. Subsequently the liability is reduced as payments are made and an
imputed finance charge on the liability is recognised using the Group’s incremental borrowing rate.
(t)

Income tax
Income tax expense for the year comprises current and deferred tax. Current and deferred tax are
recognised in profit or loss except to the extent that they relate to a business combination, or items
recognised directly in equity or in other comprehensive income.
Current tax is the expected tax payable or receivable on the taxable income or loss for the year, using
tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date, and any adjustment to tax payable in
respect of previous years.
Deferred tax is recognised in respect of temporary differences between the carrying amounts of assets
and liabilities for financial reporting purposes and the amounts used for taxation purposes. Deferred tax
is not recognised for the following temporary differences: the initial recognition of goodwill; the initial
recognition of assets or liabilities in a transaction that is not a business combination and that affects
neither accounting nor taxable profit or loss; and differences relating to investments in subsidiary to the
extent that it is probable that they will not reverse in the foreseeable future.
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The measurement of deferred tax reflects the tax consequences that would follow the manner in which
the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its
assets and liabilities.
Deferred tax is measured at the tax rates that are expected to be applied to the temporary differences
when they reverse, using tax rates enacted or substantively enacted at the reporting date.
In determining the amount of current and deferred tax, the Group takes into account the impact of
uncertain tax positions and whether additional taxes and interest may be due. The Group believes that its
accruals for tax liabilities are adequate for all open tax years based on its assessment of many factors,
including interpretations of tax law and prior experience. This assessment relies on estimates and
assumptions and may involve a series of judgements about future events. New information may become
available that causes the Group to change its judgement regarding the adequacy of existing tax
liabilities; such changes to tax liabilities will impact tax expense in the period that such a determination
is made.
Deferred tax assets and liabilities are offset if there is a legally enforceable right to offset current tax
liabilities and assets, and they relate to income taxes levied by the same tax authority on the same
taxable entity, or on different tax entities, but they intend to settle current tax liabilities and assets on a
net basis or their tax assets and liabilities will be realised simultaneously.
A deferred tax asset is recognised to the extent that it is probable that future taxable profits will be
available against which the temporary differences can be utilised. Future taxable profits are determined
based on the reversal of relevant taxable temporary differences. If the amount of taxable temporary
differences is insufficient to recognise a deferred tax asset in full, then future taxable profits, adjusted
for reversals of existing temporary differences, are considered, based on the business plans for
individual subsidiaries in the Group. Deferred tax assets are reviewed at each reporting date and
reduced to the extent that it is no longer probable that the related tax benefit will be realised.
(u) Earnings per share
The Group presents basic earnings per share (EPS) data for its ordinary shares. Basic EPS is calculated
by dividing the profit or loss attributable to ordinary shareholders of the Company by the weighted
average number of ordinary shares outstanding during the period.
(v) Related parties
A related party is a person or entity that has direct or indirect control, or has significant influence over
the financial and managerial decision-making of the Group; a person or entity that are under common
control or under the same significant influence as the Group; or the Group has direct or indirect control
or has significant influence over the financial and managerial decision-making of a person or entity.
(w) Segment reporting
Segment results that are reported to the Group’s CEO (the chief operating decision maker) include items
directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis.
Unallocated items comprise mainly head office expense.

4

Related parties
Relationships with associate and subsidiary are described in notes 9 and 10. Relationships with key
management and other related parties were as follow:
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Name of entities

Country of
Nature of relationships
incorporation/
nationality

Royal Print-House Co., Ltd.

Thailand

Pattani Food Industries Co., Ltd.
Tropical Consolidated Corporation SDN.
BHD.
P.T. Medan Tropical Canning
and Frozen Industries
Tropical Canning Corporation SDN. BHD.
TC Boy Marketing SDN. BHD.
Tropical Corporation Japan Co., Ltd.
Safcol Singapore Pte. Ltd.
Safcol Europe Ltd.
Safcol USA Inc.
Safcol Australia Pty Ltd.
Safcol Victoria Malaysia SDN. BHD.
Safcol Chile S.A
Gamma Investment Inc.

Thailand

Indirect associate, 40% shareholding
by an associate
Common shareholders

Malaysia

Common shareholders
Common shareholders
Common ultimate shareholders
Common ultimate shareholders
Common ultimate shareholders
Common ultimate shareholders
Common ultimate shareholders
Common ultimate shareholders
Common ultimate shareholders
Common ultimate shareholders
Common ultimate shareholders

Key management personnel

Indonesia
Malaysia
Malaysia
Japan
Singapore
England
United States
Australia
Malaysia
Chile
British Virgin
Islands
Thailand

Mr. Tan Boon Pin

Malaysian

Mr. Tan Seow Phor

Malaysian

Common ultimate shareholders
Persons having authority and
responsibility for planning, directing
and controlling the activities of
the entity, directly or indirectly,
including any director (whether
executive or otherwise) of the Group
Major shareholder, 10% or more
shareholding, and a director of the
Company
Major shareholder, 10% or more
shareholding, and a director of the
Company

The pricing policies for transactions with related parties are explained further below:
Transactions
Sale of goods
Sale of raw materials
Other income
Purchase of goods
Purchase of raw materials
Service fees
Commission fees
Management benefit expenses

Pricing policies
Market price
Market price
At agreed price
Market price
Market price
At agreed price
At agreed price
Amount approved by the directors and
the shareholders
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Significant transactions for the years ended 31 December with related parties were as follows:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
Year ended 31 December
(in thousand Baht)
Subsidiary
Sale of goods
51,236
58,039
Service fees
5,129
3,877
Commission fees
268
277
Other related parties
Sale of goods
Sale of raw materials
Other income
Purchase of goods
Purchase of raw materials
Service fees
Commission fees
Management benefit expenses
Key management personnel
Key management personnel compensation
Short-term employee benefits
Post-employment benefits
Total key management personnel
compensation

2,682,779
17,276
6,422
24,555
696,398
2,869
40,612
150

3,315,607
10,571
5,021
32,274
823,925
2,565
40,929
138

2,674,553
17,276
4,559
24,555
696,398
2,869
40,612
150

3,306,038
10,571
3,959
32,064
823,925
2,565
40,929
138

44,708
7,058

41,738
1,972

42,289
6,983

40,329
1,892

51,766

43,710

49,272

42,221

Balances as at 31 December with related parties were as follows:
Trade accounts receivable

Subsidiary
Other related parties
Total
Other receivables
Other related parties
Total

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
11,563
4,174
550,346
600,806
549,883
599,656
550,346
600,806
554,057
611,219

1,547
1,547

2,711
2,711

1,376
1,376

2,487
2,487

5,590
(5,590)
-

5,590
(5,590)
-

5,590
(5,590)
-

5,590
(5,590)
-

Short-term loans
Other related party
Principal
Less allowance for doubtful accounts
Net

Short-term loans to related party bear no interest.
There were no movements during the year ended 31 December 2019 and 2018 of short-term loans to
related party.
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Trade accounts payable

Other related parties
Total

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
68,126
20,001
68,126
20,001
20,001
68,126
20,001
68,126

Other payables
Subsidiary
Other related parties
Total

4,678
4,678

5,116
5,116

1,140
4,678
5,818

337
5,116
5,453

Significant agreements with related parties
Sale and purchase of products and marketing agreement
On 1 June 2019, the Company entered into a sale and purchase of products and marketing agreement
with Tropical Consolidated Corporation SDN. BHD. (TCC) whereby the Company agreed to appoint
TCC to act as the Company’s marketing representative for dealing with the international market. This
agreement has a term for a period of 3 years commencing June 2019, and is automatically renewable for
a further period of 1 year unless either party notifies the termination.
Letters of guarantee
As at 31 December 2019, the Company was contingently liable for guarantee of credit lines of its
subsidiary and related party, totaling Baht 18 million (2018: Baht 18 million).

5

Cash and cash equivalents

Cash on hand
Cash at banks - current accounts
Cash at banks - savings accounts
Total

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
167
89
145
64
109
93
79
83
141,144
63,841
107,729
30,348
141,420
64,023
107,953
30,495
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6

Trade accounts receivable
Aging analyses for trade accounts receivable were as follows:

Within credit terms
Overdue:
Less than 3 months
3-6 months
6-12 months
More than 12 months
Less allowance for doubtful accounts
Total

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
750,189
687,657
756,784
688,227
37,084
1,772
13,373
740,456
(13,373)
727,083

29,244
2,783
15,399
797,615
(15,399)
782,216

35,953
1,772
13,373
738,755
(13,373)
725,382

26,412
2,783
15,399
801,378
(15,399)
785,979

The normal credit terms granted by the Group ranges from 90 - 120 days for export sales and 30 - 90
days for domestic sales.

7

Other receivables

Other receivables
Export compensation receivable
Receivable from Revenue
Department
Others
Less allowance for doubtful accounts
Total

8

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
23,737
20,128
23,567
19,904
12,237
12,257
12,237
12,257
18,943
5,388
60,305
(12,068)
48,237

9,148
5,565
47,098
(12,068)
35,030

18,725
5,345
59,847
(12,068)
47,806

8,482
5,408
46,051
(12,068)
33,983

Inventories

Finished goods
Raw materials
Packing materials and others
Goods in transit
Less allowance for decline in value and
obsolescence of inventories
Net

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
225,381
371,105
221,793
365,491
625,411
574,802
625,411
574,802
21,554
16,238
21,554
16,238
99,603
139,969
99,603
139,969
916,024
1,158,039
912,436
1,152,425
(113,854)
802,170
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(97,542)
1,060,497

(113,854)
798,582

(97,542)
1,054,883
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Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
Inventory recognised in
‘cost of sales of goods’:
- Cost
- write-down to net realizable value
Net

4,537,543
16,312
4,553,855
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4,634,338
9,631
4,643,969

4,528,652
16,312
4,544,964

4,628,684
9,631
4,638,315

9

business

Type of

Thailand

49.4

(%)

(%)

49.4

2018

Interest

Ownership

49.4

2019

18,000

2019

18,000

2019

18,000

2018

8,900

8,900

2019

8,900

8,900

2019

Cost

8,900

8,900

2018

209

(8,400)

(8,400)

(8,400)

(8,400)

2019
2018
(in thousand Baht)

Impairment

8,900

8,900

-

2018
2019
(in thousand Baht)

Cost

Consolidated financial statements

Separate financial statements

18,000

2018

Paid-up capital

Paid-up capital

49.4

2018

Ownership
interest

None of the Group’s associate are publicly listed and consequently do not have published price quotations.

Total

operation
2019

Thailand

Country of
operation

Country of

Manufacturing

Type of
business

Tropical Packaging Co., Ltd. Manufacturing

Associate

Name of associate

Total

Associate
Tropical Packaging Co., Ltd.

Name of associate

Investments in associate

Notes to the financial statements
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-

2018

500

500

2019

500

500

2018

At cost - net

Equity

-

-

-

2019

-

-

2018

Dividend income
for the year

-

Dividend income
for the year
2019
2018

10

Thailand

operation

business

Trading

Country of

Type of

99.99

2019
%
99.99

2018

Ownership interest

Subsidiary was incorporated in Thailand.

Total

Elowfar Co., Ltd.

Direct subsidiary

Name of subsidiary

Investments in subsidiary

Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2019

10,000

2019

210

10,000

2018

Paid-up capital
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10,000

10,000

2019

Cost

-

10,000

-

-

2019
2018
(in thousand Baht)

Impairment

10,000

2018

Separate financial statements

10,000

10,000

2019

10,000

10,000

2018

At cost - net

-

-

-

-

Dividend income
for the year
2019
2018

Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited
and its Subsidiary
Notes to the financial statements
For the year ended 31 December 2019
11

Other long-term investment

Type of
business
Ordinary shares:
Rajyindee Hospital Public
Company Limited

Hospital

Consolidated /
Separate financial statements
Ownership interest
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
(%)

2.49

2.49

7,383

7,383

Other long-term investment represents investment in the common shares of company. The investment
is carried at cost less allowance for impairment loss.

12 Investment properties
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
Cost
At 1 January
At 31 December
Depreciation and impairment losses
At 1 January
Depreciation charge for the year
At 31 December
Net book value
At 1 January
At 31 December

161,031
161,031

161,031
161,031

159,494
159,494

159,494
159,494

26,754
264
27,018

26,477
277
26,754

23,129
264
23,393

22,852
277
23,129

134,277
134,013

134,554
134,277

136,365
136,101

136,642
136,365

Investment properties comprise a number of commercial properties that are leased to third parties. Each of
the leases contains an initial non-cancellable period of 1 year. Renewals are negotiated with the lessee. No
contingent rents are charged.
The fair value of investment properties as at 31 December 2019 of Baht 230.73 million (2018: Baht 212.32
million) was determined by independent professional valuers, at open market values on an existing use
basis. The fair value of investment property has been categorised as a Level 2 and 3 fair value.
Measurement of fair value
Fair value hierarchy
The fair value of investment property was determined by external and independent property valuers,
having appropriate recognised professional qualifications and recent experience in the location and
category of the property being valued. The independent valuers provide the fair values of the Group’s
investment property portfolio on a regular basis.
The fair value measurement for investment property has been categorised as a Level 2 and 3 fair value
based on the inputs to the valuation technique used.
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Valuation technique and significant unobservable inputs
The independent valuer applied the Market Comparison Approach for the empty land and Cost
Approach for the land with building to measure fair value of investment property.
The significant unobservable inputs used in measuring the fair value of investment property are the
adjusted quoted price and the actual selling price of comparable investment properties.
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13

Depreciation
At 1 January 2018
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2018 and
1 January 2019
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2019

Cost
At 1 January 2018
Additions
Transfers
Disposals
At 31 December 2018 and
1 January 2019
Additions
Transfers
Disposals
At 31 December 2019

Property, plant and equipment

Notes to the financial statements
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3,043
3,043
3,043

-

3,043
3,043

35,785
35,785

-

3,043
-

Land
improvements

35,785
-

Land

Tropical Canning (Thailand) Public Company Limited
and its Subsidiary
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276,658
15,621
292,279

264,325
15,636
(3,303)

453,798
10,011
463,809

455,448
1,653
(3,303)

730,604
33,771
(6,063)
758,312

698,665
34,356
(2,417)

844,558
23,837
15,810
(6,619)
877,586

827,311
3,773
15,893
(2,419)

24,434
1,661
(1,297)
24,798

25,260
1,568
(2,394)

28,306
2,014
2,106
(1,303)
31,123

28,388
2,288
30
(2,400)

32,107
935
(1,808)
31,234

31,921
557
(371)

32,609
5,054
(1,808)
35,855

32,980
(371)

Consolidated financial statements
Furniture,
Buildings
Machinery
fixtures and
and
and
office
improvements
equipment
equipment
Vehicles
(in thousand Baht)

-

-

98,535
47,715
(27,927)
118,323

77,748
38,363
(17,576)
-

Construction
in progress and
machinery under
installation

1,066,846
51,988
(9,168)
1,109,666

1,023,214
52,117
(8,485)

1,496,634
78,620
(9,730)
1,565,524

1,460,703
44,424
(8,493)

Total

-

35,785

35,785
35,785

Land
improvements

177,140
171,530

191,123
113,954
119,274

128,646
3,872
6,325

3,128

Consolidated financial statements
Furniture,
Buildings
Machinery
fixtures and
and
and
office
improvements
equipment
equipment
(in thousand Baht)

502
4,621

1,059

Vehicles

98,535
118,323

77,748

Construction
in progress and
machinery under
installation

429,788
455,858

437,489

Total
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At 31 December 2019 the Group’s and the Company’s properties with net book value of Baht 2.87 million (2018: Baht 2.87 million) were used as collateral for
loans from financial institutions (see note 14).

Security

The gross amount of the Group’s fully depreciated property, plant and equipment that was still in use as at 31 December 2019 amounted to Baht 744.07 million
(2018: Baht 719.82 million).

Net book value
At 1 January 2018
At 31 December 2018 and
1 January 2019
At 31 December 2019

Land
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-

35,785
35,785

3,043
3,043

-

35,785

3,043
-

3,043
3,043

35,785
35,785
-

3,043
-

35,785
-

Land
improvements

175,610
170,171

189,422

266,846
15,450
282,296

254,684
15,465
(3,303)

442,456
10,011
452,467

444,106
1,653
(3,303)

Buildings
and
improvements

114,895
120,215

129,587

726,735
33,771
(6,063)
754,443

694,796
34,356
(2,417)

841,630
23,837
15,810
(6,619)
874,658

824,383
3,773
15,893
(2,419)

3,484
6,016

2,759

23,263
1,488
(1,297)
23,454

21,980
1,395
(112)

26,747
1,920
2,106
(1,303)
29,470

24,739
2,090
30
(112)

Separate financial statements
Furniture,
Machinery
fixtures and
and
office
equipment
equipment
(in thousand Baht)

655
3,776

1,262

31,827
864
(1,808)
30,883

31,555
607
(335)

32,482
3,985
(1,808)
34,659

32,817
(335)

Vehicles

98,535
118,323

77,748

-

-

98,535
47,715
(27,927)
118,323

77,748
38,363
(17,576)
-

Construction
in progress and
machinery under
installation

428,964
454,286

436,563

1,051,714
51,573
(9,168)
1,094,119

1,006,058
51,823
(6,167)

1,480,678
77,457
(9,730)
1,548,405

1,442,621
44,226
(6,169)

Total
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The gross amount of the Company’s fully depreciated property, plant and equipment that was still in use as at 31 December 2019 amounted to Baht 735.27 million
(2018: Baht 711.27 million).

Net book value
At 1 January 2018
At 31 December 2018 and
1 January 2019
At 31 December 2019

Depreciation
At 1 January 2018
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2018 and
1 January 2019
Depreciation charge for the year
Disposals
At 31 December 2019

Cost
At 1 January 2018
Additions
Transfers
Disposals
At 31 December 2018 and
1 January 2019
Additions
Transfers
Disposals
At 31 December 2019

Land
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14

Interest-bearing liabilities
Consolidated financial statements / Separate financial statements
2019
2018

Secured

Unsecured

Total

Secured

Unsecured

Total

(in thousand Baht)

Bank overdrafts
Short-term loans from
financial institutions
Total interest-bearing
liabilities

3,185

-

3,185

4,076

-

30,000

30,000

47,066

90,000

137,066

3,185

30,000

33,185

51,142

90,000

141,142

Consolidated
financial statements
2019
2018

Assets pledged as security for liabilities
as at 31 December

-

4,076

Separate
financial statements
2019
2018

(in thousand Baht)

Investment properties
Property, plant and equipment
Total

2,200
668
2,868

2,200
668
2,868

2,200
668
2,868

2,200
668
2,868

As at 31 December 2019, the Group and the Company had unutilised credit facilities totaling Baht 1,349
million and Baht 1,344 million, respectively (2018: Baht 1,528 million and Baht 1,523 million,
respectively)

15

Non-current provisions for employee benefits

Post-employment benefits

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
191,544
114,228
190,617
113,785

Defined benefit plan
The Group and the Company operate a defined benefit plan based on the requirement of
Thai Labour Protection Act B.E 2541 (1998) to provide retirement benefits to employees based on
pensionable remuneration and length of service. The defined benefit plans expose the Group to actuarial
risks, such as longevity risk and interest rate risk.
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Present value of the defined benefit
obligations

At 1 January
Included in profit or loss:
Current service cost
Past service cost
Interest on obligation

Included in other comprehensive income
Actuarial losses recognized
- Demographic assumptions
- Financial assumptions
- Experience adjustment

Benefit paid
At 31 December

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
114,228
105,465
113,785
104,425

9,120
46,976
4,048
60,144

6,432
3,264
9,696

9,013
46,843
4,030
59,886

6,316
3,231
9,547

19,019
19,019

589
3,608
(3,583)
614

18,793
18,793

637
3,620
(2,897)
1,360

(1,847)

(1,547)

(1,847)

(1,547)

191,544

114,228

190,617

113,785

On 5 April 2019, the Labor Protection Act was amended to include a requirement that an employee, who
is terminated after having been employed by the same employer for an uninterrupted period of twenty
years or more, receives severance payment of 400 days of wages at the most recent rate. The Group has
therefore amended its retirement plan in accordance with the changes in the Labor Protection Act in
2019. As a result of this change, the provision for retirement benefits as well as past service cost
recognised increase.
Principal actuarial assumptions

Discount rate
Future salary growth
Employee turnover rates
Future mortality

Consolidated
financial statements
2019
2018
1.76 - 4.38
3.5 - 6.0
0 - 25
3.0

Separate
financial statements
2019
2018

(%)
1.76 - 4.38 1.76 - 4.38
3.5 - 6.0
3.5 - 6.0
0 - 25
0 - 25
3.0
3.0

1.76 - 4.38
3.5 - 6.0
0 - 25
3.0

Assumptions regarding future mortality are based on published statistics and mortality tables adjusted
with 2.85%. Discount rate is the interest rate of long-term government bond. (2561: 2.85%)
At 31 December 2019, the weighted-average duration of the defined benefit obligation was 12.5 years
(2018: 12.5 years).
Sensitivity analysis
Reasonably possible changes at the reporting date to one of the relevant actuarial assumptions, holding
other assumptions constant, would have affected the defined benefit obligation by the amounts shown
below.
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Effect to the defined benefit obligation
At 31 December
Discount rate
Future salary growth
Employee turnover rates
Future mortality

Effect to the defined benefit obligation
At 31 December
Discount rate
Future salary growth
Employee turnover rates
Future mortality

16

Consolidated financial statements
1% decrease in assumption
1% increase in assumption
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
(13,643)
(9,704)
15,705
11,190
17,167
10,981
(15,134)
(9,717)
(15,920)
(10,217)
10,048
6,284
(452)
(293)
409
265
Separate financial statements
1% increase in assumption
1% decrease in assumption
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
11,083
(13,513)
(9,620)
15,540
(9,633)
16,997
10,876
(14,998)
(15,776)
(10,128)
9,909
6,199
263
(448)
(290)
405

Share capital
Share premium
Section 51 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires companies to set aside share subscription
monies received in excess of the par value of the shares issued to a reserve account (“share premium”).
Share premium is not available for dividend distribution.

17

Legal reserve
Section 116 of the Public Companies Act B.E. 2535 requires that a public company shall allocate not
less than 5% of its annual net profit, less any accumulated losses brought forward, to a reserve account
(“legal reserve”), until this account reaches an amount not less than 10% of the registered authorised
capital. The legal reserve is not available for dividend distribution.

18

Segment information and disaggregation of revenue
Business segments
Management considers that the Group operates in one line of business, which is the manufacturing and
trading of canned and pouched seafood products. The Group has, therefore, only one reportable
segment.
Geographical information
In presenting of geographical information, revenue is based on the geographical location of customers.
Segment assets are based on the geographical location of the assets. Since the Group and the Company
are located in Thailand, the segment assets by geographical location has not been presented.
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Disaggregation of revenue
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
Primary geographical markets
Asia continent, excluding
Thailand
America continent
Africa continent
Thailand
Australia continent
European continent
Total
Major products/service lines
Canned and Pouched Tuna Products
Canned and Pouched Petfood
Products
Canned and Pouched Seafood
Products
Other
Total
Timing of revenue recognition
At a point in time
Total

3,151,747
827,369
612,238
275,001
32,315
4,898,670

3,695,730
112,021
840,340
297,301
57,645
1,057
5,004,094

3,139,377
827,369
612,238
268,163
32,315
4,879,462

3,682,142
112,021
840,340
298,658
57,645
1,057
4,991,863

3,207,929

3,209,053

3,198,719

3,208,209

815,400

686,775

813,667

685,327

719,861
155,480
4,898,670

894,797
213,469
5,004,094

719,861
147,215
4,879,462

894,797
203,530
4,991,863

4,898,670
4,898,670

5,004,094
5,004,094

4,879,462
4,879,462

4,991,863
4,991,863

Major customers
Revenues from two major customers of the Group’s represent Baht 2,556 million and Baht 511 million,
respectively (2018: two major customers representing Baht 3,201 million and Baht 600 million,
respectively) of the Group’s total revenues.

19

Employee benefit expenses
Note
Salaries, wages and bonus
Defined benefit plans
Defined contribution plans
Others
Total

15

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
607,889
603,970
601,805
598,893
60,144
9,696
59,886
9,547
7,273
8,007
7,071
7,910
43,829
45,004
43,662
44,874
719,135
666,677
712,424
661,224

Defined Contribution plan
The defined contribution plan comprises provident funds established by the Group for its employees.
Membership to the funds is on a voluntary basis. Contributions are made monthly by the employees
and by the Group at the same rate of 3% to 6% of their basic salaries. The provident funds are
registered with the Ministry of Finance as juristic entities and are managed by a licensed Fund
Manager.
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20

Expenses by nature
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
Included in cost of sale of goods:
Raw materials and consumables used
Employee benefit expenses
Changes in inventories of finished goods
Depreciation
Others
Total

3,333,995
617,245
145,869
49,485
407,261
4,553,855

Included in distribution costs:
Export expenses
Transportation expenses
Advertising and sales promotion expenses
Employee benefit expenses
Others
Total
Included in administrative expenses:
Employee benefit expenses
Professional fees
Depreciation and amortisation
Others
Total

21

3,699,215
578,251
(73,302)
50,098
389,707
4,643,969

3,333,995
617,245
143,842
49,485
400,397
4,544,964

3,699,215
578,251
(70,958)
50,098
381,709
4,638,315

34,311
2,533
827
1,110
56,259
95,040

33,102
3,983
645
611
47,417
85,758

35,159
2,233
428
55,377
93,197

33,956
3,293
603
46,980
84,832

100,780
5,050
2,863
27,106
135,799

87,815
4,872
2,393
39,233
134,313

95,179
4,830
2,406
29,097
131,512

82,973
4,684
2,025
40,271
129,953

Income tax expense
Income tax recognised in profit or loss
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
Current tax expense
Current year
Deferred tax expense
Movements in temporary differences
Recognition of previously unrecognised
tax losses
Total
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36,336

38,934

34,814

38,248

(15,432)

(3,771)

(15,174)

(3,696)

(22,487)
(1,583)

(38,248)
(3,085)

(22,487)
(2,847)

(38,248)
(3,696)
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Income tax recognised in other comprehensive income

Before
tax
Defined benefit plan
actuarial losses
Total

Consolidated financial statements
2019
2018
Tax
Net of
Before
Tax
benefit
tax
tax
benefit
(in thousand Baht)

19,019
19,019

3,804
3,804

Before
tax

2019
Tax
benefit

18,793
18,793

3,759
3,759

15,215
15,215

614
614

Net of
tax

123
123

491
491

2018
Tax
benefit

Net of
tax

272
272

1,088
1,088

Separate financial statements

Defined benefit plan
actuarial losses
Total

Net of
Before
tax
tax
(in thousand Baht)
15,034
15,034

1,360
1,360

Reconciliation of effective tax rate

Profit before income tax expense
Income tax using the Thai corporation tax rate
Income not subject to tax
Expenses not deductible for tax purposes
Double deductible expense for tax purposes
Recognition of previously unrecognitsed tax losses
Others
Total

Consolidated financial statements
2019
2018
Rate
(in thousand
Rate
(in thousand
(%)
Baht)
(%)
Baht)
105,781
164,500
20
21,156
20
32,900
(189)
(103)
284
2
2,573
(331)
(282)
(21)
(22,487)
(24)
(38,248)
(16)
75
(1)
(1,583)
(2)
(3,085)

Profit before income tax expense
Income tax using the Thai corporation tax rate
Income not subject to tax
Expenses not deductible for tax purposes
Double deductible expense for tax purposes
Recognition of previously unrecognitsed tax losses
Total

Separate financial statements
2019
2018
Rate
(in thousand
Rate
(in thousand
(%)
Baht)
(%)
Baht)
99,641
161,975
20
19,928
20
32,395
(189)
(103)
230
2
2,539
(329)
(279)
(23)
(22,487)
(24)
(38,248)
(3)
(2,847)
(2)
(3,696)
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Deferred tax
At 31 December
Deferred tax assets
Deferred tax liabilities
Net

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
65,426
46,894
64,624
46,395
(5,945)
(6,649)
(5,945)
(6,649)
59,481
40,245
58,679
39,746
Consolidated financial statements
(Charged) / Credited to
Other
At 31
At 1
Profit or comprehensive December
January
loss
income
2019
2019
(in thousand Baht)

Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Allowance for decline in value and
obsolescence of inventories
Impairment loss on assets
Employee benefit obligations
Unrealised gain on inventories
Unrealised gain on forward contracts
Others
Total

19,508
1,050
22,846
45
365
46,894

Deferred tax liabilities
Depreciation
Unrealised gain on forward contracts
Total

(6,559)
(90)
(6,649)

Net

40,245

3,080

222

(405)
3,263
11,659
206
5
14,728

614
90
704
15,432

-

2,675

3,804
3,804

22,771
1,050
38,309
251
5
365
65,426

-

(5,945)
(5,945)

3,804

59,481
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Consolidated financial statements
(Charged) / Credited to
Other
At 1
At 31
Profit or comprehensive December
January
income
loss
2018
2018
(in thousand Baht)
Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Allowance for decline in value and
obsolescence of inventories
Impairment loss on assets
Employee benefit obligations
Unrealised gain on inventories
Others
Total

17,582
1,050
21,093
365
43,769

Deferred tax liabilities
Depreciation
Unrealised gain on forward contracts
Total

(7,417)
(1)
(7,418)

Net

36,351

3,679

(599)
1,926
1,630
45
3,002

858
(89)
769

-

3,080

-

19,508
1,050
22,846
45
365
46,894

123
123

-

3,771

(6,559)
(90)
(6,649)
123

40,245

Separate financial statements
(Charged) / Credited to
Other
At 1
At 31
Profit or comprehensive December
January
income
loss
2019
2019
(in thousand Baht)
Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Allowance for decline in value and
obsolescence of inventories
Impairment loss on assets
Employee benefit obligations
Unrealised gain on forward contracts
Total

19,508
1,050
22,757
46,395

Deferred tax liabilities
Depreciation
Unrealised gain on forward contracts
Total

(6,559)
(90)
(6,649)

Net

39,746

3,080

223

(405)
3,263
11,607
5
14,470

614
90
704
15,174

-

2,675

3,759
3,759

22,771
1,050
38,123
5
64,624

-

(5,945)
(5,945)

3,759

58,679
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Separate financial statements
(Charged) / Credited to
Other
At 1
At 31
Profit or comprehensive December
January
income
loss
2018
2018
(in thousand Baht)
Deferred tax assets
Allowance for doubtful accounts
Allowance for decline in value and
obsolescence of inventories
Impairment loss on assets
Employee benefit obligations
Total

17,582
1,050
20,885
43,196

Deferred tax liabilities
Depreciation
Unrealised gain on forward contracts
Total

(7,417)
(1)
(7,418)

Net

35,778

3,679

(599)
1,926
1,600
2,927

858
(89)
769
3,696

-

3,080

272
272

19,508
1,050
22,757
46,395

-

(6,559)
(90)
(6,649)

272

39,746

Deferred tax assets have not been recognised in respect of the following item:
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
Impairment loss on investment in
an associate
Allowance for doubtful accounts
- short-term loan to related party
Tax losses
Total
22

-

-

8,400

8,400

5,590
5,590

5,590
112,434
118,024

5,590
13,990

5,590
112,434
126,424

Share capital
Profit attributable to ordinary shareholders
for the year ended 31 December

Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht / thousand shares)

Profit attributable to ordinary shareholders
of the Company (basic)

107,364

167,585

102,488

165,670

Number of ordinary shares outstanding

330,000

330,000

330,000

330,000

0.33

0.51

0.31

0.50

Earnings per share (basic) (in Baht)
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24

Dividends
Approval date

Payment schedule

Dividend rate
per share
(Baht)

Amount
(in million Baht)

2019
Annual dividend 2018

25 April 2019

24 May 2019

0.15

49.50

2018
Annual dividend 2017

26 April 2018

25 May 2018

0.05

16.50

Financial instruments
Financial risk management policies
The Group is exposed to normal business risks from changes in market interest rates and currency
exchange rates and from non-performance of contractual obligations by counterparties. The Group does
not hold or issue derivative financial instruments for speculative or trading purposes.
Capital management
The Board of Directors’ policy is to maintain a strong capital base so as to maintain investor, creditor
and market confidence and to sustain future development of the business. The Board monitors the return
on capital, which the Group defines as result from operating activities divided by total shareholder’s
equity, excluding non-controlling interests and monitors the level of dividends to ordinary shareholders.
Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that future movements in market interest rates will affect the results of the
Group’s operations and its cash flows. The Group is primarily exposed to interest rate risk from floating
interest rates of short-term borrowing from financial institutions. However, management believes that the
interest rate risk is minimum, the Group has no hedging agreements to protect against such risk.

At 31 December
2019
Financial Liabilities
Bank overdrafts and shortterm borrowings from
financial institutions
Total
2018
Financial Liabilities
Bank overdrafts and shortterm borrowings from
financial institutions
Total

Consolidated/Seperate financial statements
Maturity period
Effective
After 1 year
Interest
Within
but within
Rates
1 year
5 years
(% per annum)
(in thousand Baht)

MOR,
1.23 – 2.63

MOR
1.30 - 2.71
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Total

33,185
33,185

-

33,185
33,185

141,142
141,142

-

141,142
141,142
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Foreign currency risk
The Group is exposed to foreign currency risk relating to purchases and sales which are denominated in
foreign currencies. The Group primarily utilizes forward exchange contracts with maturities of less than
one year to hedge such financial assets and liabilities denominated in foreign currencies. The forward
exchange contracts entered into at the reporting date also relate to anticipated purchases and sales,
denominated in foreign currencies, for the subsequent period.

Assets and liabilities
denominated in the
foreign currencies as
at 31 December
Trade accounts receivable
Other receivable
Trade accounts payable
Other payables
Gross balance sheet
exposure
Currency forwards sales
Net exposure

United
States
Dollars

Euro

Consolidated financial statements
2562
New
United
Zealand
Total
States
Dollar
Dollars

715,483
13,634
(103,478)
(4,679)

1,651
18
-

(927)
-

620,960
(14,992)
605,968

1,669
1,669

(927)
(927)

(in thousand Baht)
717,134
757,023
13,652
14,467
(104,405)
(241,790)
(4,679)
(12,007)
621,702
(14,992)
606,710

517,693
(35,984)
481,709

2561
Euro

Total

907

757,930
14,467
(241,790)
(12,007)

907

518,600
(35,984)
482,616

-

907

Separate financial statements
Assets and liabilities
denominated in the
foreign currencies as
at 31 December
Trade accounts receivable
Other receivable
Trade accounts payable
Other payables
Gross balance sheet
exposure
Currency forwards sales
Net exposure

United
States
Dollars

Euro

2562
New
Zealand
Dollar

715,020
13,634
(103,478)
(4,679)

1,651
18
-

(927)
-

620,497
(14,992)
605,505

1,669
1,669

(927)
(927)

2561
Total

United
States
Dollars

(in thousand Baht)
716,671
755,873
13,652
14,467
(104,405)
(241,790)
(4,679)
(12,007)
621,239
(14,992)
606,247

516,543
(35,984)
480,559

Euro

Total

907

756,780
14,467
(241,790)
(12,007)

907

517,450
(35,984)
481,466

-

907

Credit risk
Credit risk is the potential financial loss resulting from the failure of a customer or a counterparty to
settle its financial and contractual obligations to the Group as and when they fall due.
Management has a credit policy in place and the exposure to credit risk is monitored on an ongoing
basis. Credit evaluations are performed on all customers requiring credit over a certain amount. At the
reporting date there were no significant concentrations of credit risk. The maximum exposure to credit
risk is represented by the carrying amount of each financial asset in the statement of financial position.
However, due to the large number of parties comprising the Group’s customer base, management does
not anticipate material losses from its debt collection.
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Liquidity risk
The Group monitors its liquidity risk and maintains a level of cash and cash equivalents deemed
adequate by management to finance the Group’s operations and to mitigate the effects of fluctuations in
cash flows.
Carrying amount and fair values
The following table shows the carrying amounts and fair values of financial assets and financial
liabilities, including their levels in the fair value hierarchy. It does not include fair value information for
financial assets and financial liabilities not measured at fair value if the carrying amount is a reasonable
approximation of fair value.
Consolidated/Separate financial statements
Carrying
amount
Level 1
31 December 2019
Financial liabilities
measured at fair value
Foreign currency forward
contracts in a liabilities
position
Financial assets not
measured at fair value
long-term loan to other party
31 December 2018
Financial assets measured
at fair value
Foreign currency forward
contracts in an asset
position
Financial assets not
measured at fair value
Long-term loan to other party

(26)

-

Fair value
Level 2
Level 3
(in thousand Baht)

(26)

-

Total

(26)

2,550

-

2,542

-

2,542

448

-

448

-

448

1,750

-

1,747

-

1,747

The fair value of other financial assets and financial liabilities is taken to approximate their carrying
value due to the relatively short-term maturity.
Measurement of fair values
Financial instruments measured at fair value
Level 2 fair values, forward pricing based on high credit quality yield curves in the respective
currencies.
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25

Commitments with non-related parties
Consolidated
Separate
financial statements
financial statements
2019
2018
2019
2018
(in thousand Baht)
Capital commitments
Contracted but not provided for:
Machinery and equipment

27,371

Future minimum lease payments under
non-cancellable operating leases
Within 1 year
1 - 5 years
After 5 years
Total

3,752
13,257
2,886
19,895

113

3,735
13,257
2,886
19,878

Other commitments
Bank guarantees

8,668

12,373

8,668

566

113

27,371

566

-

12,373

The Group entered into land, building, machinery and equipment and vehicle lease agreements with
non-related parties. Such agreements will expire in 2041.
The Company had commitment to banks for issuance of letters of guarantee to government agency for
electricity.

26

Event after the reporting period
At the Board of Directors’ meeting of the Company held on 27 February 2020, the Board of Directors
resolved to propose the dividend from profit of Baht 0.12 per share, amounting to Baht 39.6 million. The
dividend payment is subject to approval by its shareholders at the annual general meeting of shareholders.

27

Thai Financial Reporting Standards (TFRS) not yet adopted
A number of new and revised TFRS which are relevant to the Group’s operations are expected to have
significant impact on the consolidated and separate financial statements on the date of initial application.
Those TFRS which become effective for annual financial reporting periods beginning on or after 1
January 2020 are as follows:
TFRS
TFRS 7*
TFRS 9*
TFRS 16
TAS 32*
TFRIC 16*
TFRIC 19*

Topic
Financial Instruments: Disclosures
Financial Instruments
Leases
Financial Instruments: Presentation
Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation
Extinguishing Financial Liabilities with Equity Instruments

* TFRS - Financial instruments standards
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(a) TFRS - Financial instruments standards
These TFRSs establish requirements related to definition, recognition, measurement, impairment and
derecognition of financial assets and financial liabilities, including accounting for derivatives and
hedge accounting. When these TFRSs are effective, some accounting standards, interpretations and
guidance which are currently effective will be cancelled.
(b) TFRS 16 Leases
TFRS 16 introduces a single lessee accounting model for lessees. A lessee recognises a right-of-use
asset and a lease liability, with recognition exemptions for short-term leases and leases of low-value
items. As a result, the Group will recognise new assets and liabilities for its operating leases. Lease
accounting for lessor remains similar to the current standard, i.e. lessors continue to classify leases as
finance or operating leases. When this TFRS is effective, some accounting standards and
interpretations which are currently effective will be cancelled.
Management is currently considering the potential impact from these TFRS on the financial statements
in the initial period adopted.
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การแสดงรายการทีกําหนดตามแบบ 56-2 ในรายงานประจําปี
หัวข้อ
1. ข้อมูลทัว ไป
1.1 ข้อมูลบริ ษทั
1.2 ประวัติความเป็ นมาและการพัฒนาการ
1.3 นิติบุคคลทีบริ ษทั ถือหุ น้ ตั'งแต่ร้อยละ 10 ขึ'นไป
1.4 บุคคลอ้างอิงอืน ๆ
2. ลักษณะการประกอบธุ รกิจ
2.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
2.2 โครงสร้างรายได้
2.3 การเปลียนแปลงในปี ทีผา่ นมา
3. ปั จจัยความเสี ยง
4. โครงสร้างการถือหุ น้ และการจัดการ
5. การกํากับดูแลกิจการ
6. ความรับผิดชอบต่อสังคม
7. การควบคุมภายในและการบริ หารจัดการความเสี ยง
8. รายการระหว่างกัน
9. ข้อมูลทางการเงินทีสาํ คัญ
10. คําอธิ บายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของฝ่ ายจัดการ (Management
Discussion and Analysis : MD&A)
11. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
12. รายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
13. งบการเงิน
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